
ΠΡΑΓΜ ATEI AI

ΤΟΜΟΣ 64

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

2011

t ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

2 0 11

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ









ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ι......

ISBN: 978-960-404-213-5



Π Ρ Α Γ MATE IAI ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΜΟΣ 64 20 1 1

t ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

2 0 11

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλεγόμενα.............................................................

Εισαγωγικά...............................................................

α. Περιγραφή του κώδικα.............................................

β. Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.............................

γ. Ή ελληνική μαγική και μαντική παράδοση και τά κείμενα του χειρο-
γράφου μας.........................................................

Τά κείμενα: Λαογραφικά του κώδικα 666 της Ί. Μονής Μεγάλου Μετεώρου

Σχόλια....................................................................

Βασική Βιβλιογραφία - Βραχυγραφίες....................................

Γλωσσάριο δημωδών και λογίων λέξεων..................................

Πίνακες...................................................................





ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

"Οταν, τον Ιανουάριο τοϋ 2007, άρχισαν οί πρώτες συζητήσεις τοϋ γράφο-
ντος με τον αείμνηστο καθηγητή Δ. Ζ. Σοφιανό για τήν δημοσίευση και τον σχο-
λιασμό των λαογραφικών κειμένων τοϋ κώδικα 666 της Μονής Μεγάλου Μετεώ-
ρου, δεν θά μπορούσαμε να φανταστούμε δτι τήν ώρα της Αποστολής τοϋ κειμέ-
νου στο τυπογραφείο τά προλεγόμενα θα γράφονταν από τον ενα εκ τών δύο
συγγραφέων, λόγω τοϋ άδοκήτου θανάτου τοϋ πρώτου έξ αυτών.

Ό Δ. Ζ. Σοφιανός μετέγραψε και ετοίμασε για έκδοση δλο τό κείμενο και
συνέταξε τά δύο πρώτα μέρη της εισαγωγής και τον πίνακα λέξεων, πού δημοσι-
εύεται στο τέλος. Ό γράφων συνέταξε τό τρίτο μέρος τής εισαγωγής και τά σχό-
λια, πού συνοδεύουν και ύπομνηματίζουν τό κείμενο. Ή κοινή αύτη εργασία μας
ευελπιστούμε δτι θα αποτελέσει μικρή συμβολή στην μελέτη τών λαογραφικών
στοιχείων πού σώζονται στήν ελληνική χειρόγραφη παράδοση.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, πού περιέλαβε τό
βιβλίο αυτό στή σειρά τών «Πραγματειών» της. Τό βιβλίο άφιερώνεται στήν
μνήμη τοϋ Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, με τήν παρατήρηση δτι γιά τον γράφοντα ή
φιλία και ή συνεργασία του υπήρξε πάντοτε μεγάλη τιμή, και δτι ή κορυφαία
στιγμή αυτής τής πνευματικής σχέσης ύπήρξε ή άπό κοινοϋ σύνθεση και συγ-
γραφή τοϋ μετά χείρας τόμου.

'Αθήνα, 'Απρίλιος 2010

Μ.Γ.Β.
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α'. Περιγραφή τοΰ κώδικα

Χαρτί Διαστ. 0,21 χ 0,17 Αιών XVIII (μέσα ή β' μισό) φφ. Α-Ε, σ. 462
Σύμμεικτος κώδικας ρουμανικής προελεύσεως.

1 (σ. 1-26) «Καλεντάριον τά νϋν πρώτον εις άπλήν τών Βλαχών γλώσσαν τύπφ
δοθέν από της σλωβανικής γλώττης μεταφθρασθέν [...]■ δεικνύων άπό ,αψλον
έτος μέχρι χρόνων εκατόν [...]». - Μετάφραση άπό τό ρουμανικό Calendar,
έκδ. Petcu §oanu, Bra§ov 1733 (I. Bianu - Ν. Hodo§, Bibliografia Românésca
veche 1508-1830, τ. 2:1716-1808, Βουκουρέστι 1910, σ. 48).

2 (σ. 27-51) «Καλεντάριον παντοτίνόν μεταγλωττισθέν εκ της λατινίδος φωνής
εις πεζήν διάλεκτον δηλοϋν τί μέλλει γενέσθαι εις τά κάτωθεν σημειωθέντα
έτι [sic] και καθ' έξης: 1722,1750,1778,1806,1834,1862,1890 και 1918».

3 (σ. 52-70) «Βιβλίον δια κάθε συλλογισμόν τοϋ άνθρώπου όπου ήθελε άγα-
πήση νά έγνωρίση κακόν ή καλόν κατά τήν φανέρωσιν τών τριών ζαριών».

4 (σ. 71-74) «Φυσιογνωμικόν διά νά έγνωρίση τινάς τόν άνθρωπον».
'Αρχ.: Όποιος εχει σημάδι εις τά χίλη λέγουν πώς είναι, ψεύτης [...].

5 (σ. 75-77) «Περί τών 12 ζωδίων και περί τοϋ σώματος τοϋ άνθρώπου όπου
μερίζεται κατά τά 12 ζώδια».

'Αρχ.: Μάρτιος. Ό Κριός κυριεύει κεφαλής· είναι ζώδιον άρσενικόν [...].

6 (σ. 78-103) «Περί τών 12 ζωδίων και τών γενηθέντων άρσενικόν ή θηλυκόν είς
τό κάθε ζώδιον και τί δηλοΐ».

'Αρχ.: Μάρτιος· Κριός. Ό γενηθεΐς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοϋ Κριού, έτων τριών
άπό τής γενήσεως αύτοϋ εσται φιλάσθενος [...].

7 (σ. 104-116) «Περί τών ήμερών τής εύδομάδος και έν ποια ήμέρα γενηθή
άρσενικόν ή θυλικόν τί δηλοΐ».

'Αρχ.: ά: Έάν γενηθή παιδίον άρσενικόν τήν κυριακήν εστί πολυζώητον, φιλόξενον,
άνοικτοπρόσωπον [...].

8 (σ. 116-122) «Περί βροντής τοϋ κάθε μηνός, είς οποίαν ήμέραν τύχη, τί δηλοΐ».
'Αρχ.: Μάρτιος, ά: 2: 3: εάν βροντίσει σίτος πολύς και εύθυνία γενήσεται. 4: 5: 6: καρ-
πός πολύς και εύκαρπίαν σίτου [...].

9 (σ. 123-128) «Περί σεισμού' οταν γίνεται είς τόν μήναν ή ήμέραν ή νύκτα, τί
δήλοι».
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'Αρχ.: Μάρτιος. Έάν σεισμός γίνη έν ήμερα, ϊππων και βοών και τετραπόδων πάντων
φθοράν σημαίνει [...].

10 (σ. 129-136) «Περί της βασιλείας των 12 ζωδίων, και ποίον βασιλεύει τόν κάθε
χρόνον, και τί μέλλει γενέσθαι».

Αρχ.: Κριός όταν βασιλεύει, ό χρόνος έκεΐνος γήνεται ήμερος και γλυκύς, είρήνει εις
τούς βασιλείς· σπορά γίνεται σίτου καλή [...].

11 (σ. 136-137) «Διά σπαρτά, κόψιμον δενδρόν, και πότε νά κώπτουν ή μητέραις
τά παιδία από τό βυζί».

'Αρχ.: Όταν είναι ή αΰξισης τοϋ φεγγαριού, εις τήν άπαλήν γήν νά σπαρθοϋν τά ξηρά
δσπρηα [...].

12 (σ. 138-140) «Τοϋ σοφωτάτου Γαληνού δίαιτα άκρηβής περί των τέσσαρων
στοιχείων τοϋ χρόνου, και περί καταστάσεως υγείας άνθρώπου, και της κατα-
σκευής αύτοΰ».

'Αρχ.: Πάσι τοις έθέλουσι ύγειινώς διάγειν, ταϋτα φυλακταίον ακριβός· άνθρωπος
εστί λογικόν ζώον θνητόν όρθοπεριπα<τη>τικόν [...].

13 (σ. 141-146) «Άστραμψύχου, ονειροκρητικόν κατά άλφάβητον διά στίχων
ιαμβικών».

'Αρχ.: Α. Ανδραξ τε βαίνειν, έχθρικήν δήλοι βλάβην [...] Β. Βαίνων κεράμοις,

δυσμενών βλάβην φύγοις [...].

Τελ.: Ω. Ώά κρατεϊν εσθειν τε, σημαίνει λύπας.

14 (σ. 147-159) «Έτερον όνειροκριτικών κατά άλφάβητον διά στίχων ιαμβικών,
Νικυφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως».

'Αρχ.: Άρχη προπάντων, και παθώς [sic] και κοιλίας
και δάκρυα στέναξον εκ των ομμάτων εύχάς
προπέμπων έξ όλης τής καρδίας:

Α. Άετόν ίδών άγγελον θεοΰ νόει.

Άετόν βλέποντας άγγελον τοϋ θεοΰ νόησον [...].

15 (σ. 160-193) «'Ονείρων κρίσεις σύντομος και άληθείς λίαν, ας φησίν είναι Γερ-
μανού τοϋ αγιοτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έφευρέματα. κατά
άλφάβητον».

'Αρχ.: Ανθρακας πυρός εισήλθες πιρασμός έστί και δει φυλάτεσθαι.
Αρτον δυσώδει έσθήεις κακόν σημαίνει [...].

16 (σ. 194-202) «Ίσον άπαράλακτον τοϋ προτοτύπου χατσιριφίου τοϋ σουλ-
τάν Σελήμ διά τόν άνακινισμόν τοϋ μοναστηρίου Ξηροποτάμου και διά τά
λοιπά προνόμια και άσυνδοσίας όποϋ έχάρισεν οταν έκυρίευσεν τήν
Αϊγυπτον».

'Αρχ.: Ήγεμών των ένδοξων ήγεμόνων, μεγάλα των συνετών μεγάλων, έξουσιαστής
δινάμεως και δόξις, και τή τοϋ υψίστου Θεοΰ βοηθία [...]. 'Ερχομένου τοϋ παρόντος
βασιλεικοϋ και ΰψηλοϋ μας όρισμοϋ γνωστόν έστι πάσιν ήμΐν [...].
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17 (σ. 205-266) «Διήγησις των συμβάντων τώτε Βεφά, και Μιχρή, βασιλέων
παισί. Συγραφεΐσα και μεταγλωττισθεϊσα έκ της 'Οθωμανών γλώττης διά στί-
χων πολιτικών πρός χάριν τών άναγινωσκόντων, υπ' άνωνύμου τινός».
'Αρχ.: ΤΩ φίλε μου μή βαρεθής ετοϋτην την φυλλάδα,
νά την διαβάοης μιά φορά οτ' εχει νοστιμάδα.

Έκδοση: Δημ. Ζ. Σοφιανός, «Διήγησις Βεφά και Μιχρής. Άνωνύμου άνέκδοτο
στιχούρχημα ΙΖ' ai», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000) σ. 37-110.

18 (σ. 267-424) «Ίδοΰ σημειώνομαι και μερικά τραγούδια». 'Ακολουθεί συλλογή
175 φαναριώτικων στοιχουργημάτων, κατά τό πλείστον άγνωστων και άνέκ-
δοτων (ή αρίθμηση τών στιχουργημάτων 1-175 εγινε άπό έμενα).

'Αρχ.: 1. Μία συμφορά μέ ήλθεν ενα μεγάλο κακό,
στέκω και βλέπω τό πουλί μου μελαγχολικό.

Βιβλιογραφία: Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, «Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημά-
των σέ κώδικα τών μέσων τοΰ ΙΗ' αιώνα», Ό Ερανιστής 21 (1997) σ. 44-71,
δπου παρουσίαση του κώδικα και τών στιχουργημάτων αυτών μέ άλφαβη-
τική άναγραφή τών άρκτικών στίχων (initia), και άναλυτική περιγραφή του
χειρογράφου, και «Οί κώδικες 665-668 της Μονής Μεταμορφώσεως τών
Μετεώρων (Μεγάλου Μετεώρου», Τρικαλινά 24 (2004) σ. 8-12.

Όλόκληρος ό κύριος κώδικας γραμμένος μέ τό 'ίδιο χέρι άπό άνώνυμο γρα-
φέα (σελ. 1-424). Γραφή σταθερή, λεπτόγραμμη, ή συνηθισμένη της έποχής.
'Ορθογραφικά σφάλματα άρκετά. 'Ορθογραφικές 'ιδιορρυθμίες επίσης τής
έποχής. Μελάνι ζωηρό, ύπόξανθο, χρώματος κιρροΰ. Στίχοι 24. Διαστάσεις γραμ-
μένης επιφάνειας τών φύλλων 0,175 x 0,120. 'Άγραφα είναι τά φύλλα: Βν, ΓΓ_ν και
ΕΓ, καθώς και οί σελίδες 203-204, 428-429, 432, 435-451, 454 και 457. Ή σελιδα-
ρίθμηση 1-424 έχει τεθεί μέ τό χέρι τοϋ άγνωστου κωδικογράφου. "Εχουν έκπέσει
οί σελίδες 357 και 358, υπάρχει δηλαδή χάσμα ενός φύλλου.

- φφ. Ar-Br: Πίναξ περιεχομένων (μέ τό χέρι τοϋ γραφέα τοΰ κώδικα).

- φ. ΔΓ ν: 'Εκτενής ένθύμηση τοΰ έτους 1825 περί άφίξεως δύο «πραγματευτών
άπό "Φοξάνι" (μέ χέρι μεταγενέστερο άπό τον γραφέα τοΰ κώδικα).
'Αρχ.: Τω 1825 κατά μήνα Ίούνιον ήλθον δύω πραγματαί άπό Φοξάνι, ό μέν

Τωσος, ό δέ Γραικός [...].

- σ. 425-427,431 και 458: φαναριώτικα τραγούδια (μέ μεταγενέστερο χέρι).

- σ. 433-434: «Νουθεσία τοΰ στρατηγοΰ 'Οδυσσέως πρός τούς σύμπαντας
κατ' αύτ(όν) στρατιώτας».

'Αρχ.: Άνδρες γεναΐοι "Ελληνες! εμέ ή πατρίς έκλεξεν ίκανόν εις την παροΰσαν
περίστασιν διά νά έκδουλεΰσω διό και άρκετά χρήματα μοί εδοσε [...].

- σ. 455-456, 459-462: μουσικά.
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Στις άρχές τών διαφόρων κεφαλαίων-κειμένων υπάρχουν περιπλεκόμενα
γραμμικά-γεωμετρικά έπίτιτλα, μέ τό ϊδιο μελάνι πού είναι γραμμένος ό κώδικας
και μέ τό χέρι τοϋ γραφέα τοϋ κώδικα.

Ό χάρτης τών φύλλων τοϋ κώδικα φέρει και ύδατόσημο, πού παρουσιάζεται
σέ δύο τμήματα, σέ δύο διπλωνόμενα φύλλα, και παριστάνει είδος διακοσμητικού
στέμματος ή θυρεού.

Στή σ. 424, μετά τό τέλος τών φαναριώτικων στιχουργημάτων, τό κτητορικό
σημείωμα: Θεοδωράκης Ιουλιανός I και τάδε συν τοϊς άλλοις Θεοδωράκη Ιουλιανού.

Όπως δείχνει τό είδος τής γραφής και τό διαφορετικό μελάνι, ο κτήτορας τοϋ
κώδικα, πού δέν είναι πρόσωπο γνωστό και από άλλοΰ, δεν ταυτίζεται μέ τόν
κωδικογράφο.

Στή σ. 129: Εις τους 1808 είναι άπό κτίσεως 7316. "Εχομε λοιπόν εδώ, κατ'
άρχήν, τό έτος 1808 ασφαλές terminus ante quem για τόν χρόνο πού γράφτη-
κε ο κώδικας. Στή σελ. 10 (κάτω ώα) τό σημείωμα: τό ζώδιον διά τά 1827.
Άφοϋ όμως τό καλενδάριο (σ. 27) «δηλοΐ τί μέλλει γενέσθαι», άναφέρεται
δηλαδή σέ προβλέψεις μετεωρολογικών φαινομένων και αστρολογικές προ-
φητείες, μέ βάση τά ζώδια, άπό τοϋ έτους 1722 και έξης, θά πρέπει ό κώδικας
να έχει συνταχθεί κατά τό έτος αύτό ή λίγο πριν άπό τό 1722. Στή σελ. 132 τοϋ
κώδικα άναγινώσκουμε: «Λοιπόν τόν παρόντα χρόνον 1759 τόν βασιλεύει ό
Ταϋρος», πράγμα πού σημαίνει οτι, οταν γράφεται τό κείμενο τής σελίδας
αυτής, βρισκόμαστε στό έτος 1759. Όμως ό σύμμεικτος αυτός κώδικας άποτε-
λεΐ, όπως συνάγεται άπό εσωτερικά του στοιχεία, άντίγραφο άλλου, και μέ
μεγάλη πιθανότητα μπορεί νά χρονολογηθεί στό πρώτο ή στό δεύτερο μισό
τοϋ ΙΉ αιώνα.

Στό παράφυλλο τό επικολλημένο στό εσωτερικό τής πρόσθιας πινακίδας τής
στάχωσης διαβάζομε τήν ενθύμηση: 12 Ιανουαρίου 826 έσιμφονίσαμεν τήν δού-
λαν Μαριόραν. Τό βαπτιστικό τής άναφερόμενης έδώ ύπηρέτριας είναι τυπικό
και συνηθισμένο φαναριώτικο όνομα. Στή σελ. 10 (κάτω ώα) τό σημείωμα: τό
ζώδιον διά τά 1827.

Βέβαιη πάντως ή ρουμανική προέλευση τοϋ κώδικα, όπως άποδεικνύει, στό
επάνω μέρος τοϋ φ. ΑΓ, δπου αρχίζει ό πίνακας περιεχομένων, σφραγίδα τοϋ γνω-
στοϋ ίατροφιλόσοφου-γυναικολόγου, πού έζησε και έδρασε στήν Κωνστάντζα
τής Ρουμανίας κατά τό πρώτο μισό τοϋ Κ' αιώνα Έκτορα Σαραφίδη: Dr.
HECTOR SARAFIDI / GINECOLOGIE FACERI / Constanta, Str. Negru-Vodä
No. 8. / - Consult 9-12 -. Ό Σαραφίδης έχει δημοσιεύσει και ειδική διατριβή, τό
1940, γιά τήν πολύπλευρη δράση και τήν προσφορά, κοινωνική και πνευματική,
τών Ελλήνων γιατρών τής Ρουμανίας κατά τή φαναριώτικη, κυρίως, καθώς και
τή μετέπειτα περίοδο.

Στάχωση μέ πινακίδες άπό πεπιεσμένο χαρτί, ντυμένο μέ δέρμα καστανόχρωμο. Έπί

τοϋ δέρματος, μέσα σέ ορθογώνιο πλαίσιο, φυτόσχημη έντυπη διακόσμηση. Μέσα σέ
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ρομβοειδές διακοσμητικό πλαίσιο, στην πρόσθια οψη, ή Σταύρωση τοϋ Χρίστου, ένώ
στην πίσω οψη καθήμενος ήγεμόνας-πρίγκιπας (τής Μολδοβλαχίας προφανώς, άφοϋ
ό κώδικας προέρχεται άπό τή Ρουμανία) μέ στέμμα στό κεφάλι. Διατήρηση τοϋ κώδι-
κα πολύ καλή.

Ό κώδικας περιήλθε στήν κατοχή μου άπό δωρεά τοϋ άείμνηστου Καθηγητή
'Ακαδημαϊκού 'Ηλία Μαριολόπουλου (Ι 1991). 'Αργότερα τόν δώρησα στη Μονή
Μεταμορφώσεως τοϋ Μεγάλου Μετεώρου, οπου και εντάχθηκε στη συλλογή τών
κωδίκων της μέ τόν άριθμό 666.

β'. Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα

Ό συντάκτης τών κειμένων τοϋ κώδικα (οπωσδήποτε τών λαογραφικών),
πού φαίνεται νά είναι τό ίδιο πρόσωπο, παρουσιάζει άρκετές γραμματικές και
συντακτικές ιδιομορφίες, πού ξεφεύγουν άπό τούς κλασικούς κανόνες και καθιε-
ρωμένους τύπους.

Δείγματος χάριν έπισημαίνομε και παρουσιάζομε ορισμένες άπ' αυτές τις
ιδιορρυθμίες. 'Αναλυτικότερα παρουσιάζεται τό πράγμα, ώς πρός τούς γραμμα-
τικούς κυρίως τύπους, στό παρατιθέμενο, στό τέλος, Γλωσσάριο δημωδών και
λογίων τύπων.

"Ετσι, ό συντάκτης τοϋ κειμένου χρησιμοποιεί άδιακρίτως λόγιους και δημώ-
δεις τύπους: βρονταί πολλαί άλλά και βρονταϊς πολλαϊς, βροχή, παράλληλα ομως
και ύετός και δμβρος, λόγιες λέξεις όπως σπάνις, κλύδων, έκφεύξονται, άπο-
λοϋνται, πεσοϋνται κ.ά. "Ας σημειωθεί οτι ή χρήση τοϋ μέλλοντος είναι συχνή,
λόγω τής φύσεως τών κειμένων (προφητικά, προβλέψεις): εσται, έσονται, γενή-
σεται, τιμηθήσεται, έπαινεθήσεται, φεύξονται κ.π.ά.

Χρήση λέξεων σέ ιδιωματικούς και άσυνήθιστους τύπους, κυρίως ώς πρός
τόν τονισμό τους, δπως: παγώνια, άρρωστία, ξεστερία, ζηλεία, αχρείος, αγροικος,
δυχονοΐες, άσθενεϊες, εύηθές κ.ά.

'Επίσης, στερέωσες, σύγχυσες, θλίψες, δένόρη, τά, ή συναναστροφαί, αγα-
πούσα (άντί άγαπώσα), έπιθυμάς, επιθυμούμαι (άντί επιθυμώ), έξέβη (άντί
έκβώ), ίσθάσθω άντί ίστάσθω, καρτέριε, θάρριε.

Χρησιμοποίηση συχνά τοϋ θέλω + άπαρέμφ. ρηματικό τύπο, γ' ένικό πρόσ.,
πού ισοδυναμεί μέ άπαρέμφατο: θέλει ε'ισθαι, θέλουν είσθαι, θέλει χαλάσει, θέλει
γένει, θέλουν αυξήσει, θέλουν συνέβη, θέλουν έπιχειρισθή, θέλουν φανή κ.π.ά.
άντί μέλλοντος.

'Αρκετές γραμματικές παραβιάσεις, όπως: εν θλί-ψαις (άντί έν θλίιρεσι), -ψευ-
δείς (άντί χρευδέσιν) όνείροις, θηρών πεσουσών (άντί πεσόντων), άπό πάσαν
(άντί πάν) κακόν, τήν κνρίευον (άντί τήν κυριενουσαν) κ.π.ά. Πολλές επίσης
είναι και οί άσυνταξίες.
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Κατά τήν έκδοση διορθώνομε σιωπηρά τά πολλά ορθογραφικά σφάλματα
και αποκαθιστούμε τη στίξη. Διατηρούμε ομως ορισμένες ορθογραφικές ιδιορ-
ρυθμίες της εποχής, οπως Ίαννονάριος, Φενρονάρως, Άπρίλλιος, Ίούλλιος, τήν
υποτακτική των ρημάτων μέ -η, τήν περισπωμένη λόγω μακράς συλλαβής (πείνα,
μοίρα π.χ.). Διορθώνομε ομως και γράφομε τέςβροχές, τες στράτες αντί ταΐςβρο-
χαΐς, ταϊς οτράταις κ.ά. Οί αριθμοί στό περιθώριο τής έκδοσης παραπέμπουν στις
σελίδες τοϋ κώδικα.

γ'. Ή έλληνική μαγική και μαντική παράδοση
και τά κείμενα τοΐ) χειρογράφου

Τά κείμενα πού δημοσιεύονται και σχολιάζονται στή συνέχεια, από τόν κώδι-
κα 666 τής Μονής τοΰ Μεγάλου Μετεώρου, ανήκουν στά πλαίσια τής λαϊκής
μαγικής και μαντικής παράδοσης τοΰ ελληνικού λαού, οπου και πρέπει νά έντα-
χθοϋν γιά νά γίνουν κατανοητά. Ή παράδοση αυτή, πού περιλαμβάνει αρχαία
έλληνικά και αρχαία αίγυπτικά και βαβυλωνιακά στοιχεία1, διαμορφώθηκε άρχικά
κατά τά ελληνορωμαϊκά χρόνια2, έμπλουτίστηκε και μορφοποιήθηκε κατά τήν
βυζαντινή περίοδο3 και ελαβε τήν οριστική της μορφή στά χρόνια τής οθωμανικής
κυριαρχίας4, γιά νά καταλήξει στις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις μαγικές-
μαντικές πρακτικές πού αποτυπώνονται στά κείμενα τοϋ χειρογράφου μας.

Πρέπει εξαρχής νά σημειωθεί οτι ένώ ή θέση τής 'Ορθόδοξης Εκκλησίας στό
ζήτημα τής μαγείας και τής μαντείας είναι καθέτως απορριπτική, καθώς ολα

1. Πρβλ. Μ.-Ε Auzèpy, «Constantin, Théodore et le dragon», στό Κ. Nicolaou (έκδ.), Toleration
and Repression in the Middle Ages. In Memory of Lenos Mavrommatis, Athènes 2002, σ. 87-96, δπου και
ανάλογες παρατηρήσεις.

2. Βλ. σχετικά G. Dagron, «Jamais le dimanche», ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler
(Byzantina Sorbonensia, 16) 1, Paris 1998, σ. 165-175, μέ σχετική βιβλιογραφία. 'Επίσης Ίω. Πετρόπου-
λος, «Ή μαγεία στήν ελληνική αρχαιότητα», 'Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 6-7. M. Winkelman, «Magic: a
theoretical reassessment», Current Anthropology 23:1 (1997), σ. 37-66. D. Jordan, «Τό "τρισάθλιο θέμα"
τής έλληνικής μαγείας», Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 8-11. Ν. Μαρινάτου, «Ή μαγεία, τά φυλαχτά και ή
Κίρκη», Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 12-15.

3. Πρβλ. G. Vikan, «Μαγεία και εικαστική έκφραση στήν ύστερη άρχαιότητα», Αρχαιολογία 71
(1999), σ. 17-20. Γ. Καλόφωνος, «Ό μάγος Βιγρίνος και τό θϋμα του. Ένα επεισόδιο μαγείας άπό τόν
Βίο τοϋ Ανδρέου τοϋ διά Χριστόν σαλοΰ», Αρχαιολογία 71 (1999), σ. 25-30. Α. Kazhdan, «Holy and
Unholy Miracle Workers», στό H. Maguire (έκδ.), Byzantine Magic, Washington D. C. 1995, σ. 73-82,
δπου σχετικές παρατηρήσεις.

4. Ίω. Πετρόπουλος, «Ή μαγεία στή νεότερη Ελλάδα», Αρχαιολογία 72 (1999), σ. 6-7. 'Επίσης βλ.
R. Greenfield, «Α contribution to the study of Paleologan Magic», στό Η. Maguire (έκδ.), Byzantine
Magic... δ.π., a. 117-153. M. W. Dickie, «The Fathers of the Church and the Evil Eye», στό Η. Maguire
(έκδ.), Byzantine Magic... δ.π., σ. 9-34, μέ παραδείγματα. Θ. Παραδέλλης, «Ή έρωτική και γονιμική
μαγεία στό λαϊκό πολιτισμό τής νεότερης Ελλάδας», Αρχαιολογία 72 (1999), σ. 36-41.
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αυτά θεωρούνται και έρμηνεύονται ώς σατανολατρεία5, στόν λαό, συμπεριλαμ-
βανομένου και ένός τμήματος τοϋ απαίδευτου θεολογικά κατώτερου κλήρου τών
παλαιοτέρων εποχών6, θρησκεία και μαγεία θεωροϋνται ώς αναπόσπαστα δεμέ-
να συγγενικά ζητήματα7. Ή βασική αυτή αντιμετώπιση εξηγεί, βεβαίως, τήν
ύπαρξη χειρογράφων όπως αυτό πού τώρα εκδίδουμε σε μεγάλες μοναστηριακές
συλλογές επιφανών μοναστικών κέντρων, οπως ή περιώνυμη Μονή τής Μετα-
μορφώσεως τοϋ Σωτήρος Μετεώρων, ή γνωστή και ώς Μεγάλο Μετέωρο.

Όπωσδήποτε, σέ σχέση μέ τά άρχαΐα ελληνικά και τά ρωμαϊκά πρότυπα, ορι-
σμένες πρακτικές έχουν έξασθενήσει ή εγκαταλειφθεί8, νέες δέ έχουν εισαχθεί
άπό τήν ευρωπαϊκή μαγική παράδοση9, ή άπό τήν τρέχουσα πρακτική και επι-
καιρότητα τής έποχής κατά τήν οποία γράφτηκαν τά κείμενα πού έκδίδουμε έδώ.
Άπό τήν άποψη αυτή μάλιστα, τό χειρόγραφο μας άποτελεΐ σημαντική μαρτυρία,
δεδομένου ότι έν μέρει άποτυπώνει αυτήν άκριβώς τήν μετασχηματιστική διαδι-
κασία, περιλαμβάνοντας λ.χ. ξένα κείμενα μεταφρασμένα στά ελλΐ]νικά. Αυτός
ήταν ό ένας άπό τούς λόγους πού μας οδήγησε στήν άπόφαση νά προβοΰμε στήν
παροΰσα έκδοση.

Ό δεύτερος λόγος, πού ώθησε στήν μελέτη, στόν σχολιασμό και στήν δημοσί-
ευση τών κειμένων αυτών, ήταν ή διαπίστωση δτι, αν έξαιρέσει κανείς ορισμένες
παλαιότερες έκδόσεις, οπως αυτές τοΰ Α. Delatte, ή βιβλιογραφία μας λίγο έχει
άσχοληθεΐ μέ τήν συστηματική άξιοποίηση τών ύπαρχουσών σέ χειρόγραφους

5. Βλ. σχετικά Ch. Stewart, «Μαγεία και 'Ορθοδοξία», 'Αρχαιολογία 72 (1999), σ. 8-13. Μ.
Herzfeld, «Closure as Cure: Tropes in the Exploration of Bodily and Social Disorder», Current
Anthropology 27 (1986), σ. 107-120. C. Mango, «Diabolus Byzantinus», Dumbarton Oaks Papers 46
(1992), σ. 215-223. V. Limberis, «The eyes infected by evil: Basil of Cesarea's Homily On Envy», Harvard
Theological Review 84:2 (1991), σ. 163-184.

6. Βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις τοϋ Kallistos Ware, «The Church: A time of transition», στό R.
Cloggy (έκδ.), Greece in the 1980% London 1983, σ. 217.

7. Πρβλ. A. Gurevich, Medieval Popular Culture: Problems of Belief and Perception, Cambridge
1988, σ. 74. 'Επίσης βλ. Χρ. Βέϊκου, «Τελετουργικός λόγος και συμβολική μετατόπιση στό ξεμάτιασμα».
Αρχαιολογία 72 (1999), σ. 14-21. Βασ. Χρυσανθοποϋλου-Farrington, «Τό κακό μάτι στους Έλληνες
τής Αυστραλίας: ταυτότητα, συνέχεια, νεοτερικότητα», Αρχαιολογία 72 (1999), σ. 22-30, μέ εκτενή σχε-
τική βιβλιογραφία.

8. W. Brashear, «Άμπρα Κατάμπρα στήν ελληνορωμαϊκή Αίγυπτο»,Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 29-
33. F. Graf, La magie dans l'antiquité gréco-romaine, Paris 1994 και Arpad M. Nagy, «'Αρχαίοι μαγικοί
πολύτιμοι λίθοι», 'Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 34-37, μέ αναφορά σέ παρόμοιες μαγικές πρακτικές. 'Επί-
σης βλ. S. Giannobile, «Medaglioni magico-devozionali délia Sicilia tardoantica», Jahrbuch für Antike
und Christentum 45 (2002), σ. 170-201. T. Matantséva, «Les amulettes byzantines contre le mauvais oeil
du Cabinet des Médailles», Jahrbuch für Antike und Christentum 37 (1994), σ. 110-121.

9. Ιστορικές αναφορές στήν παράδοση αυτή βλ. στόν Δημ. Μπενέκο, «Ό Καζανόβα και ή τελε-
τουργική μαγεία τοϋ 18ου αιώνα», Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 27 (2005), σ. 119-136. Ό ίδιος, «Ή αυτο-
βιογραφία τοΰ Μπενβενοϋτο Τσελλίνι ώς πηγή γιά τή μαγεία τοΰ 16ου αιώνα», 'Ηπειρωτικό 'Ημερο-
λόγιο 15-16 (1994), σ. 127-146, δπου και προγενέστερη σχετική βιβλιογραφία.
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κώδικες μαγικών πηγών μας10. Ή παρούσα λοιπόν έκδοση σχεδιάστηκε ώστε και
νά προσφέρει ενα σημαντικό υλικό και νά παρακολουθήσει, μέσω τών σχολίων
πού συνοδεύουν τά κείμενα, τήν πορεία, τήν καταγωγή, τόν έμπλουτισμό και
τούς τυχόν μετασχηματισμούς τής σχετικής λαϊκής παράδοσης, άντιμετωπί-
ζοντάς την ώς Ιστορικό φαινόμενο, στις ιστορικές διαστάσεις της.

Βασική συνισταμένη όλων τών κειμένων αύτών, ζωδιολογίων, ώροσκοπίων,
βροντολογίων, σεισμολογίων, ονειροκριτικών κ.λπ., είναι η αναγκη τής πρόγνω-
σης. Ή μαντεία, μαζί μέ τήν προφύλαξη άπό τό κακό και τήν προσπάθεια υπερ-
φυσικής -καλοποιοϋ ή κακοποιού- επίδρασης στή ζωή τοϋ ϊδιου τοϋ άσκοΰντος
τις μαγικές πράξεις ή τών γύρω του, άποτελοϋν τούς τρεις βασικούς στόχους τής
ελληνικής λαϊκής μαγείας11. Τά κείμενά μας είναι μαντικά, τά περισσότερα μάλι-
στα συναρτοΰν τήν μαντική παρατήρηση άπό δήθεν φυσιοκρατικές ή «έπιστημο-
νικές» πρακτικές, υπό τούς όρους πάντοτε τής λαϊκής τεχνολογικής καί επιστη-
μονικής γνώσης.

Άμφισβητοΰν λοιπόν, σέ σημαντικό βαθμό, τό υπερφυσικό μαγικό στοιχείο,
χωρίς ωστόσο νά παύσουν νά άποτελούν τμήματα τής έλληνικής μαγικής παρά-
δοσης. Διακρίνουμε σέ αύτά τήν άγωνία, τό κυριαρχικό άγχος τοϋ λαϊκοΰ άνθρώ-
που άπέναντι στό άγνωστο μέλλον, στήν άσθένεια, στήν φτώχεια, στά καταστρε-
πτικά φυσικά φαινόμενα, στήν πιθανή καταστροφή τής σοδειάς, στόν πόλεμο καί
στήν δυστυχία. Είναι άλλωστε οί ϊδιες αύτές βασικές αιτίες πού καί σήμερα
ώθοϋν πολλούς άνθρώπους στόν άποκρυφισμό, στήν μαγεία καί στόν πνευματι-
σμό, άκόμη καί στήν καρδιά άμιγώς βιομηχανικών12 καί δήθεν έκλογικευμένων
κοινωνιών13.

10. Πρβλ. ενδεικτικά S. Giannobile, «Un dialogo tra l'arcangelo Michele eil demone Abyzou in un'
inscrizione esorcistica cipriota», Mediterraneo Antico 7:2 (2004), σ. 727-750. 'Επίσης, D. Frankfurter,
«Narrating Power: The theory and practice of the Magic Historiola in Ritual Spells», στό M. Meyer-P.
Mirecki (έκδ.), Ancient Magic and Ritual Power, Leyden-New York-Cologne 1995, σ. 457-476 καί M.
Patera, «Gylou, démon et Sorcière du Monde byzantin au Monde néogrec», Revue des Études
Byzantines 64-65 (2006-2007), σ. 311-327.

11. Βλ. σχετικά Δ. Μπενέκος, Δοξασίαι τελετουργικής μαγείας εκ Καστοριάς, 'Ιωάννινα 1971, μέ
παραδείγματα. Ό 'ίδιος, «Die Mondmagie in Epiros», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 30 (1992), σ. 31-43. Ίω.
Πετρόπουλος, «Ή θεωρία τής μαγείας», Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 6-7. R. Gordon «Μιλώντας για τή
μαγεία», Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 8-17 μέ εκτενή βιβλιογραφία. Έλ. Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Ή
μαγεία ώς σημείο αναφοράς στήν ανθρωπολογική θεωρία», Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 18-25. Κ.
Μαντάς, «Μαγεία, φύλο καί κοινωνικός "ρατσισμός"», Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 37-39.

12. D. Benekos, «Magie und Okkultismus in der Industriegesellschaft», Delphi. Zweisprachige
Zeitschrift 10:1 (1999), σ. 28-29.

13. Πρβλ. Δ. Μπενέκος, «Ό αποκρυφισμός καί ή κοινωνική του διάσταση», 'Ορθόδοξη Παρον-
σία-Orthodoxe Gegenwart 46 (1992), σ. 98-99. Ό 'ίδιος, «Ή άναβίωση τής μαγείας καί τοϋ πνευματι-
σμού», 'Ορθόδοξη Παρουσία-Orthodoxe Gegenwart 37-38 (1990), σ. 74-78 καί 39-40 (1991), σ. 17-20. Ό
'ίδιος, «Οί έπιδράσεις τής λαϊκής πίστης καί τών μεταφυσικών άντιλήψεων στή γλώσσα», Έξώπολις 20
(2006), σ. 169-177.
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Ή Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση πού επιχειρείται στά σχόλια, τά όποια
συνοδεύουν τά κείμενα μας, αποδεικνύει ότι πολλές άπό τις νοοτροπίες και τις
πρακτικές αύτές κατάγονται άπό τά άρχαΐα και τά βυζαντινά χρόνια, και έχουν
διατηρηθεί άναλλοίωτες -ή μέ μικρές παραλλαγές και προσαρμογές- ακριβώς
επειδή άναλλοίωτες υπάρχουν άκόμη και οί ψυχολογικές αίτιες πού τις προκάλε-
σαν και τις δημιούργησαν14. Ή άνάγκη άποτροπής τοΰ κακού και προσέγγισης
τοϋ καλοΰ, μέ τήν τελετουργική άπομάκρυνση των κακοποιών και τήν άντίστοιχη
προσέλκυση τών καλοποιών πνευμάτων15 βρίσκεται, στήν ουσία, στήν βάση όλων
αυτών τών δοξασιών και τών πρακτικών. Φυσικά, δίπλα στις συνέχειες διαπιστώ-
νονται και εύδιάκριτες άσυνέχειες, πού οριοθετούν άλλαγές και διαφοροποιήσεις
σέ κοινωνικές δομές και υλικές συνθήκες: έκεΐ όπου ή τεχνολογική πρόοδος κατα-
φέρνει νά δημιουργήσει στον λαϊκό άνθρωπο αισθήματα σχετικής άσφάλειας, ή
άντίστοιχη μαγική πρακτική εγκαταλείπεται, ώς κατ' ούσίαν άχρηστη16.

Υπάρχει, λοιπόν, μία ευδιάκριτη κοινωνική διάσταση στήν άσκηση τής μαγεί-
ας17, ή οποία διαφαίνεται πίσω άπό τά κείμενά μας. Είναι αύτή ή διάσταση πού
στηρίζει τήν σύγχρονή μας άναβίωση τής μαντείας, γιά τήν όποια έγινε λόγος και
προηγουμένως. Αύτή πού επιβάλλει τήν ύπαρξη τελετών μυήσεως18, πού συνδέει
τήν μαντική πρόγνωση μέ τις άσθένειες πού ταλαιπωροΰν και φοβίζουν τόν
άνθρωπο19, αύτή επίσης πού ξεχωρίζει τούς μάντεις και τούς μάγους ώς άτομα μέ
ιδιαίτερες ικανότητες, έμφυτες ή καλλιεργημένες20. Πρέπει δέ νά σημειωθεί ότι
πολλές μαντικές πρακτικές, όπως περιγράφονται στά κείμενα πού εκδίδονται
εδώ, σχετίζονται μέ τόν κλάδο τής άρχαίας νεκρομαντείας21, καθώς επισημαίνε-
ται στά έπιμέρους σχόλια πού συνοδεύουν τά κείμενά μας.

14. Σχετικά παραδείγματα βλ. M. Djeribi, «Le Mauvais oeil et la lait», L'Homme 105 (1988) σ. 35-47.

15. Πρβλ. V. Foskolou, «The Virgin, the Christ-child and the evil eye», στό M. Vassilaki (έκδ.).
Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot 2005, σ. 251-262.

16. Βλ. σχετικά Α. Gell, «Τεχνολογία και μαγεία», 'Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 26-31.

17. Πρβλ. Στρ. Ψάλτης, «Ή κοινωνική διάσταση τής μαγείας». Αρχαιολογία 73 (1999), σ. 32-36, μέ
βιβλιογραφία.

18. D. Benekos, «The initiation into magic according to the epirotic folk tradition», 'Ηπειρωτικό
Ημερολόγιο 12 (1990), σ. 139-144.

19. Δ. Μπενέκος, «Δαιμονικές ασθένειες στις ήπειρωτικές λαϊκές δοξασίες», 'Ηπειρωτικό 'Ημερο-
λόγιο 21 (1999). σ. 193-203.

20. D. Benekos, «Eigenschaften und Fähigkeiten der Magier und Hexen nach dem epirotischen
Volksglauben», Λαογραφία 35 (1987-1989), σ. 223-234. Ό ίδιος, «Die Erwerbung der magischen
Fähigkeiten nach den epirotischen Volksvorstellungen», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 31 (1994), σ. 187-195, μέ
σχετικά παραδείγματα.

21. Sarah I. Johnston, «Ή μαγεία και οί νεκροί στήν κλασική Ελλάδα», 'Αρχαιολογία 70 (1999). σ.
16-21, μέ σπουδαίες παρατηρήσεις γιά τό ζήτημα αυτό. Πρβλ. και G. Dagron, «Rever du Dieu et parler
de soi. Le reve et son interpretation d'après les sources byzantines», στό T. Gregory (έκδ.). Isogni nel
medioevo, Roma 1985, σ. 37-55.
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Όπωσδήποτε, τό θέμα τής μελέτης τής νεοελληνικής λαϊκής μαντείας δεν έξαν-
τλεΐται εδώ. Ωστόσο, δίνονται στήν παρούσα έκδοση τόσο πρωτογενή κείμενα
γιά παραπέρα μελέτη, οσο και Ιστορικές και τυπολογικές παρατηρήσεις, για τήν
πληρέστερη κατανόηση και τεκμηρίωση τών μαρτυριών τους. Ό Μ. Γ. Μερα-
κλής22, σχολιάζοντας τις έπιμέρους μορφές νεοελληνικής λαϊκής μαντείας πού
άπομονώθηκαν άπό τόν Γ. Ά. Μέγα, γράφει γιά τόν «άνορθόλογο καταρχήν απο-
κρυφισμό» τής άστρολογίας, γιά τήν άσκηση τοϋ όποιου, καθώς προϋποτίθεται
ενας «υψηλός βαθμός εξειδικευμένης γνώσης», δημιουργήθηκαν και κυκλοφο-
ρούνται πρακτικά και έκλαϊκευτικά έγχειρίδια23. Στά κείμενα πού έδώ έκδίδονται
και σχολιάζονται μποροΰμε νά δοΰμε τούς προγόνους τών λαϊκών αύτών άστρο-
λογικών εκδόσεων, πού καταλαμβάνουν μάλιστα ιδιαίτερη θέση σέ τηλεοπτικές
έκπομπές, εφημερίδες και περιοδικά.

Βεβαίως, τόσο ή άστρολογία, διαχρονικά, οσο και ή μαντική γενικότερα
έχουν πολλές λειτουργικότητες στά πλαίσια μίας παραδοσιακής κοινωνίας. Είναι
άπολύτως χαρακτηριστικό τό άκόλουθο άπόσπασμα άπό τήν άναφορά στήν
άστρολογία τοΰ Μ. Γ. Μερακλή, δπου άποκαλύπτεται και ή διασκεδαστική
πλευρά τοΰ δλου έγχειρήματος24:

«Είναι μία γνώση επενδυμένη σε μία ματαιότητα, προφανώς. Τό πράγμα
αυτό εχει τήν πολιτισμική σημασία του. Άλλά ιδιαίτερη πολιτισμική σημασία εχει
και τό γεγονός ότι τεράστιες μάζες κοινού συμμετέχουν (με τό ρόλο τοϋ κατανα-
λωτή) στή διαδικασία παραγωγής και διάδοσης αυτής τής ιδιόρρυθμης γνώσης,
πού άπό πολύ νωρίς εγινε εμπορεύσιμο προϊόν.

Μ' αυτόν τό δευτερογενή δρο τής ύπαρξης της ή κάθε είδους πρόγνωση τοϋ
μέλλοντος εχασε και τήν ευκαιρία νά είναι, οπως νομίζω δτι πρέπει νά υποθέ-
σουμε ότι ήταν άλλοτε, και ενα παιχνίδι. Δεν χρειάζεται νά θεωρούμε τούς
"παλαιούς" ανθρώπους παντοτινά συνοφρυωμένους και τρομοκρατημένους·
πολλές φορές και άπό τό φόβο άντλοϋσαν τήν αφορμή ενός παιχνιδιού. Δεν
μπορώ νά δώ τίποτ' άλλο άπό ενα παιχνίδι, μία διασκέδαση πού σίγουρα θά
κατέληγε σε εκρήξεις γέλιων, στήν άκόλουθη περίπτωση «άλεκτορομαντείας»
άπό τή Σάμο, πού αναφέρει ο Μέγας: "τήν παραμονήν τοϋ νέου έτους δίνουν
στόν κόκορα κεχρί νά φάγη. Έάν φάγη όλους τούς κόκκους, θά εξακολούθηση
διά τήν οίκογένειαν ή αύτη κατάστασις, ή όποια και κατά τό προηγούμενον ετος.
Έάν άφήση ζυγό αριθμόν κόκκων σημαίνει πλούτο, έάν μονόν, σημαίνει πενίαν
και άφορίαν". Δεν ήταν οί άνθρωποι αυτοί άφυέστεροι άπό όλους εκείνους πού

22. Μ. Γ. Μερακλής, 'Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα 2004, σ. 115.

23. Βλ. γιά παράδειγμα τήν έκδοση Πρακτική Άστρολογία, Αθήνα 1971, στή σειρά Πρακτική
'Εγκυκλοπαίδεια ιών έκδόσεων «ΒΙΠΕΡ», πού εχει βεβαίως άνάλογά της και στό εξωτερικό' βλ. Μ. Γ.
Μερακλής, 'Ελληνική Λαογραφία... ο.π., σ. 491 σημ. 40,41.

24. Μ. Γ. Μερακλής, 'Ελληνική Λαογραφία... δ.π., σ. 115-116.
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ονόμασαν τή δοκιμασία τής τύχης τους με τά "τραπουλόχαρτα" χαρτοπαίγνιο».

Μία ακόμη άκροτελεύτεια παρατήρηση: στά κείμενα πού δημοσιεύονται καί
σχολιάζονται εδώ φαίνεται καθαρά ή δημιουργική λαϊκή φαντασία, ή οποία μέ
λίγα συστατικά στοιχεία δημιουργεί ατελεύτητες παραλλαγές θεμάτων καί μοτί-
βων. Ό πλούτος αύτός χαρακτηρίζει γενικότερα τήν ελληνική λαϊκή μαντική
παράδοση. Θυμίζω, γιά παράδειγμα, τά ε'ίδη λαϊκής μαντείας πού διέκρινε ό Γ. Ά.
Μέγας στά Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, ώς έπιμέρους περιπτώσεις
«τεχνητής μαντείας»25.

«σπλαγνοσκοπία, ώμοπλατοσκοπία, πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία, κλήδο-
νας, άβγομαντεία, μολυβδομαντεία καί κη ρομαντεία, ύδρομαντεία καί λεκανο-
μαντεία, κυαμομαντεία, τεφρομαντεία, άλευρομαντεία, βιβλιομαντεία και ψαλτη-
ρομαντεία, κοσκινομαντεία, είκονομαντεία, έλαιομαντεία (μέ τό λάδι), καφεμα-
ντεία, χαρτομαντεία, κατοπτρομαντεία, δακτύλιο μαντεία, κριθαρομαντεία, όνει-
ρομαντεία, άγ γ ου ρομαντεία, φυλλομαντεία καί άνθομαντεία, κυναρομαντεία (μέ
τό καψάλισμα τής αγκινάρας), καρυομαντεία, άρτομαντεία, άλεκτορομαντεία,
σκιομαντεία, μαντική μέ τό "γκάρδιο", ένα εξάρτημα τοϋ άργαλειοϋ, ράβδο μα-
ντεία, μαντική μέ σπορά σιταριού, μαντική μέ διάφορα άλλα αντικείμενα».

Ή επάλληλη παράθεση κειμένων του 'ίδιου είδους μαντείας, μέ διαφορετικά
δμως μαντεύματα κατά περιπτώσεις, πού κατά κόρον παρατηρείται στά κείμενα
τοϋ χειρογράφου κώδικα 666 τής Μονής Μεγάλου Μετεώρου, οφείλεται σέ αύτό
τό χαρακτηριστικό. Καί αύτός είναι ό λόγος πού τά κείμενα δημοσιεύονται πλή-
ρως, μέ λεπτομερή σχόλια κατά περιπτώσεις, ώστε νά αναδειχθεί ή δυναμική
αυτών τών δομικών συνθέσεων, ή οποία βρίσκεται στήν βάση ολόκληρου τοϋ
οικοδομήματος τοϋ έλληνικοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Τέλος, ή δημοσίευση τών κειμένων αυτών άποδεικνύει τήν ιστορική βάση
τής ανάπτυξης καί διάδοσης τής αστρολογίας26, τών διαφόρων κατηγοριών
μαντικής27 καί τής γενικότερης μαγικής προσπάθειας γιά τήν πρόγνωση τοϋ μέλ-
λοντος28, πού γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση στήν έποχή μας. Τά ώροσκόπια πού
σήμερα δημοσιεύονται σέ έφημερίδες καί περιοδικά29, πού άνακοινώνονται άπό

25. Κατά τόν Μ. Γ. Μερακλή, 'Ελληνική Λαογραφία... δ.π., σ. 115.

26. Πρβλ. Ch. Ρ. Berger, «Verbirgt sich hinter Klein 22 ein Horoskop? Neue Untersuchungen zum
Geburtsdatum Oswalds von Wolkenstein», Der Schiern 70 (1996), o. 165-188. Enn. Kasak, «Back to the
past. Some aspects of the history of astrology in Estonia», στόν τόμο Contemporary folklore. Changing
world view and tradition, Tartu 1996, σ. 234-239.

27. Βλ. σχετικά Η. Knoblauch, «Vom Wünschelrutengehen zur Radiästhesie. Die Modernisierung
der Magie», Jahrbuch für Volkskunde 19 (1996), σ. 221-240.

28. P. Lysaght, The Banshee, the Irish supernatural death messenger 2, Dublin 1996, σ. 203-210.

29. Η. Meyer, «Das Horoskop. Kosmische Prinzipien», στόν τόμο Krank warum? Vorstellungen der
Völker, Heiler, Mediziner, Otsfildern 1995, σ. 70-77. Βλ. επίσης J. Salman, «Context of the use of animal
metaphors in astrological predictions in the 17th century», De zeventiende eeuw 11:1 (1995), σ. 103-114.
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τήν τηλεόραση και απασχολούν καθημερινές, πρωινές κατά κανόνα τηλεοπτικές
έκπομπές, έχουν τήν ρίζα τους στήν αστρολογική παράδοση30, δείγματα τής
οποίας άποτελοϋν τά κείμενα πού έδώ δημοσιεύονται. 'Αλλά και τά καλεντάρια31
και τά λαϊκά προγνωστικά τού καιρού και τών ποικίλων μετεωρολογικών φαινο-
μένων32, τών σεισμών33 και τών κοσμολογικών συνθηκών και άλλαγών34, άποτε-
λούν τις ρίζες τών κειμένων τοϋ κώδικα τής μονής Μεγάλου Μετεώρου, τά όποια
έδώ δημοσιεύονται και σχολιάζονται.

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους ή παρούσα έκδοση εντάσσεται στήν παράδο-
ση τής μελέτης τής έλληνικής λαϊκής μαγείας, και άποτελεϊ μέρος τής έπιστημο-
νικής λαογραφικής έρευνας τής έλληνικής μαντικής παράδοσης, στις ποικίλες
εκδοχές της.

30. Seb. Robron-Lamanche, «Island Carib mythology and astronomy», Latin American Indian
Literature Journal 6:1 (1990), σ. 36-54.

31. Βλ. Man. Blechschmidt (έκδ.), Der Hundertjährige Kalender für das Erzebirge und Vogtland,
Chemnitz 1995. El. Zenker, «Unwetterabwehr im bäuerlichen Lebensraum». Die Kärntner
Landsmannschaft 1 (1989), σ. 27-30.

32. J. P. Chassany, Dictionnaire de météorologie populaire, Paris 1989. P. Simon, Dictons et météo,
Dijon 1988. H. Malberg, Bauern-Regeln. Ihre Deutung aus meteorologischer Sicht, Berlin 1989.

33. Πρβλ. A. S. Ermolov, The popular weatherknowledge, Moskva 1995, δπου και σχετική βιβλιο-
γραφία.

34. Βλ. J. Balys, «The vault of heaven», Liaudies Kultura 2 (1995), σ. 6-11. Α. Borst, Wie kam die
arabische Sternkunde ins Kloster Reichenau?, Konstanz 1988, μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία.



Καλεντάριον1 τά νυν πρώτον εις άπλήν τών Βλαχών γλώσσαν τύπω δοθέν, 1
άπό τής σλοβανικής γλώττης μεταφρασθέν, δεικνϋον άπό ,αψλον ετος

μέχρι χρόνων εκατόν2.
Ποίημα ένός άστρολόγου οντος εις Κίεβον, μεγάλου ίατροΰ Μοσχόβου. Έτυπώ-

θη δέ εις Μπράσοβον3, έν έτει άπό χριστογονίας4 ..................................έχει 1733

άπό δέ κτίσεως κόσμου5 ............................................................................έτει 7241

και άπό Σοδόμων........................................................................................έτει 3816

και άρχήθεν τών 4 μοναρχιών

άπό Βαβυλωνίας ........................................................................................έτει 4368

άπό Περσίας................................................................................................έτει 2241

άπό Γραιτζίας..............................................................................................έτει 2060

άπό 'Ρωμανίας............................................................................................έτει 1805

άπό έξόδου τών Ισραηλιτών ....................................................................έτει 3450

άπό πρωτοφανείας τοϋ φεκίου παρά Γερμανού μονάχου......................έτει 3503

άφ' ου έγένετο ή τυπογραφία....................................................................έτει 293

άπό πυργοποιίας........................................................................................έτει 4505

άπό κτίσεως Κωνσταντινουπόλεως..........................................................έτει 1415

και άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως..................................................έτει 280

και άπό καταποντισμοΰ ............................................................................έτει 4999

I Εις τό παρόν κανόνιον εις όσα έτη είναι, εις όλα κυριεύει ό πλανήτης ο 2
Σατούρνος, ήγουν ό Κρόνος6 και φανερώνει τί θέλει είσθαι εις τόν κάθε χρόνον7,
οπού κάτωθεν φαίνονται ώς έμπροσθεν λεπτομερώς δεικνύει.

Σατούρνος ό αος πλανήτης, δηλαδή ό Κρόνος.
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Ώς άνωθεν δεικνύει ό παρών πλανήτης, ομοίως και είς τούς έμπροσθεν έπο-
μένους πλανήτας άκολουθεΐ. Πρώτον φανερώνει τήν κυρίευον [sic] τοϋ πλανήτου
οπού κυριεύει τούς σημειωθέντας χρόνους, είτα φανερώνει τόν χρόνον έν συντο-
μία, πώς θέλει είσθαι ή αύξησις και ό καιρός, και τί βλάβες θέλουν άκολουθήσει,
είτα τούς μήνας τί καιρός θέλει είσθαι είς τάς ημέρας τοϋ μηνός8.

I Ό πλανήτης ό Κρόνος είναι άρρίζικος.

Οί γεννηθέντες άνθρωποι είς τόν παρόντα πλανήτην είναι έργαστικοί, λαί-
μαργοι, πανοΰργοι, σκεπτικοί, σιωπηλοί, ουκ άληθεΐς. Εραστές πλούτου, άλλοί-
θωροι, κακιωμένοι, έχοντες σκοπόν κακίας, ούκ έπιθυμοϋνται γυναίκας, πτωχοί,
άκριβοί, φυλακταί μυστηρίων, φιλάργυροι9. Ό αυτός διορίζει πλανήτην είς τό δε-
ξιόν αύτίον, είς μεγάλα κόκκαλα, και είς μελαγχολικήν σπλήναν, άπό τήν οποίαν
παρακινείται άσθένειαν δυσεντερίας και ποδαλγίας, και βήχας, και πρήσμα- βλά-
πτει τόν άέρα πυρετός, άρρωστία10.

Είς τόν χρόνον, οπού κυριεύει ό παρών πλανήτης, είναι ό χρόνος βροχερός,
κρυώδης, άκαρπος. Ή άνοιξις κρυώδης, τό άνθισμα, και ή χλόη γίνεται άργά,
χάλαζα. Τό καλοκαίρι κρυώδες μέ λάπες, άκαρπον, άνεμώδες, και τόν Ίούλιον
μήνα μέ ζέστην και εύμορφον καιρόν. Τό φθινόπωρον κρυώδες μέ λάπες, και ό
Νοέμβριος μέ ζέστην. Ό χειμών είς τήν άρχήν μέ βροχήν, και τό μέσον μέτριον,
και άνελπίστως χιόνι πολύ11. Και τόν Άπρίλλιον, τήν άνοιξιν δέν πρέπει νά είναι
τά σπαρτά πρώιμα. Είς τόπον παχύν κριθάρι πολύ θέλει γένει, είς τό λινάρι καν-
νάβι καλόν, κρασί ολίγον, ό τρύγος πρώιμος, βροντές, άστραπές πολλές, τό ψάρι
τήν άνοιξιν εύτηνόν, και τό καλοκαίρι άκριβόν12. Είς τά παιδιά τήν άνοιξιν ευλο-
γιά, βήχας, παροξυσμοί, σεληνιασμοί, και δυσεντερία.

I Ή άρχή του πλανήτου είναι άπό α'ις Ίαννουαρίου.

Ίαννουάριος.

"Εως είς τές 4 κρύον, εως είς τές 8 όλίγη ζέστη, εως είς τές 16 άνακατωμένος
καιρός. Άπό τές 21 εως είς τές 23 χειμών, είτα άνακατωμένος καιρός, είς τές 28
ζέστη, είς τό τέλος όχι παρακαλά.

Φευρουάριος.

Έως είς τές 4 άνεμος άπό τόν βορέα, είτα βροχή και χιόνι άνακατωμένον, 14
άήρ υγρός, 19 κρύον διά χιόνι, 28 άνεμος μέγας, τό τέλος λασπερόν.

Μάρτιος.

"Εως είς τές 2 άνακατωμένος καιρός, άνεμος κρύος, βροχή ή χιόνι, 12, 13
καλά, 14 άπαλός άέρας, 23 άνεμος μέγας μέ φουρτούνες και έτζι τελειώνει.
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Άπρίλλιος.

Κρυάδα έως εις τές 8, είτα χώνι, ψιχάλισμα, άνεμος, βροντή, 19 τήν νύκτα
κρυάδα και βροχή, ε'ις τές 23 καλύτερα και τό τέλος μέ βροχήν.

Μάιος.

Έως εις τές 4 βροχή, εις τές 5, 6 και 8 άνεμος κρύος, άπό τές 9 έως εις τές 15
καιρός άνακατωμένος, 19 άνεμος σφοδρός έως εις 23,24 βροχή, 27 βροχή, άνεμος,
εις τό τέλος συννεφιά.

'Ιούνιος.

Εις τήν άρχήν κατεκ<ν>ιά, είτα ήλιος, εις τές 28 άνεμος υγρός, I 12 ζέστη, 19 5
άνακατωμένος καιρός, 20 άλλαγμένος, 22 και 23 άνεμος καλός, 29 είτα ολίγη
κρυάδα.

Ίούλλιος.

Καλός εις τήν άρχήν, ολίγη βροντή, εις τές 5 συννεφιά, εις τές 7 ξεστεριά, εις
τές 8 άνεμος, 10, 12 άνακατωμένος καιρός, είτα βροντές και άστραπές, άνεμος,
είτα καλύτερος, εις τές 28 τήν νύκτα βροχές.

Αύγουστος.

'Άνεμος ζεστός, 9 κρυάδα, 13,19 ζέστη πολλή, άστραπές, βροχή ολίγη, άνεμος,
22 συννεφιά, 23 άνεμος σφοδρός και χάλαζα εις τό τέλος.

Σεπτέμβριος.

"Εως 8 άνεμος δυσικός, εις τές 9 άνακατωμένος καιρός, 11,12 βροχή μεγάλη,
13 άνεμος κρύος, 25 φορτούνα εις τήν θάλασσαν, εις τό τέλος ολίγον άλλάζεται ό
καιρός.

'Οκτώβριος.

Έως 10 άνακατωμένος καιρός, κρύον μέ άπαλότητα, είτα ήλιος, 14 ζέστη, 17
άνακατωμένος, 19, 20, 21 βροχή μέ χιόνι, είτα άνεμος και κρυάδα, 26 τό τέλος μέ
άνεμον.

Νοέμβριος.

3, 4, 5, 6, 7 άνακατωμένος καιρός, 8 οχι καλά, κρυάδα μέ ύγρότητα, 10, 11
κρυάδα, 12,13 βροχή μέ χιόνι, 21 ύγρότης, 24 ζέστη ολίγη, 29 χιόνι, τό τέλος άχα-
μνόν.

I Δεκέμβριος. 6

Ε'ις τήν άρχήν βροχήν ή χιόνι, 2 καλός καιρός έως εις τές 8 και ήσυχος, 10,11
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ζέστη, 16 άνεμος κρύος, 17 συννεφιά μέ ήλιον, 20, 21 ζέστη, είτα άνακατωμένος
καιρός, 28 καλά, 29 χιόνι και άνεμος δυσικός13.

Γιούπιτερ ο βος πλανήτης δηλαδή ό Ζεύς14.
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Μέ μεγάλον ριζικόν, μέ άγάπην φανερώνει θρόνον τής τιμής εις τό άνθρώπι-
νον γένος. Ό γεννηθείς εν τω παρόντι πλανήτη έσται δίκαιος και άληθινός
άνθρωπος, έπιθυμητός, εμπιστευμένος, εύλαβής, έλεημονητικός, θεόφοβος,
έντροπιακός, σύμβουλος εις υποθέσεις μεγάλες, I καλορρίζικος, εις τό κακόν ού
χαίρει, εξουσιάζει τό στήθος και τά πλευρά και τό σηκώτι, τόν στύλον τοΰ σώμα-
τος. Εις τό άρσενικόν μέρος ποιεί βλάβην περισσότερα, μάλιστα εις τό τέλος τοΰ
χειμώνος θέρμες και καΰσες εις τήν κοιλίαν.

Ό χρόνος είναι μέ άπαλότητα, εύκαρπος, πωρικά καλά, ή άνοιξις ψυχρά μέ
άπαλότητα πολλήν, εάν γένη έκ<λ>ειψις τοΰ ήλιου τόν Μάρτιον, τόν Άπρίλλιον
ή τόν Μάιον. Τό ψωμί θέλει είσθαι άκριβόν.

Τό καλοκαίρι εις τές άρχές μέ κρύον, είτα μέ άπαλότητα και μετά ταΰτα
ζέστη, πολλές βροντές, τό τέλος μέ ζέστη και ξηρασία. Τό φθινόπωρον μέ βροχές
άνακατωμένον. Ό χειμώνας μέ ψύχραν πολλήν και χιόνι, τό μέσον μέ άνεμον,
είτα μέ γαλήνην μετρίαν. Εις τά περιβόλια μάζαρη, κριθάρι, βρόμη, λινάρι, καν-
νάβι, σιτάρι, βρίζα θέλουν γένει πολλά. Τά σπαρτά νά σπαρθοΰν πρώιμα, πωρικά
πολλά, τό κρασί μέτριον και μέ τόν τρύγον νά μήν βιάζουνται.

'Άνεμος πολύς άπό τήν δύσιν και άπό τό βόρειον μέρος και βρονταί πολλαί
χωρίς ζημίαν, ψάρια μέτρια. 'Εξουσιάζει ο παρών πλανήτης άνθρώπους φρονί-
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μους, πνευματικούς και γραμματισμένους, και λίθους σμαράγδι, ζαμφείρι και
άμέθυσον, και θηρίον ελέφαντα, βόας, αίγας και έλάφια, παγώνια και άηδόνια,
περιστέρια, σαφράνι και αμύγδαλα. Αυτός ό χρόνος είναι καλός διά στερέωσες
και διά συνδροφίες.

I Ή άρχή τοϋ πλανήτου άπό αης Ίαννουαρίου άρχεται.

Ίαννουάριος15

Ή άρχή μέ άνεμον και παγώνια, άπό 14 ήλιος έως 20 και χιόνι, είτα εως είς τό
τέλος μέ χιόνι, μέ συννεφιά και μέ κατεκνία.

Φευρουάριος.

Δυνατός χειμώνας, άνεμος και συννεφιά, 19,20 ομοίως, τό τέλος χιόνι και άνε-
μος.

Μάρτιος.

Συννεφιά και λάμψις ηλίου, όλίγη κατεκνιά, 11 παγωνιά ξηρά, έως 19, 20
παγωνιά και λάμψις ήλιου, 27 καλά, τό τέλος όχι πάρα καλόν.

Απρίλλιος.

Είς τήν άρχήν φουρτούνα, καιρός χαλαζωμένος, 6 καλός καιρός, 12 βροχή τό
πουρνόν, έως 16 άέρας άπαλός και βροχή, ζέστη και βροντές, 22,25 ολίγον κρύον,
και έτζι τελειώνει.

Μάιος.

Καρπερός, οί νύκτες κρύες, έως 15 άνεμος και όλίγη βροχή, άήρ ζεστός, έως
23, 28 λάμψις τοϋ ήλιου και τό τέλος.

Ιούνιος.

'Άνεμος, χάλαζα και όχι παρακαλά, έως 9 ξηρός ήλιος, καλοκαίρι άρεστόν, 22,
23, 24 σύννεφα βροχερά, 26 ήλιος, 29 καιρός χαλαζωμένος και τό τέλος.

I Ίούλλιος.

Από τές 3 ζεστός άήρ, έως 9 λάμψις ΐ]λίου και βροντή, 10 καλά έως 16, είτα
ολίγον κατάψυχον, 17 καλά, 21, 22 άνεμος, βροχή, 26, 27 άνεμος, τό τέλος ξηρόν.

Αύγουστος.

Ζέστη, λάμψις ήλιου, είς τές 5 συννεφιά σκοτεινή, 10 πολλή ζέστη, είτα κατά-
ψυχος, 14 άνεμος, 15,16,17 βροχή μεγάλη μέ χάλαζαν, 22 καλά, 24 ζέστη και άνε-
μος, 28 όχι παρακαλά.
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Σεπτέμβριος.

Άνεμος μέ φουρτούνα, 3 καλύτερος καιρός μέ ήλιον και βροχήν, 7 ξεστεριά
και άνεμος, 11 βροχή κρύα και οι νύκτες μέ κρύον, 24, 25, 26, 27 κρυάδα, 28 άνε-
μος ζεστός και τό τέλος.

'Οκτώβριος.

"Ηλιος, 4 καιρός σκοτεινός, 6,7 βροχή, 10 κρυάδα, τήν νύκτα παγωνιά, έως 15,
22 όχι παρακαλά, 23 καλά, 27, 28 βροχή ή χιόνι, 30, 31 άλλάζει ό καιρός.

Νοέμβριος.

Κρυαδίτζα όχι παρακαλή έως 7, είτα όλίγη ζέστη και πάλιν κρυάδα και άνε-
μος έως 19, είτα άνεμος μέ χιόνι, 24 λάμψις ήλιου, είτα άνεμος σκοτεινός, κρυάδα
και τό τέλος.

Δεκέμβριος.

"Εως 9 συννεφιά, ζέστη, είτα ξεστεριά, 16 καλά, είτα παγωνιά και άνεμος, 18
κρυάδα, χιόνι, 21 ζέστη, 25 κρυάδα και τό τέλος.

Μαρή ό γος πλανήτης, δηλαδή ό Άρης16.
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'Εξουσιάζει τούς κακιωμένους, ή κάκητα άρ<ρ>ίζικη και είς τούς πολεμάρ-
χας πολέμου έναντίωσις διά ο,τι λογής τέχνην έργάζεται διά τοϋ πυρός17.

Ό γεννηθείς έν τω παρόντι πλανήτη έσται θυμώδης, φονεύς, αίματοχύτης,
άδιάντροπος, άκάθαρτος, γελαστής, ψεύστης, προκάτορος, ξερανγγινός, άνυπό-
φορος, άστατος, θάνατος άνέλπιστος κατά τύχην, μέ τούς καλούς δέν συνανα-
στρέφεται, γυναίκας ουκ έπιθυμεΐ.
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Ό χρόνος κλίνει περισσότερον εις ξηρασίαν παρά εις βροχήν ζεστήν. Ή άνοι-
ξις μέ τάξιν, καλήν ξηρασίαν διά αμπέλια καί διά δένδρα νά φυτεύση τινάς εις
αυτήν τήν άνοιξιν είναι εναντία. Τό καλοκαίρι μέ ζέστην, τά νερά μικρά, χάλαζα
καί φωτιά πολλή. Τό φθινόπωρον άπαλόν καί κρυώδες, ό χειμώνας ξηρός καί μέ
κρυάδα καί I μέ άνεμον, είτα χιόνι πολύ18. 11

Ό σπόρος τής άνοίξεως νά σπαρθή εις τόν καιρόν, νά μήν άργοπορήση, καί
δεν θέλουν είσθαι εΰκαρπα τά σπαρτά, πλήν σιταριού μόνον, κρασί άρκετόν. Τήν
άνοιξιν τά κλήματα τών άμπελιών θέλουν έχει έναντιότητα. Κτήνη καί ποντίκια
πολλά, άνεμος, βροντή, χάλαζα καί νερόν πολύ βλαβερόν. 'Αρρώστιες, παροξυ-
σμοί τής καρδίας, θέρμες. Πονοκέφαλον καί άλλαξις φρενών κυριεύει τό άρι-
στερόν ώτίον καί τήν χολήν, τά νεύρα, τά σκέλη οπού είναι χωρίς αίμα.

Άπό αης Ίαννουαρίου άρχεται ό χρόνος.

Ίαννουάριος.

Μέ σφοδράν παγωνίαν καί άνεμον ξηρόν έως εις τές 20, είτα άνακατωμένος
καιρός καί τό τέλος χιόνι άρκετόν19.

Φευρουάριος.

Άνεμος δυνατός καί ξηρός έως τέλος φεγγαριού, είτα καλός καιρός μέ κρύον
εως 20, εις τό τέλος ζέστη.

Μάρτιος.

Έως 9 συννεφιά, 10-11 ψύχρα, είτα έως 19 άνεμος, 20 ξέρη, τό τέλος ψύχρα
καί μεταβολή.

Άπρίλλιος.

1, 2, 3, 4 κρυάδα καί άνεμος άνατολικός, εις τές 5 μεταβολή, άπό 8 εως 11
κρυάδα, 14 άνεμος, 17 εις μερικούς τόπους βροντή, 18 ψιχαλίζει, εις 19 τήν νύκτα
κρυάδα, 30 άέρας άπό βροχήν.

I Μάιος. 12

Άπό τές 2 έως 5 άπαλότης καί άνεμος μεταβάλλεται, άπό 18 έως 20 φορτού-
να μέ βοή ν, 21,22,23 όχι παρακαλά, 24 καλύτερα, τό τέλος άστατον.

'Ιούνιος.

"Εως 6 καλά, είτα όχι παρακαλά, 8 θέρισμα άπαλόν, 20 σύννεφον μέ άνεμον,
23 γαλήνη, 29 άπαλότης, έτζι καί τό τέλος.
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Ίούλλίος.

Έάν λάχη εις τές 2 απαλός καιρός, έως εις 20 έτζι θέλει είσθαι, 20 γαλήνη, 21
άνεμος, 25, 26 άπό τά μεσάνυκτα άνεμος, 28 όλίγη βροχή, είτα μεταβολή.

Αύγουστος.

Απαλότης εις τές 3, ζέστη καί άνακατωμένος καιρός, 7 κατάψυχος, 9 άπαλό-
της καί άστραπή, 13 ζέστη, 19 βροχή μέ άνεμον καί άστραπήν, άπό 20 έως 23
φόβος άπό βροντές καί εις τό τέλος φύλαξις άπό άστραπήν καί βροντήν.

Σεπτέμβριος.

Ανεμος δυσικός, 11,12,13 άνεμος μεγάλος, 15,17,19 φόβος χειμώνος καί άνε-
μος, 20 άέρας, άστατος καί όλίγη λάμψις ήλιου καί τό τέλος.

'Οκτώβριος.

"Εως 8 όχι παρακαλά, άπό 10 έως 15 καλά, 18, 19 καί 21 όχι παρακαλά, μέ
βροχήν, 26 χώνι καί βροχή καί άνεμος καί τέλος.

13 I Νοέμβριος.

Αχαμνές ήμερες, 3 άπαλότης, 5, 8 βροχή κρύα, 10 διά τόν λαιμόν τής χήνας
γνωρίζεται ό χειμώνας, 12 βροχή, χιόνι, 14,15,16, 24 όχι παρακαλά καί τέλος.

Δεκέμβριος.

Διά χιόνι καιρός, 2 καλά, 6 βροχή, 8 χειμώνας σφοδρός, 10 ζεστότερος, 15 άνε-
μος, 16,17 άπαλότης, έως 19,20 συννεφιά, εως 28 καλά, είτα χιόνι καί άνεμος.
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Μέ μεγάλον ριζικόν έξουσιάζει τούς κραταιούς και ρηγάδες και όλας τάς
ηγεμονίας, και άπό τά πετεινά τού ούρανοϋ τούς άετούς και γεράκια, και άπό τά
θηρία τό λεοντάρι και τήν πάρδαλιν πετήγρη διατάττει εις τά ομμάτια, εις τήν
καρδίαν, εις τά μυελά, εις τά νεύρα I και εις τό δεξιόν μέρος τοϋ κορμιού. 14

Άγάπην εις ισοτίμους άνθρώπους, ποιεί εις τούς άνθρώπους μεγάλους λογι-
σμούς και υψηλά νοήματα. Οί γεννηθένες έν τω παρόντι πλαντ^τη είσί εύγενικοί,
τιμητικοί, μέ τάξιν καλήν δικαιώνοντες, πρόσχαροι, άξιοι τιμής, κακιωμένοι,
καλορρίζικοι, τό κακόν άποστρεφόμενοι, ή συναναστροφαί αυτών μετά μεγάλων
άνθρώπων21.

Ό χρόνος ξηρός, μέτριος, ζεστός, εϋκαρπος· ζωύφια ολίγα, μύγες βλαβερές
είς τά δένδρη, ψάρια μέτρια, καραβίδες πολλές, βρονταί συχναί, δαμάσκηνα
πολλά και άπίδια και μήλα μέτρια. Ό καρπός τοΰ χινοπωρίου παρακαλάς, τά
λαθύρια και ή βρόμη νά σπαρθοϋν είς τόπον καλόν και ύγρόν, χορτάρια πολλά,
κριθάρι και κρασί πολύ. Ή άνοιξις μέ έλπίδα άπαλοΰ καιροΰ και τόν Άπρίλλιον
άνακατωμένος καιρός. Τόν Μάιον κρύον όχι τόσον πρώτα, πλήν καρπερόν και
είς τό τέλος όλίγη έλπίς χιονιού. Τό καλοκαίρι πρώτον όχι παρακαλά, είτα άλλά-
ζει ό καιρός μέ βροχήν, τήν ήμέραν ζέστη και τήν νύκτα κρυάδα. Ό Ίούλλιος όχι
παραζεστός. Τό φθινόπωρον ξάστερον, καλόν, έλπίδα χιόνος, κρυάδα μέ ήλιον.
Ό χειμών ξηρός, είς τήν άρχήν μέ κρυότητα, τό μέσον μέ ζέστην, τό τέλος μέ
κατάψυχον.

Ίαννουάριος22.

Άπό πρώτην Ίαννουαρίου άρχεται ο χρόνος μέ άνεμον έως 3, είς τάς 4, 5
χιόνι, είς τάς 10 κρυάδα μετρία, άπό 13 I έως 18 καλύτερα, 19, 20 συννεφιά σκο- 15
τεινή, 22 άπαλότης, 26 τό τέλος μέ ψύχραν και μέ άνεμον.

Φευρουάριος.

Χιόνι και ξεστεριά, είς τές 6 και 7 άέρας χειμωνώδης και άνεμος έως 10, είτα
συννεφιά, 11 βροχή ή χιόνι και άνεμος άπαλός, 18 καλύτερα, μετά ταϋτα ψύχρα,
21 άνεμος, τό τέλος μέ ξεστεριάν, άνεμον και χιόνι.

Μάρτιος.

"Εως 7 άνεμος άρεστός, είτα κρυάδα και ξεστεριά, 11,12 κατεκνιά και βροχή
μεγάλη, 13 καλύτερα, άπό 15 έως 20 όχι παρακαλά, τό τέλος άνακατωμένος και-
ρός.

Άπρίλλιος.

Είς τήν άρχήν άνεμος άστατος, 3, 4 ξεστεριά, 5 βροχή, 6 ξεστεριά, 11 άνεμος,
12 παγωνιά, 16 βροχή έως 19, είτα καλά, 20 βροχή κρύα, έως 25 ξέρη, καλός και-
ρός, ήλιος και κρύον.
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Μάιος.

Έως 2 άνεμος, είχα καλύτερα, ζέστη, βροχή· εις τάς 8, 9 άπαλότης· είς τάς 10
ζέστη καί άρεστός άνεμος, 17,18 κλίνει πρός άνεμον καί είς βροντές· 21, 23 ολί-
γον καλύτερα- 24 ζέστη, άπό 29 έως τέλος άλλαγμένος καιρός.

'Ιούνιος.

Ζέστη είς βροχήν καί είς άνεμον άρεστόν, 6, 7, 10 κρυάδα, 11, 12 άπαλότης,
είτα ξεστεριά, 17,19 άνεμος κρύος, 22,27 ζεστότερος καιρός, είτα βροντές, 29, 30
βροχή καί βροντές.

I Ίούλλιος.

'Άνεμος, 5 ξεστεριά, 7, 10 βροχή, 11 κρύον έως 14 όλον έτζι, 15, 18 λάμψις
ηλίου, ξεστεριά, 19, 20 άπαλότης, ολίγον κατάψυχος, 21, 25, 26, 29 καλύτερα, είς
30, 31 βροχή μεγάλη.

Αύγουστος.

Ξεστεριά, είς τές 2 χαλασμένος καιρός, 10 βροντή, 11, 15 καλά, 16 άνεμος
μεγάλος, 19 άστατος καιρός, 21 κατεκνιά, 24 όχι παρακαλά, 28, 29 βροχή, είς τό
τέλος άλλάζει ό καιρός.

Σεπτέμβριος.

Είς τές 2 καλά, είτα τήν νύκτα κρυάδα, 13,15 όχι παρακαλά, 16 κρυάδες, 19
ξέρη, 20, 22 καλά μέτρια, 23 χαλασμένος καιρός, άπό 29 έως τέλους χιόνι μέ
βροχή.

'Οκτώβριος.

1, 2, 3 ζέστη, ξεστεριά, 4, 5 σφοδρός άνεμος, 11 τήν νύκτα παγωνιά, 16 ψιχά-
λισμα, 17 καλά, 19 κλίνει είς χιόνι, 20 άπαλότης, 24 άνακατωμένος καιρός, τήν
νύκτα ξεστεριά καί άνεμος, καί τό τέλος μέ ψύχρες.

Νοέμβριος.

Πρώτον άνεμος, άπαλότης, είς τές 2 ψιχάλισμα άνάρεστον, 7 ζέστη, 9 χιόνι
άστατον, 10,14,16 παγωνιά, 19 ψιχάλισμα καί ζέστη, 22 χιόνι ή βροχή έως 28, τό
τέλος κρύον.

Δεκέμβριος.

Έως 5 άνεμος άνατολικός, είτα παγωνιά, ψιχάλισμα, 18 άπαλότης, 19, 20
πάλιν έτζι, 21, 22 καί περισσότερον, είτα ξέρη, τό τέλος κλίνει πρός παγωνιά καί
χιόνι.
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Βένους ό εος πλανήτης, δηλαδή ή 'Αφροδίτη23.
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Ή νατούρα δροσερή, όλα είς τόν καιρόν, ευπρόσδεκτη ονομάζεται καλορρί-
ζικη, καλή είς τό γύναιον ήθος. Ό γεννηθείς εν τω παρόντι πλανήτη είναι εΰμορ-
φος, καλλίζωος, εΰσπλαχνος, έλεήμων, εραστής γυναικών, άτεκνος, μέ καλά ήθη,
πρόσχαρος καί έπιμελητής μουσιών.

Ό χρόνος κρυώδης καί νοτερός καί ζέστη μετρία, χορτάρι πολύ, τά σπαρτά
τής ανοίξεως όλα φθασμένα, μάλιστα σιτάρι πολύ, πωρικά είς τά περιβόλια
πολλά, χαμέί καί κρασί πολύ, βρονταί πολλαί, νερά πολλά, κτήνη πολλά, ψάρια
πολλά. Προσφέρει άσθένειες, πόνους εις τήν καρδίαν, διατάττει είς τές γυναίκες
πόνον είς τόν λάρυγγα, είς τά νεφρά καί τά έξης.

Ή άνοιξις διά τά δένδρα καί διά τά κλήματα παρά εΰμορφα, έκλειψις τού
ι^λίου, είτα δροσερή καί βροχερή, διά τά σπαρτά καλή. I Τό φθινόπωρον μέ
ζέστην καί ξεστερίαν έως είς τό μέσον, είτα μέ κρυάδα. Διά τοϋτο ό σπόρος νά
σπαρθή πρώιμα καί τά κλήματα νά παραχωθούν ογλήγορα. Ό χειμώνας άρχεται
ξηρός, είτα μέ άπαλότητα καί ζέστην24.

Από αης Ίαννουαρίου άρχεται ό πλανήτης.

Ίαννουάριος.

Έως 4 ξέρη καί ολίγος άνεμος, 7 άνεμος άπαλός, 12 χιόνι, 13 κρυάδα, 14 χιόνι
άστατον, 16,17,18,19 άνεμος, 20 κρυάδα, 22 συννεφιά, 27 χιόνι καί παγωνιά, καί
τό τέλος.

Φευρουάριος.

Πάλιν παγωνιά, 4 ψιχάλισμα, άπό 7 άέρας μέ άπαλότητα, 12 συννεφιά, 16,17
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άστατος, 18 φουρτούνα, 23 κρυάδα, 25,26,27 άνεμος, βροχή, τό τέλος καλύτερα.

Μάρτιος.

Ξερή κρυάδα, 7 ζέστη άνακατωμένη, 15, 16 πάλιν έτζι, 18, 19 καιρός βροχε-
ρός, 21, 23 παγωνιά, τό τέλος ομοίως.

Άπρίλλιος.

Όχι παρακαλά, άπό 3 έως 6 ξεστεριά και κρυάδα, άπό 7 έως 10 χαλνά ό και-
ρός, 16 εϋκαρπη ήμέρα, 23,24 καλά, συννεφιά, τό τέλος καλόν.

Μάιος.

Έως 6 άστατος καιρός, 7 κρυάδες, 11 άνεμος, 13 ζέστη μέ βροχήν, 16 κατά-
ψυχος, οχι καλά, άπό 22 παρά ζέστη και φόβος διά βροντές εις τές 25, είτα ξέρη,
29 σφοδρός άνεμος, και τέλος.

I 'Ιούνιος.

'Άρχεται μέ βροχήν και καλά, 6,8 μέτρια, 12 ζέστη είτα βροχή, 19 χαλνά ό και-
ρός, 20 όχι καλά, 23,24 βροχή, τό τέλος καλός καιρός.

Ίούλλιος.

Καλά, 9 βροχή, 15 ζέστη, 17 βροχή, 20 καλά, 24 άνεμος, τό τέλος μέ συννεφιά.

Αύγουστος.

Κλίνει πρός φουρτούναν και καϋσιν, 6 οχι καλά, 10 άνακατωμένος καιρός, 15,
19 οχι καλά και βροντές, 20, 24 κατάψυχος, 29 άνεμος και συννεφιά.

Σεπτέμβριος.

'Άρχεται μέ κρυάδα τήν νύκτα και ξεστεριά, 8 άνεμος μέγας έως 14 και κλίνει
είς βροντές, 16,17,18 ομοίως, 24 κατάψυχος, 25 άπαλότης, 26 κρυάδα, 28 ξεστε-
ριά, και τέλος.

'Οκτώβριος.

"Εως 12 ξεστεριά και ζέστη κλίνουσα είς βροχήν, 13, 14, 15 συννεφιά και
καλόν, 17,19 κρυάδα και οχι καλόν, 20 λάμψις ήλιου και άνεμος, 26 συννεφιά, τό
τέλος μέ λάμψιν ήλιου.

Νοέμβριος και Δεκέμβριος.

Τούς φανερώνει ό χειμώνας πώς θέλουν είσθαι.
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I Μερκούριος ô ç°s πλανήτης, δηλαδή ό Ερμής25.

20

L

Ό γεννηθείς εν τώ παρόντι πλανήτη εχει ιδίωμα άστατον. Εύτακτος πρός
μάθησιν δλων των βαρέων [sic] υποθέσεων, δηλαδή μαθηματικός, φιλόσοφος,
ένθυμητικός, πραγματευτής, και εις άλλας τέχνας έπιτήδειος.

Κυριεύει τήν φαντασίαν, τήν χολήν και τόν θυμόν, τό διάργυρον και άλλα
μέταλλα και πολυτίμους λίθους. Άσθενεΐες προσφέρει, ζαλισμούς, μελαγχολίαν,
συλλογισμούς, βλάψιν νοός, βήχαν περισσότερον τήν άνοιξιν, βλάπτει τά ζώα και
τά όψάρια26.

Ό χρόνος ξηρός, άνεμώδης, όχι τόσον εύκαρπος. Ή άνοιξις άρχεται μέ κρυά-
δα, είτα μέ ξηρασία και ζέστην και άνεμον, είτα μέ καλόν καιρόν. Τό καλοκαίρι
άπό καμμίαν φοράν μέ άπαλότητα, είτα πρόσχαρον, τά πωρικά και τό χορτάρι νά
συναχθούν ογλήγορα, δτι τό τέλος βροχή πολλή. I Τό φθινόπωρον άρχεται εις τό 21
μέσον τοΰ 'Οκτωβρίου μέ κρυότητα, είτα καλύτερα και μέ λάμψιν ηλίου, τό τέλος
μέ βροχήν. Ό χειμώνας δεν είναι άκριβός εις τάς φουρτούνας και εις τούς κρύ-
ους άνέμους και εις τάς παγωνίας. Τόν παρόντα χρόνον πωρικά πολλά, κρασί
ολίγον, σιτάρι τής άνοίξεως και άλλα όσπρια όλιγοστά.

Ίαννουάριος27.

Ή άρχή μέ παγωνιά έως 10, είτα κλίνει πρός χιόνι, 15 άπαλότης καιρός, 20,22,
23 λάμψις ήλιου, 29, 30 καλά.

Φευρουάριος.

'Άρχεται άστατος- 3,4,5,6 χειμών και άνεμος, 10 άστατος, 17 άπαλός καιρός,
20 κλίνει εις χιόνι, τό τέλος μέ άπαλότητα και άνεμον.

Ή άρχή τοΰ πλανήτου άπό Ίαννουάριον άρχεται.
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Μάρτιος.

"Εως 4 οχι καλά, 15 κρυάδα, 18, 21 ζεστότερος και οι νύκτες μέ κρυάδα, είτα
ελπίδες βροχής, και τό τέλος πρός άνοιξιν.

Άπρίλλιος.

1, 2, 3, 4 κρυάδα διά βροχήν μέ χάλαζαν, είτα κρυάδα και άνεμος, 17 τήν
νύκτα κρυάδα, 24 ψιχάλισμα, 27 βροχή, 28 ξεστεριά έως τέλους.

Μάιος.

1, 2, 3 ξεστεριά και βροχή καλή, 9 ψιχάλισμα, 13, 14 ξεστεριά ζεστή ολίγον,
άστατη, 17 τήν νύκτα κατάψυχος, είτα κλίνει είς βροχήν και άνεμον και κατάψυ-
χον, 24 ψιχάλισμα, 27 βροχή, 28 ξεστεριά, και τό τέλος.

I 'Ιούνιος.

Έως 5 καλά, είτα κλίνει είς βροχές μέ βροντές, 8 κρυάδα, 10 καλά, άλλάζει 13
ζέστη, 17 βροχή μεγάλη και χειμώνας καιρός, 21,22 οχι καλά, 24 έως τέλος βροχή,
βρονταί και άστραπές.

Ίούλλιος.

Πρώτον οχι καλά, 6 πρόσχαρος, άπό 12 άνεμος ξηρός έως 28, είτα οχι καλά,
βροχή και βροντές, τό τέλος πρόσχαρον.

Αύγουστος.

Πρώτος καλός και ογλήγορα άλλάζει, 3, 4, 5,10,12 όχι καλά και βροντές, 14,
19 βροχή δυσάρεστος, 20 άνεμώδης, 22, 23 ξεστεριά, τήν νύκτα κατάψυχος, άπό
24 έως τέλος άνεμος και κρυάδα.

Σεπτέμβριος.

"Εως 7 κρυάδα και κλίνει είς βροχήν, 17,18,19,20,23 ξεστεριά και τήν νύκτα
κατάψυχος, άπό 24 έως τέλος άνεμος και κρυάδα.

'Οκτώβριος.

Άρχεται τήν νύκτα μέ παγωνιάν, 7 άπαλότης, 11 ζέστη και άνεμος ξηρός, 18,
19 τήν νύκτα βροχή κρυώδης, 20 κρυάδα, είτα ζέστη, 27, 28 είς βροχήν κλίνει, 30
άπαλότης μέ άνεμον.

Νοέμβριος.

Άπαλότης, βροχή, άνεμος μέγας, 6 οχι καλά, 10,11 χιόνι ή βροχή, άπό 12 έως
18 άρεστός καιρός, 19 βροχή ή χιόνι, 20 καλύτερον, τό τέλος μέ παγωνιάν και
κατεκνιάν.
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Δεκέμβριος.

Παγωνιά, χιόνι, βροχή και ξεστεριά, έως 10,11 άπαλότης, 19,20 I παγωνιά και 23
άνεμος, τό τέλος μέ ήμέρες άστατες και μέ παγωνιάν και άνεμον.

Ό ζος πλανήτης, δηλαδή ή Σελήνη28.
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Ή σελήνη έστί κεφαλή πάντων τών υδάτων και πηγών και ρευμάτων, διορί-
ζει εις τά μυελά και εις όλον τό ευώνυμος [γρ. εύώνυμον] μέρος, μέ τό ζερβόν
όμμάτι εις τόν στόμαχον, εις τόν συλλογισμόν συντροφιάζεται μέ όλους τους πλα-
νήτας.

Οι γεννηθέντες εν τώ παρόντι πλανήτη είναι όλιγότιμοι, άστατοι, ψεϋται,
υπερήφανοι, άπονοι, δολοευλαβεΐς, μέ ολίγον ριζικόν, μέ μαλώματα, άποθνή-
σκουν μέ έξαφνον θάνατον.

Ό χρόνος μέ άπαλότητα, μέ κρύον και μέ χιόνι. Ή άνοιξις άρχεται μέ κρυά-
δα, είτα μέ ζέστην και άπαλότητα άστατον. Τό καλοκαίρι περισσότερον μέ κρυά-
δα ή μέ άπαλότητα άστατον. I Τό φθινόπωρον παρακρύον και άπαλότης άστα- 24
τος. Ό χειμών όχι παρακαλάς διά έλπίδες μέ άπαλότητα και κρύον. Ασθένειες
τήν άνοιξιν, ζάλαι, φουσκώματα, κιτρινάδα, έχτικας, πόνος εις τά νεφρά και εις
τά πλευρά, και εις τόν άνδρικόν σπόρον άσθένεια. Εις τά ζώα και εις τά πρόβα-
τα φθορά, οί μύγες, τά ποντίκια, τά σκουλήκια δέν παραβλάπτουν εις τά περιβό-
λια και εις τούς κάμπους. Ψάρια, καραβίδες, χιβάδες μέτρια, χάλκωμα πολύ,
πωρικά πολλά, χορτάρια πολλά, κρασί ολίγον.

Ή άρχή τοΰ πλανήτου άπό Ίαννουάριον29.
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Ίαννουάριος.

Ή αρχή ολίγον κρύον και χιόνι, είς τές 5 φουρτούνα, 7 βροχή, 15 οχι καλά,
άνεμος, 20, 27 χιόνι, τό τέλος μέ παγωνιά.

Φευρουάριος.

3 οχι καλά, άνεμος, ψιχάλισμα, 12 κρυάδα και ξεστεριά, 19, 20 άπαλότης, 23
χιόνι, 26 ξεστεριά, 28 όχι καλά, και τό τέλος.

Μάρτιος.

Άνάρεστος, 4 άπαλότης και άνεμος, 5 βροχή μεγάλη, 7, 8 κρυάδα, 11,15 άνά-
ρεστος άνεμος, και τέλος.

Άπρίλλιος.

Ξεστεριά, άπαλότης, 15 οχι πρόσχαρος, είτα άρεστός, 18 κλίνει είς βροχήν, 20
κρυάδα, άνεμος οχι άρεστός, 25 ξεστεριά και βροχή.

Μάιος.

Ξεστεριά, 5, 6 πάρα ζέστη [γρ. παραζέστη], 8 άνεμος, 10 μέτριος, 17 βροχή
μεγάλη, 18,19 βροχή, βροντές, τό τέλος μέ λάμψιν ήλιου και μέ βροχήν μέ βροντές.

I 'Ιούνιος.

5 συννεφιά, ξέρη, 9 άστατος, 12 μεταβάλλεται, 13 άρεστός, 18 οχι καλά έως 27,
τό τέλος ολίγον μεταβάλλεται.

Ίούλλιος.

'Αρεστός ωσάν και τόν Μάιον, 7 ξεστεριά, 23 οχι παρακαλά, 28 ομοίως, και τό
τέλος καλύτερα.

Αύγουστος.

'Αρεστός, μεταβολή, βροχή, βροντές, 11,12 ομοίως, 15 χειρότερα, 16 βροχή, 19,
23 ξεστεριά, οί νύκτες κρύες, τό τέλος άπαλότης.

Σεπτέμβριος.

Φουρτούνα, κρυάδα, 3 άνεμος, βροχή, 7, 8 άστατος, έως 14 μέτρια, 24, 25, 26
άνάρεστος μέ χάλαζαν, 28 άνεμος κρύος άπό τόν βορέα, 29, 30 βροχή ή χιόνι.

'Οκτώβριος.

Κρύος, 6, 7 άνεμος, βροχή, 14 όχι καλά, 17,18 βροχή ή χιόνι, 21 άστατον, 22,
23, 26 άπαλότης οχι άρεστή, 27 οχι καλά, 30 ομοίως.
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Νοέμβριος.

Πρώτον κρυάδες, όχι καλά, 3, 4 κρυάδα μισητή, 6, 7 βροχερή και λάμψις
ήλιου, 9 παγωνιά, είτα όλίγη ζέστη, 18 άστατη, 19 ζέστη, άπό 20 παγωνιά, 27
άστατος.

Δεκέμβριος.

3 άνακατωμένη μεταβολή, κρυάδα άρεστή, είς τάς 13 άπαλότης, 16, 18 ολα
χαροποιά, 19,20 άνεμος μέγας, 23 πάλιν I άνεμος, είτα ολίγον άλλάττεται, και χει-
μών.

Τέλος τών επτά πλανητών.
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27 I Καλεντάριον παντοτινόν μεταγλωττισθέν εκ τής λατινίδος φωνής είς πεζήν
διάλεκτον, δηλοϋν τι μέλλει γενέσθαι είς τά κάτωθεν σημειωθέντα έτη και
καθ' εξής.

1722 :1750 :1778 :1806 :1834 :1862 :1890 και 1918 :

Ό κυριεύων τοϋ χρόνου είναι ό πλανήτης τής Σελήνης30, μέ τό ζώδιον τοΰ
Τοξότου κατοικία τοϋ Διός31. Ό χρόνος θέλει είσθαι εϋκαρπος και καλός, ή άρχή
τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μετρία, τό μέσον βροχερόν και άνεμώδες, τό τέλος μέ
βροχές. Θέλουν αυξήσει πολλά τά νερά και θέλουν κάμει μεγάλην βλάβην, θέλουν
είσθαι χαλάζια και υστέρα άπό τόν Σειρίον θέλουν είσθαι ζέστες και μέ άρρωστίες.
Είς τόν αυτόν χρόνον θέλουν είσθαι σεισμοί και είς τά μικρά ζώα θέλει είναι εύτυ-

28 χία, I άμή είς τά μεγάλα δυστυχία, μάλιστα είς τά βόδια.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον, μέ τό νά ευρίσκεται ό Κρόνος είς τόν δέκατον οίκον
και ή ουρά τοΰ δράκοντος ενωμένη μέ τόν Άρην, διά τοΰτο σημαίνει μεγάλους
πολέμους και θανάτους, οί βασιλείς άκόμη και ηγεμόνες θέλουν εΰγάλει πολλά
χαράτζια και πολλά δοσίματα και θέλουν πειράζει τό ΰπήκοον. Θέλουν φανεί
άκόμη πολλοί κλέπται και οί στράτες δέν θέλουν είσθαι σίγουρες και οί φυλακές
θέλουν άνοιχθή μέ δυναστείαν και θέλουν φύγει οί φυλακωμένοι. Και είς τό τέλος
σημαίνει πώς οί φρόνιμοι άνθρωποι και οί πραγματευταί θέλουν ξεπέσει άπό τό
στάσιμόν τους.

1723 :1751 : 1779 : 1807 : 1835 :1863 :1891 : 1919 :

Ό 'Άρης κυριεύει μέ τό ζώδιον τοΰ Αίγοκέρου, κατοικία τοΰ Κρόνου. Ό χρό-
νος θέλει είσθαι εύκαρπος, είς τόν χειμώνα θέλουν είσθαι πολλές βροχές και
πλήθος άκρίδων. Και όλος ό Κρόνος κλίνει είς βόρεια και είς μερικούς τόπους
θέλει είσθαι και πανούκλα32, και ύστερα άπό τήν ίσημερίαν τής άνοίξεως θέλουν
είσθαι πολλές βροχές και τά ποτάμια θέλουν μεγαλώσει, μάλιστα είς τόν μήνα τοΰ
Μαρτίου.

Τό καλοκαίρι θέλει είσθαι μέτριον και σωτηριώδες, τό φθινόπωρον άνεμώδες
και μέ ζέστες. Και θέλουν είσθαι άρρωστίες και θέλουν άκουσθή και μεγάλοι σει-
σμοί. Τά κρασία είς αυτόν τόν χρόνον θέλουν είσθαι καλά και θέλουν βαστάξει

29 καλά, και είς τό θέρος διά τά I πολλά νερά κάμει χρεία νά ε'ίμεσθεν ογλήγοροι και
είς τά πωρικά θέλει γένει μεγάλη ζημία.

Μέ τό νά ευρίσκεται είς αύτόν τόν χρόνον ό Κρόνος είς τήν γωνίαν και είς τόν
έβδομον οίκον τοΰ ούρανοΰ, διά τοΰτο σημαίνει μεγάλους πολέμους και θανάτους.
Και διατί ό αύτός Κρόνος είναι ενωμένος μέ τήν 'Αφροδίτη, σημαίνει διά τοΰτο
θάνατον μεγαλωτάτης κυρίας, θέλουν άποθάνει άκόμη πολλοί άξιοι και τίμιοι
άνθρωποι. Εύρισκόμενος άκόμη ό Ήλιος είς τόν ένατον οίκον τοΰ ούρανοΰ, σημαί-
νει πώς βασιλεύς θέλει κάμει στράταν.
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1724 : 1752 :1780 : 1808 :1836 : 1864 :1892 :1920 :

Ό κυριεύων είναι ό Έρμης μέ τό ζώδιον τοϋ Αίγοκέρου κατοικία τοϋ Κρόνου.
Ό χρόνος σημαίνει άκαρπίαν και φέρει θάνατον είς τά μεγάλα ζώα. Ή άρχή τοϋ
χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες, τό μέσον μέτριον και τό τέλος άνεμώδες. Ή
άνοιξις θέλει είσθαι μέ βροχές, μέ κρυάδες και μέ πάχνες, τό καλοκαίρι μέ άνεμους
και μέ μεγάλες βροχές και μέ πλημμύραν τών ποταμών, και τά σιτάρια θέλουν χα-
λασθή. Τό φθινόπωρον άνεμώδες, μέ βροχές και μέ πάχνες και τά σταφύλια θέλουν
χαλάσει33. Και νά παρακαλοΰμεν τόν θεόν νά μας γλυτώση άπό τήν πανούκλαν,
άπό τούς σεισμούς και άπό τά άστροπελέκια.

Είς τόν άνωθεν χρόνον, μέ τό νά I ευρίσκεται ό Ήλιος είς τόν οίκον τοϋ ούρα- 30
νοϋ, διά τοϋτο κλίνει είς μεγάλες άρρωστίες και θανατικόν είς τά ζώα. Έτι ό
Ερμής ό Ανατολικός εύρισκόμενος ένωμένος μέ τόν Κρόνον, σημαίνει διά τοϋτο
μεγάλον κακόν και ζημίες είς τούς βασιλείς και είς τούς λογοθέτας τους. Ή Αφρο-
δίτη, εύρισκομένη είς τόν έβδομον οίκον, σημαίνει μεγάλην εύτυχίαν είς τές
γυναίκες και είς τούς γυναικώδεις άνθρώπους, πλην είς τές έγκαστρωμένες θέλει
φέρει κίνδυνον και θανατικόν, και είς τόν κοινόν λαόν, καθώς τό άποδείχνει ό Κρό-
νος είς τόν πέμπτον οίκον τοϋ ούρανοϋ. Σημαίνει άκόμη μεγάλον πόλεμον και
αιματοχυσίες και πολλοί φυλακωμένοι θέλουν φύγει.

1725 : 1753 :1781 : 1809 : 1837 :1865 :1893 και 1921 :

Ό κυριεύων τόν χρόνον είναι ή Αφροδίτη μέ τό ζώδιον τοϋ Αιγόκερως κατοι-
κία τοϋ Κρόνου. Ό χρόνος θέλει είσθαι πολλά εύκαρπος είς τό σιτάρι, είς τό λάδι
και τό κρασί, είς τό μετάξι και είς δλα τά πωρικά. Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι
μέ κρυάδες και χαλάζια, τό μέσον μέτριον, τό τέλος εύάρεστον. Ή άνοιξις μέ κρυά-
δες, τό καλοκαίρι μέ βροχές και μέ βροντές. Τό φθινόπωρον θέλουν πληθύνει τά
ποτάμια και οί βρύσες και θέλουν έλθει και άρρωστίες και άς παρακαλοΰμεν τόν
Θεόν νά μή μας στείλη και πανούκλαν.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον σημαίνει οτι ό βασιλεύς θέλει παιδεύσει I τούς άρ- 31
χοντάς του, θέλει τούς δώσει θάνατον και θέλει τούς εύγάλει άπό τήν άξίαν τους34.
Σημαίνει άκόμη μεγάλον πόλεμον και θέλουν συνέβη αιφνίδιοι θάνατοι είς τούς
άνθρώπους. Ό βασιλεύς θέλει εϋγει διά τόν πόλεμον άπό τόν τόπον του και θέλει
κάμει στράτευμα. Ό λαός θέλει πάθει ζημία άπό τούς ήγεμόνας του, και τέλος
θέλει έλθει είς τόν κόσμον πείνα, πανούκλα και άλλες πολλές άρρωστίες και θανα-
τικόν είς τά ζώα.

1726 : 1754 :1782 :1810 :1838 :1866 :1894 και 1922 :

Ό Κρόνος μέ τό ζώδιον τοϋ Ύδροχόου, οπού είναι κατοικία ιδία του, κυριεύει
τόν αύτόν χρόνον, ό όποιος θέλει είσθαι μέτριος είς δλα. Ή άρχή τοϋ χειμώνος
θέλει είσθαι μέ άνέμους, τό μέσον μέτριον, τό τέλος μέ παγωνιές και μέ άνέμους. Ή
άνοιξις θέλει είσθαι μετρία, μέ μικρές βροχές, τό καλοκαίρι μέτριον, τό φθινόπωρον
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μέ αρρώστιες, και ό Θεός νά μας γλυτώση άπό τήν πανούκλαν. Σημαίνει άκόμη
θανατικόν είς τά ζώα και θάνατον είς τό άνθρώπινον γένος.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον ό βασιλεύς και οί φίλοι του, οπού είναι μαζί του ενω-
μένος θέλουν έλθει είς μεγάλους συλλογισμούς και είς μεγάλες έννοιες. Ό λαός
λαμβάνει μεγάλα βάσανα και μεγάλες τιμωρίες άπό τούς ηγεμόνας του.

'Έτι ό Ζεύς μέ τήν ούράν τοΰ δράκοντος είς κακόν τόπον βαλμένος, σημαίνει
όχι μόνον άρρωστίες και φόνους, άλλά και κακήν πίστιν και I πτωχείαν είς τό
άνθρώπινον γένος35. Και τέλος, μέ τό νά εύρίσκεται ό Έρμης είς τόν ένδέκατον
οίκον τοΰ ούρανοΰ, σημαίνει πώς ό βασιλεύς θέλει κράξει είς τούς λόγους του τούς
σοφούς άνθρώπους και θέλει τούς τιμήσει.

1727 :1755 :1783 :1811 :1839 :1867 :1895 και 1923 :

Άπό τές δέκα τοΰ Μαρτίου άρχινά ό χρόνος, τοΰ οποίου ό κυριεύων είναι ό
πλανήτης ό "Ηλιος μέ τό ζώδιον τοΰ Ύδροχόου, όπού είναι κατοικία τοΰ Κρόνου36.
Θέλει είναι εύκαρπος ό χρόνος άπό σιτάρι, άπό κρασί και άλλα πράγματα μικρής
τιμής και έπιτήδειος διά τό φύτευμα. Θέλουν πέσει πολλές βροχές και πλημμύρα
ποταμών θέλει γένει, και διά τοΰτο χρειαζούμενον είναι νά όγληγορεύσωμεν δσον
ήμποροΰμεν είς τό θέρος και είς τό άλώνισμα. Έτι θέλουν ψοφήσει μεγάλα ζώα και
είς τήν θάλασσαν θέλουν συνέβη μεγάλες φουρτοΰνες.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλουν φανή πολλοί κλέπται και είς τό άνθρώπινον
γένος θέλει χαθή ή εύσέβεια. Οί στρατιώται θέλουν έλθει είς μαλώματα άναμεταξύ
τους και θέλουν μετατοπίσει άπό έναν τόπον είς άλλον. Βασιλεύς θέλει στρατεύσει
και θάνατος κραταιών θέλει συνέβη, ομοίως και καινούριοι βασιλείς θέλουν φανή,
οί όποιοι μέ δυναστείαν θέλουν γυρεύσει διά νά άρπάξουν τόπους άλλωνών. Ζημία
θέλει έλθει άπό τόν βασιλέα είς τόν λαόν και άπό τόν λαόν είς τόν βασιλέα και
μεγάλοι I προεστοί τής βασιλείας βάσανα και πάθη θέλουν λάβει.

1728 :1756 :1784 :1812 :1840 :1868 :1896 και 1924 :

Άπό τές 10 τοϋ Μαρτίου άρχινά ό χρόνος, τοΰ οποίου ό κυριεύων είναι ό πλα-
νήτης τής Σελήνης είς τό ζώδιον τών 'Ιχθύων κατοικία τοΰ Διός. Θέλει είσθαι ό χρό-
νος εύκαρπος άπό σιτάρι, άπό κρασί, άμή πολλά εύκαρπος άπό λάδι. Είς τούς ορει-
νούς τόπους θέλουν πέσει πολλά χαλάζια και τά ποτάμια θέλουν πλημμυρίσει37.

Υγιής θέλει είσθαι αύτός ό χρόνος, άμή τό φθινόπωρον θέλει συνέβη θάνατος
είς τό θηλυκόν γένος. Οί άνδρες, μάλιστα οί νέοι, διά τήν ύγείαν τους πρέπει τήν
άνοιξιν νά μήν πίνουν νερόν άλλά κρασί. Ό ρηθείς χρόνος σημαίνει καλορριζικίαν
και εύτυχίαν. Είς τό άνθρώπινον γένος, άμή μέ όλον τοΰτο, δέν θέλουν λείψει
πόλεμοι.

1729 :1757 : 1785 :1813 :1841 :1869 :1897 και 1925 :

Άπό τάς 10 τοΰ Μαρτίου άρχινά ό χρόνος, τόν οποίον κυριεύει ό Ερμής,
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ευρισκόμενος εις τόν Ύδροχόον κατοικία τοϋ Διός. Θέλει είσθαι εΰκαρπος ό χρό-
νος πολλά είς τό σιτάρι, άμή βλαβερός είς τά πωρικά και θέλει φέρει ψόφον είς τά
μελίσσια38 και πανούκλαν είς τό άνθρώπινον I γένος.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέ βροχές, μέ βροντές και μέ κρυάδες, τό
μέσον μέτριον και τό τέλος μέ μεγάλες παγωνιές και κρυάδες και βροχές. Ή άνοι-
ξίς θέλει είσθαι μέ βροχές και βλαβερή είς τά δένδρη, και είς πολλούς τόπους
θέλουν πέσει και χαλάζια. Τό καλοκαίρι μέ βροντές και σύννεφα, τό φθινόπωρον
μέ άνέμους, τό όποιον θέλει είσθαι ύγιεινόν και θέλει γένει πολύ κρασί.

Είς τόν αυτόν χρόνον, μέ τό νά ευρίσκεται ένωμένος ό Κρόνος μέ τήν Άφροδί-
την, διά τοϋτο σημαίνει θανατικόν είς μεγάλας και πλούσιας γυναίκας, πλήν οί
άνδρες θέλουν είσθαι έλεύθεροι άπό άρρωστίες. Θέλουν συνέβη πόλεμοι και
σφαγμοί, μάλιστα και είς τούς βασιλείς, καθώς τό φοβερίζει ό Κρόνος είς τήν
γωνίαν και ό Άρης είς τόν όγδοον οίκον τοϋ ούρανοϋ.

1730 :1758 :1786 :1814 :1842 :1870 :1898 και 1926 :

Άπό τές 21 τοϋ Μαρτίου άρχινα ό χρόνος, ό κυριεύων είναι ό Ζεύς είς τό
ζώδιον τοϋ Κριοϋ, κατοικία τοϋ Άερος [γρ. Άρεως]. Σημαίνει εύκαρπίαν και εύθη-
νίαν είς τό σιτάρι, είς τό κρασί, είς τό μέλι, είς τό λινάρι, είς τό λάδι, είς τό μετάξι και
είς τά όψάρια.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες και χαλάζια, τό μέσον μέ ζέστην
και τό τέλος μέτριον. Ή άνοιξις ψυχρά, τό καλοκαίρι μέ βροχές και μέ βροντές και
θέλουν ψοφήσει πολλά βόδια. Τό φθινόπωρον θέλουν I πλημμυρίσει τά ποτάμια
και θέλουν έλθει και άρρωστίες, ένδέχεται νά άκολουθήση και πανούκλα. Όθεν
πρέπει τό φθινόπωρον νά φυλαχθή ό καθ' είς άπό τό πολύ φαγητόν και άπό τό
νερόν39.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον ό βασιλεύς τών Τουρκών θέλει έχει ένόχλησιν και
θλιψιν, ίσως λάβει και θάνατον μέ σφαγήν τών στρατιωτών. Θέλουν λάχει άκόμη
μεγάλοι πόλεμοι αύτόν τόν χρόνον, διά τούς οποίους θέλουν πέσει είς μεγάλην
λύπην οί άνθρωποι. Σημαίνει και κίνδυνον βασιλέως και ζημίαν είς τούς πραγμα-
τευτάς.

1731 :1759 :1787 :1815 :1843 :1871 :1899 και 1927 :

Άπό τές 21 τοϋ Μαρτίου άρχινα ό χρόνος, ό κυριεύων είναι ό πλανήτης τής
Αφροδίτης είς τό ζώδιον τοϋ Κριοϋ κατοικία τοϋ Άερος [γρ. Άρεως] και σημαίνει
εύθηνίαν είς κάθε πράγμα.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος είναι ψυχρά μέ χαλάζια, τό μέσον μέ ζέστες και τό τέλος
μέτριον. Ή άνοιξις μέ κρυάδες, τό καλοκαίρι μέ μεγάλες κάψες, τό φθινόπωρον μέ
παγωνιές και βροχές. Θέλουν χαθή τά κρασία και θέλουν είσθαι άρρωστίες και
ένδέχεται νά άκολουθήσουν σεισμοί40.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλουν άκολουθήσει μεγάλοι πόλεμοι και φόνοι είς τό
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άνθρώπινον γένος. Οι βασιλείς και ηγεμόνες θέλουν εύγάλει μεγάλα δοσίματα είς
36 τό άνθρώπινον γένος και πολλές άδικίες και πολλά I άνομα πράγματα θέλουν άκο-
λουθήσει, κακόν και άχρεΐοι άνθρωποι θέλουν έλθει εις άξίαν. 'Αποστασίες θέλουν
γένες θέλει έρημωθή ένα ρηγάτον, και είς τό τέλος θέλομεν ιδεί μεγάλες φιλονικείες
[γρ. φιλονεικίες] άναμεταξύ είς τούς άνθρώπους, είς τά άδέλφια και άναμεταξύ είς
τούς έδικούς και φίλους.

1732 : 1760 :1788 :1816 :1844 :1872 : 1900 και 1928 :

Άπό τές 21 τοϋ Μαρτίου άρχινά ό χρόνος. Ό κυριεύων είναι ό πλανήτης Κρό-
νος είς τό ζώδιον τοΰ Κριοϋ, κατοικία τοΰ Άερος [γρ. Άρεως]. Ή εύκαρπία τοΰ
χρόνου θέλει είσθαι μετρία, πλήν είς τά πρόβατα θέλει είσθαι εύθηνία και είς τά
ψάρια στέρησις.

Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μέ άνέμους, τό μέσον μέτριον και τό τέλος μέ
βροχές και παγωνιές. Ή άνοιξις θέλει είσθαι μετρία, τό καλοκαίρι μέτριον, τό φθι-
νόπωρον μέ άρρωστίες, και μάλιστα είς τάς πόρνας γυναίκας, και ένδέχεται νά
άκολουθήσει και πανούκλα.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον πολλοί κλέπται θέλουν φανή, μεγάλοι πόλεμοι θέλουν
σηκωθή, θάνατος σημαίνει είς περιφήμους και πλουσίους άνθρώπους. Και μέ τό νά
εύρίσκεται ή Αφροδίτη είς τήν άκρην τοΰ εβδόμου οϊκου σημαίνει μεγάλην εύτυ-
χίαν είς τάς γυναίκας και είς τούς γυναικοφίλους άνθρώπους41.

1733 :1761 :1789 :1817 :1845 :1873 :1901 και 1929 :

Άπό τάς 22 τοΰ Μαρτίου άρχινά ό χρόνος, τοΰ οποίου είναι I ό κυριεύων ό πλα-
νήτης τής Σελήνης είς τό ζώδιον τοΰ Ταύρου, κατοικία τής Αφροδίτης. Εύκαρπος
φαίνεται αυτός ό χρόνος και ουδέ τά μελίσσια χάνονται ούδέ τά πρόβατα.

Ό χειμών είναι μέτριος, μετρία και ή άνοιξις, τό καλοκαίρι μέ βροχές και άρρω-
στίες. Τό φθινόπωρον άκόμη μέ βροχές και διά τοΰτο τά σιτάρια είς μερικούς
τόπους θέλουν χαλασθή42, άμή τά περισσότερα πρός τό μέρος τής Ανατολής παρά
πρός τό μέρος τής Δύσεως.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον πάλιν σημαίνει μεγάλους πολέμους και θάνατον, δοσί-
ματα πολλά και βάρητα είς τό ύπήκοον. Κλέπται πάντοθεν, οπού οί στράτες νά μήν
είναι σίγουρες. Οί φυλακές δυναστικώ τω τρόπω θέλουν άνοιχθή και πολλοί φυλα-
κωμένοι θέλουν φύγει. Οί πραγματευταί και οί σοφοί άνθρωποι θέλουν ξεπέσει
άπό τό στάσιμόν τους και άπό τήν τιμήν τους.

1734 :1762 :1790 : 1818 : 1846 :1874 :1902 και 1930 :

Ό Άρης πλανήτης κυριεύει είς τό ζώδιον τοΰ Ταύρου. Ό αύτός χρόνος θέλει
είσθαι εύκαρπος είς τό σιτάρι και μέτριος είς τό κρασί και είς τό λάδι, είς τό μετά-
ξι και είς τά πωρικά. 'Ολίγον όμως θέλουν καρπίσει τά πρόβατα, τά μελίσσια και τά
λινάρια. Ή άνοιξις θέλει είσθαι υγρά, ομοίως και τό καλοκαίρι, τό φθινόπωρον
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άνυδρον και ό χειμώνας άνεμώδης43 και σεισμοί μεγάλοι θέλουν άκουσθή. Είς τόν
άνωθεν χρόνον μεγάλοι I πόλεμοι και φόνοι θέλουν συνέβη, θάνατος μεγάλων και
άξιων άνθρώπων θέλει άκουσθή και βασιλεύς θέλει κάμει στράταν.

1735 :1763 :1791 :1819 :1847 :1875 :1903 και 1931 :

Ό Έρμης πλανήτης κυριεύει είς τό ζώδιον τών Διδύμων και είναι ή ιδία του
κατοικία. Διά τοϋτο σημαίνει άκαρπίαν και θάνατον είς τά μελίσσια και θανατικόν
ή πανούκλα είς τό άνθρώπινον γένος.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες, τό μέσον μέτριον και τό τέλος
μέ παγωνιές και βροχές. Ή άνοιξις μέ βροχές και βλαβερή είς τά πωρικά και είς τά
δένδρα και είς τό τέλος τής άνοίξεως είς πολλούς τόπους θέλει πέσει χαλάζι. Τό
καλοκαίρι μέ κάψες και σύννεφα, τό φθινόπωρον μέ άνέμους και θέλει είσθαι
ύγιεινόν και θέλει γένει και πολύ κρασί. Ούτος ό χρόνος είναι ώφέλιμος διά τό
φύτευμα και διά τό φυλλίασμα.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλει συνέβη πολύ κακόν είς τό άνθρώπινον γένος και
μεγάλη φθορά είς ένα ρηγάτον και είς πολλές χώρες και τόπους σημαίνει και θάνα-
τον μυριάδων άνθρώπων. Θέλει πολυπλασιασθή ή πονηρία είς τούς άνθρώπους,
άμή οποίος είς τοΰτον τόν χρόνον σκάψει λάκκον διά άλλον, άτός του θέλει πέσει
είς αυτόν τόν λάκκον μέσα. Πολλοί πόλεμοι θέλουν συνέβη και πολλή σκλαβία
θέλει γένει είς τούς άνθρώπους. Πανουργίες και τραϊτουργίες και ψεύτικες συμ-
βουλίες θέλουν έπιχειρισθή, είς τόπον όπού νά μήν γνωρίζεται ό πιστός άπό τόν
ψεύτικον I φίλον44, διά τό όποιον είς πολλούς τόπους θέλει άκολουθήσει μεγάλη
ζημία και μεγάλη φθορά θέλει γένει.

1736 : 1764 : 1792 : 1820 :1848 :1876 :1904 και 1932 :

Ό Ζεύς ό πλανήτης κυριεύει είς τό ζώδιον τών Διδύμων, κατοικία τοϋ Έρμοΰ.
Ήμποροΰμεν νά είπούμεν πώς είς αύτόν τόν χρόνον θέλει είσθαι πλέον εύθηνία
παρά άκρίβεια, διατί κλίνει είς πολυκαρπίαν, πλήν είς τό κρασί, είς τά λινάρια θέλει
είσθαι όλίγη άκρίβεια45.

Ή άρχή τού χειμώνος θέλει είσθαι μέ βροχές, τό μέσον μέ άνέμους, τό τέλος
ύγρόν μέ πάχνες. Τό καλοκαίρι θέλει είσθαι ώσάν και ή άνοιξις, ήγουν και τά δύο
μέτρια, πλήν ή άνοιξις θέλει είσθαι άρχή άρρωστιών. Τό φθινόπωρον ύγρόν μέ
άρρωστίες. Αύτός ό χρόνος θέλει φέρει είς κίνδυνον τάς έγκαστρωμένας γυναίκας
και πρέπει νά φυλάγωνται.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον, μέ τό νά ευρίσκεται ό "Ηλιος είς τόν δωδέκατον οίκον
μαζί μέ τόν 'Άρην, διά τοϋτο σημαίνει πώς ό βασιλεύς ό Τοΰρκος θέλει κακοπάθει
και θέλει έχει μεγάλα βάσανα και ένδέχεται νά λάβη και θάνατον και θέλει έχει
μεγαλωτάτην σφαγήν είς τούς στρατιώτας του. Όμοίως ό Κρόνος είς τήν τετραγω-
νίαν τοϋ Διός όψιν, σημαίνει μεγάλους πολέμους, διά τούς οποίους θέλει συνέβη
μεγάλη θλΐψις είς τούς άνθρώπους άπό τό μέρος τών ηγεμόνων και θέλει φέρει είς
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κίνδυνον τόν βασιλέα. Πρόξενα ακόμη ό άνωθεν χρόνος, φιλον<ε>ικίες, διχονοΐες
καί ζημίαν είς τούς πραγματευτάς. Ό χρόνος είναι μέτριος καί θέλει κυριεύσει.

I 1737 : 1765 : 1793 : 1821 : 1849 : 1877 :1905 καί 1933 :

Ό κυριεύων είναι ό Κρόνος είς τό ζώδιον τοϋ Ζυγοΰ, κατοικία της 'Αφροδίτης
καί σημαίνει μέσον της εύκαρπίας. Ή αρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι άνεμώδης, τό
μέσον μέτριον, τό τέλος μέ παγωνιές καί μέ άνέμους. Ή άνοιξις καί τό καλοκαίρι
θέλουν είσθαι καί αυτά μέτρια, διατί θέλουν φυσήσει γλυκοί άνεμοι τά δέ ύπωρικά
θέλουν φθαρθή. Τό φθινόπωρον κλίνει είς ασθένειες, περισσότερον είς τάς ασώ-
τους γυναίκας, άπό τάς οποίας πολύ μέρος θέλει άποθάνει. Ό Δημόκριτος είναι είς
γνώμην πώς είς αύτόν τόν χρόνον θέλουν πέσει χαλάζια46, οπού νά δώσουν μεγά-
λην ζημίαν, καί πρέπει νά παρακαλοΰμεν τόν Θεόν νά μήν συνέβη ή πανούκλα.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον πολλοί κλέπται θέλουν φανή καί όλίγη πίστις καί εύσέ-
βεια είναι είς τούς κρονικούς καί μελαγχολικούς άνθρώπους. Όμοίως καί μεγάλοι
πόλεμοι είς μεγάλους καί πλουσίους άνθρώπους θέλει συνέβη. Έτι σημαίνει καί
μεγάλην εύτυχίαν είς τάς εύτυχισμένας γυναίκας καί είς τούς φιλογύναιους άνθρώ-
πους.

1738 :1766 :1794 : 1822 : 1850 : 1878 :1906 καί 1934 :

Ό "Ηλιος μέ τό ζώδιον τοϋ Καρκίνου, οπού είναι κατοικία τής Σελήνης, κυρι-
εύει τόν αύτόν χρόνον47 καί σημαίνει πολλήν εύκαρπίαν καί εύθηνίαν είς κάθε
πράγμα καί όλος ό χρόνος θέλει I είσθαι υγιέστατος καί ιλαρός. Ό χειμώνας θέλει
είσθαι ζεστός, ή άνοιξις βροχερή, τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρον άνεμωδες. Είναι
μεγάλη καρποφορία είς τό μέλι, είς τό κρασί, είς τά όσπρια, είς τό λάδι, είς τό μετά-
ξι, είς τό ψάρευμα καί είς τά πωρικά, πλήν τά πωρικά, οπού είναι είς τά περιβόλια,
θέλουν χαθή καί θάνατος βρεφών θέλει έλθει.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον είς τούς στρατιώτας θέλει συνέβη διχόνοια, τούς οποί-
ους θέλουν μετοικίσει άπό έναν τόπον είς άλλον. Πολλοί άνθρωποι θέλουν
φονευθή άπό σπαθί, βασιλεύς θέλει κάμει στράταν48. Θάνατος θέλει συνέβη μεγά-
λων άνθρώπων, καινούριοι βασιλείς θέλουν φανή, οπού μέ δυναστείαν θέλουν νά
βασιλεύσουν καί νά άρπάξουν άλλου ήγεμονίαν. Σημαίνει άκόμη μεγάλην βλάβην
τοϋ λαοΰ άπό τό μέρος τοϋ βασιλέως καί εξ έναντίας μεγάλην βλάβην τοϋ βασιλέ-
ως άπό τό μέρος τοϋ λαοϋ. Αμή τό περισσότερον βάρος τής ζημίας θέλει πέσει
άπάνω είς τούς βασιλικούς όφφικιάληδες. Ακόμη θέλουν συνέβη κλέπται καί ευσέ-
βεια δέν θέλει είσθαι είς τούς άνθρώπους.

1739 :1767 :1795 :1823 :1851 :1879 :1907 καί 1935 :

Ό κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης τής Σελήνης, ό όποιος μέ τό νά
εύρίσκεται είς τό μέσον τοϋ ούρανοϋ καί είς τό ζώδιον τοϋ Δέοντος, κατοικία τοϋ
Ήλιου, διά τοϋτο ήμποροϋμεν νά είποϋμεν τόν αύτόν χρόνον εϋκαρπον (καί έξω
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άπό τό φθινόπωρον ύγιεινόν). Ό αυτός χρόνος ομοίως θέλει είσθαι πολλά βλα-
βερός είς τό I καλοκαίρι και κρύος πολλά καί συννεφώδης είς τόν χειμώνα. Ό
Δημόκριτος είπε πώς είς αύτόν τόν χρόνον θέλουν εΰγει γύρωθεν τοϋ στόματος
κακά σπυρία, και διά τοϋτο κάμνει χρεία δτι οί νέοι τήν άνοιξιν νά μήν έπιχειρίζω-
νται τό κρασί49.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον σημαίνει πώς νά γίνωνται μεγάλοι πόλεμοι καί
θάνατοι καί μεγάλα δοσίματα καί χαράτζια, οπού οί βασιλείς καί οί δυνάσται
θέλουν βάλει άπάνω είς τό ύπήκοον, τοϋ οποίου θέλει κάμει καί άλλες πολλές
άδικίες. Σημαίνει άκόμη πλήθος κλεπτών, ώς τόσον οπού οί στράτες δεν θέλουν
είσθαι σίγουρες, άλλά έμποδισμένες άπό τούς κλέπτας. Έτι δηλοΐ ötl οί
φυλακές θέλουν άνοιχθή μέ δυναστείαν καί πολλοί φυλακωμένοι θέλουν φύγει.
Καί είς τό τέλος οί πραγματευταί καί οί σοφοί άνθρωποι θέλουν ξεπέσει άπό τό
στάσιμόν τους.

1740 :1768 :1796 :1824 :1852 :1880 :1908 καί 1936 :

Ό κυριεύων τόν χρόνον είναι ό πλανήτης 'Άρης μέ τό ζώδιον τοϋ Λέοντος,
κατοικία τοϋ ηλίου. Ό χρόνος θέλει είσθαι εύκαρπος. Ή άρχή τοϋ χειμώνος μέ
κρυάδες, μέ άνέμους καί μέ νερά καί άπό τούς άνέμους θέλουν ξερριζωθή πολλά
δένδρα. Τό μέσον τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέτριον καί τό τέλος μέ κρυάδες. Ή
άνοιξις καί τό καλοκαίρι μέ βροχές καί τό φθινόπωρον, διατί κλίνει είς ζέστες, διά
τοϋτο θέλει είσθαι μέ άρρωστίες. Όθεν κάμνει χρεία δτι είς αύτόν τόν καιρόν νά
τρώγουσι ολίγον ψωμί I καί νά πίνουν ολίγον κρασί οί άνθρωποι. Θέλουν ψοφήσει
πολλά ζώα μεγάλα καί άπό άγρίμια θέλει φανή πολύ πλήθος είς τούς λόγγους50 καί
είς τά πωρικά θέλει συνέβη μεγάλη ζημία.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον σημαίνει πολέμους καί σφαγές είς τό άνθρώπινον
γένος καί θάνατος μιας μεγάλης καί περιφήμου γυναικός. "Ετι ό πλανήτης τής
Σελήνης, ενωμένος μέ τήν κεφαλήν τοϋ δράκοντος, θέλει φέρει θάνατον μεγάλων
καί άξιων άνθρώπων. Σημαίνει άκόμη στράταν βασιλέως καί μεγάλοι σεισμοί θέ-
λουν άκουσθή.

1741 :1769 :1797 : 1825 :1853 :1881 : 1909 καί 1937 :

Κυριεύει τόν αύτόν χρόνον ό πλανήτης τοϋ Διός μέ τό ζώδιον τοϋ Λέοντος,
κατοικία τοϋ Ήλιου. Σημαίνει μεγάλην εύκαρπίαν είς αύτόν τόν χρόνον, ήγουν
σιτάρι πολύ καί πολύ πλήθος τοϋ λαδιού, μεταξιού, όψαρίου, κρασιού καί όλων
τών καρπών.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι κρύα μέ χαλάζια, τό μέσον ζεστόν καί τό
τέλος μέτριον. Ή άνοιξις θέλει είσθαι κρύα μέ βροχές εως είς τήν ίσημερίαν τοϋ
καλοκαιριού, όπού είναι είς τόν μήναν τοϋ Ίουλλίου51. Είς αύτόν τόν χρόνον όχι
μόνον έχει βροχές άλλά καί βροντές καί άστροπελέκια. Θέλει λείψει τό νερόν άπό
τές βρύσες καί θέλουν ψοφήσει πολλά βόδια. Είς τό φθινόπωρον θέλουν πλημμυ-
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ρίσει τά ποτάμια και θέλουν έλθει άρρωστίες και πανούκλα και πρέπει είς αύτόν
τόν καιρόν τό φαγί μας I νά είναι ολίγον και τό ποτόν μας νά είναι πολύ.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλουν έλθει συγχύσεις είς τήν Τουρκίαν μέ μεγαλω-
τάτην σφαγήν τών στρατιωτών και ενδέχεται νά λάβη θάνατον ό βασιλεύς ό
Τούρκος. Σημαίνει άκόμη μεγάλους πολέμους, κίνδυνον βασιλέως, θλΐψιν και στε-
νοχωρίαν είς τό άνθρώπινον γένος. Άπό τό μέρος τοΰ βασιλέως και μαλώματα και
διχόνοιες και άφανισμόν πραγματευτών.

1742 :1770 :1798 :1826 :1854 :1882 :1910 και 1938 :

Κυριεύει ό πλανήτης Αφροδίτης μέ τό ζώδιον τής Παρθένου, κατοικία τοΰ
Έρμοΰ. Ό χρόνος θέλει είσθαι πολλά άκαρπος, άμή τό κρασί θέλει είσθαι ολίγον
και θέλει χαλασθή, όθεν κάμει χρεία, διά νά φύγωμεν τόν χαλασμόν τοΰ κρασιού,
νά τρυγήσωμεν όσον ήμποροΰμεν άργά52.

Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μέ βροχές, τό μέσον μέ συννεφιά και τό τέλος
μέ κρυάδες. Ή άνοιξις θέλει είσθαι μέ βροχή, τό καλοκαίρι έχει πολλές καΰσες. Τό
φθινόπωρον κρυάδα μέ άρρωστίες, μάλιστα είς τούς νέους, και εκείνη ή άρρωστία
θέλει είναι τών οφθαλμών. Ό αύτός χρόνος διά τούς θαλαττεύοντας θέλει είσθαι
πολλά καλός. Ό Δημόκριτος λέγει πώς είς αύτόν τόν χρόνον θέλουν γένει πολλά
χαλάζια οπού νά φέρουν μεγάλην βλάβην και θέλουν φυσήσει μεγάλοι και δυνα-
τοί άνεμοι οπού θέλουν φέρει σεισμούς. Είς αύτόν τόν χρόνον I θέλουν συνέβη
πόλεμοι και σφαγαί. Οί βασιλείς και ηγεμόνες θέλουν βαρύνει τό ύπήκοόν τους μέ
δοσίματα και άδικίες. Θέλουν ύψωθή πολλοί κακοί και ούτιδανοί άνθρωποι.
Σημαίνει αύτός ό χρόνος άνυποταξίαν τοΰ ραγιά είς τόν βασιλέα και άφανισμόν
μιας βασιλείας. Θέλουν τύχει και αιχμαλωσίες άνάμεσα είς τά άδέλφια και είς τούς
καλούς φίλους.

1743 :1771 :1799 :1827 :1855 :1883 :1811 και 1839 :

Ό κυριεύων τοΰ χρόνου θέλει είσθαι ό Κρόνος μέ τό ζώδιον τής Παρθένου,
κατοικία τοΰ Έρμοΰ. Ό χρόνος είς εύκαρπίαν κλίνει μέ κινδύνους είς τήν θάλασ-
σαν53. Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες και μέ χαλάζια, τό μέσον μέ
ζέστες και τό τέλος μέτριον. Ή άνοιξις μέ κρυάδες έως είς τήν ίσημερίαν τοΰ καλο-
καιριού όπού είναι ό Ίούλλιος μήνας. Τό φθινόπωρον θέλουν πλημμυρίσει τά
ποτάμια και θέλουν συνέβη πολλοί πειρασμοί.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον ό Κρόνος είς τόν ένατον οίκον τοΰ ούρανοΰ φέρει
πλήθος κλεπτών μέ όλίγην πίστιν και εύσέβειαν είς τούς κρονικούς και μελαγχολι-
κούς άνθρώπους. Έτι σημαίνει πολέμους και θάνατον μεγάλων και περιφήμων
άνθρώπων. Και ή Αφροδίτη είς τήν γωνίαν τοΰ εβδόμου οίκου τοΰ ούρανοΰ
ύποκρίνεται είς τάς γυναίκας και είς τούς γυναικοφίλους άνθρώπους μεγάλην
εύτυχίαν.
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I 1744 : 1772 :1800 :1828 :1856 :1884 :1912 καί 1940 :
Ό κυριεύων τοϋ χρόνου είναι ό πλανήτης ό "Ηλιος μέ τό ζώδιον τοϋ Ζυγοϋ,
κατοικία τής 'Αφροδίτης. Ό χρόνος θέλει είσθαι πολλά εύκαρπος είς τό σιτάρι, είς
τό λάδι, είς τό κρασί καί είς τό μετάξι. Τά πωρικά τελείως θέλουν χαθή.

Ή άρχή τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες, ή άνοιξις θέλει είσθαι κρύα έως
τόν Ίούνιον μήνα καί θέλει φέρει βροχές καί βροντές καί άνυδρίες καί θέλουν
ψοφήσει πολλά βόδια. Ό αύτός χρόνος ικανός διά φύτευμα άμπελίων, ομοίως
θέλομεν έχει καί πλήθος άκρίδων54.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλουν συνέβη πολλές ερημώσεις καί πολλοί πόλεμοι,
πολλαί πυρκαϊαί καί πολλαί διχόνοιαι καί πολλά κακά. Σημαίνει άκόμη δυστυχίες
καί σύγχυσες είς τήν έκκλησίαν καί είς τό στάσιμον τών έκκλησιαστικών. Καί είς τό
άνθρώπινον γένος πολλαί καί διάφοραι [sic] θλίψες, καί αύτό τό άποδείχνει ή
μεγάλη ένωσις τοϋ Κρόνου μέ τόν Δία. Ή αύτή ένωσις δείχνει άκόμη έχθρητες άνά-
μεσα είς τούς ήγεμόνας, διά τές όποιες θέλουν συνέβη μεταβολές είς τούς τόπους
των. Καί διατί ή Φράντζα εύρίσκεται ύπό τήν κυριότητα τού Διός, διά τοϋτο αύτή
είναι περισσότερον άπό τές άλλες έπαρχίες ύποκειμένη είς πολλά κακά καί ζημίες.
'Έτι μέ τό νά εύρίσκεται ό Αρης είς τόν πρώτον οίκον τοϋ ούρανοΰ, σημαίνει διά
τοϋτο μεγάλες αιματοχυσίες. Καί διατί ό πλανήτης τής Σελήνης όρμίζει πρός τόν
Κρόνον, διά τοϋτο άκόμη σημαίνει θάνατον μιας μεγάλης I κυρίας. Είς τό τέλος, έπ'
άληθείας, μεγάλοι πόλεμοι μας φοβερίζουν. Είς τόν αύτόν χρόνον μεγάλα κακά,
μεγάλες δυστυχίες καί άσθένειες θέλουν συνέβη άνάμεσα είς τούς βασιλείς καί
άνάμεσα είς τόν κοινόν λαόν καί καθώς άκόμη καί θυμόν μεγαλώτατον λαού προ-
ξενοϋσι.

1745 :1773 :1801 :1829 :1857 : 1885 :1913 καί 1941 :
Ό κυριεύων είναι ό πλανήτης ό Αρης μέ τό ζώδιον τοϋ Ζυγοϋ, κατοικία τής
Αφροδίτης. Ό χρόνος είναι είς εύκαρπίαν καί είς μεγαλωτάτην άνυδρίαν. Ή άρχή
τοϋ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες, μέ βροχές καί μέ άνεμους τόσον πολλούς,
οπού νά ξερριζώσουν πολλά δένδρα είς τά δάση, τό μέσον μέτριον, τό τέλος μέ
κρυάδες. Ή άνοιξις θέλει είσθαι βροχερή, τό καλοκαίρι θέλουν ξηρανθή τά ποτά-
μια καί θέλουν χαθή τά νερά. Τό φθινόπωρον θέλει είσθαι μέ πολλές βροχές καί
πάχνες καί θέλουν ψοφήσει πολλά ζώα μεγάλα. Θέλει έλθει πολλή άρρωστία καί
άς παρακαλοϋμεν τόν Θεόν νά μήν μας στείλη καί σεισμούς.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλομεν ιδεί τόν Κρόνον είς τόν δωδέκατον οίκον τοϋ
ούρανοϋ καί είς τό τέταρτον άνάβλημα τοϋ Ήλιου. Θέλομεν ιδεί άκόμη τήν Σελή-
VI]ν55 ήνωμένην μέ τόν Αρην είς τόν τρίτον οίκον. Όθεν μέ τό νά είναι αυτοί οί
πλανήται δυστυχείς, πολλά κακά καί δυστυχίες προξενοϋν είς τό άνθρώπινον
γένος καί δέν θέλει είσθαι είς τούς άνθρώπους ούτε άγάπη I ούτε εύσέβεια, ούδέ
άλήθεια, άλλά κοινή φθορά. Καί διατί είς τές 12 τοϋ 'Οκτωβρίου θέλει γένει έκλει-
ψις τοϋ ηλίου καί ό "Ηλιος καί ή Σελήνη κινοϋνται πρός τόν όγδοον οίκον τοϋ
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ούρανοΰ καί άπό τό ζώδιον τοΰ Ζυγοϋ, διά τοϋτο σημαίνει θάνατον μεγάλου καί
δυνατοϋ βασιλέως, καί άκόμη θέλει έλθει πείνα καί πανούκλα είς όλον τόν κόσμον.
Διά τούτο έσεΐς οί βασιλείς καί ηγεμόνες, οπού είσθε γεννημένοι άπό τό ζώδιον τοϋ
Ζυγοϋ καί τοΰ Κριοϋ, θέλετε παιδευθη περισσότερον άπό τούς άλλους καί θέλετε
λάβει μεγαλώτατα κακά καί βάσανα.

1746 :1774 : 1802 : 1830 : 1858 : 1886 :1914 καί 1942 :

Ό κυριεύων είναι ό Έρμης πλανήτης μαζί μέ τό ζώδιον τοΰ Ζυγοϋ. Ό χρόνος
είναι εύκαρπος, πλήν κρασί θέλει γένει πολύ, τά μελίσσια θέλουν χαθή καί πανού-
κλα θέλει κυριεύσει. Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μέ κρυάδες, τό μέσον
μέτριον καί τό τέλος μέ παγωνιές καί μέ βροχές καί τά ποτάμια θέλουν πλημμυρί-
σει. Ή άνοιξις θέλει είσθαι μέ βροχές καί θέλει φέρει βλάβην είς τά δένδρη καί είς
τά πωρικά καί τό τέλος τής άνοίξεως είς πολλούς τόπους θέλει φέρει χαλάζια. Τό
καλοκαίρι θέλει είσθαι μέ βροχές καί μέ σύννεφα, είς τό όποιον οσον ήμποροΰμεν
νά ειμεσθεν ογλήγοροι είς τό θέρος, διά νά μήν χαλασθοΰν τά σιτάρια. Τό φθινό-
πωρον θέλει είσθαι μέ βροχές καί δείχνει άρρωστίες.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλει συνέβη διχόνοια άναμεταξύ είς τούς I βασιλείς
καί ηγεμόνας56 καί καταποντισμός μιας επαρχίας ή μιας πόλεως μέ θάνατον μυριά-
δων πολλών άνθρώπων καί πολλές άλλες ζημίες καί κακά είς τό άνθρώπινον γένος,
καθώς άκόμη θέλει συνέβη φυλακές καί σκλαβιές πλέον παρά άλλες φορές είς τούς
άνθρώπους. Διάφοροι πόλεμοι θέλουν ένωθή άνάμεσα είς άλλους δυνάστας καί
πολλές πανουργίες καί ψεύτικες βουλές θέλουν είσθαι είς αύτόν τόν χρόνον, διά τις
όποιες θέλει είσθαι είς πολλούς τόπους ζημία.

1747 :1775 :1803 :1831 :1859 :1887 : 1915 καί 1943 :

Ό Ζεύς πλανήτης κυριεύει αύτόν τόν χρόνον μέ τό ζώδιον τοΰ Καρκίνου,
κατοικία τοΰ 'Άερος [γρ. Άρεως], Ό χρόνος είναι εϋκαρπος είς τό σιτάρι, είς τό
λάδι, είς τό μετάξι καί είς τά όψάρια. Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι μέ πολλά
χιόνια, τό μέσον μέ άνέμους καί τό τέλος βροχερόν καί μέ πάχνες, συννεφιές καί
θέλουν ψοφήσει καί ζώα, οπού βοσκούνται είς τάς μάνδρας καί θέλει είσθαι καί
άρρωστία. Ή άνοιξις άμή θέλομεν έχει καί πολλές βροντές καί τό φθινόπωρον
θέλει είσθαι μέ πολλές βροχές57. Καί αυτός ό χρόνος είναι βλαβερός είς τά δένδρη
καί είς τά πωρικά.

Είς αύτόν τόν χρόνον θέλουν είσθαι πόλεμοι μεγάλοι καί θάνατοι διά τές πολ-
λές άρρωστίες καί όλίγη έμπιστοσύνη είς τούς άνθρώπους. Σημαίνει άκόμη θάνα-
τον βασιλέως, οί πραγματευταί είς αύτόν τόν χρόνον δέν θέλουν σταθή είς μίαν
γνώμην καί θανατικόν θέλει συνέβη I είς τά μικρά παιδία καί οί έγκαστρωμένες
γυναίκες θέλουν έλθει είς κίνδυνον καί ό λαός θέλει δοκιμάσει βάσανα άπό τούς
ήγεμόνας καί ή γή δέν θέλει εύκαρπίσει καλά.
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1748 :1776 : 1804 : 1832 : 1860 :1888 :1916 και 1944 :

Ή 'Αφροδίτη θέλει κυριεύσει είς τό ζώδιον τοϋ Καρκίνου, κατοικία τοϋ Άερος
[γρ. Αρεως], Ό χρόνος θέλει είσθαι πολλά εύκαρπος είς κάθε πράγμα. Ή άρχή τοΰ
χειμώνος θέλει είσθαι κρυώδες [γρ. κρυώδης] έως τόν Ίούνιον μήνα. Τό καλοκαί-
ρι μέ βροντές και μέ βροχές, κι ύστερα θέλει χαθή τό νερόν άπό τές βρύσες, διά τό
όποιον θέλουν ψοφήσει πολλά βόδια58. Τό φθινόπωρον θέλουν αύξήσει τά ποτά-
μια και θέλουν έλθει άρρωστίες και νά παρακαλοϋμεν τόν Θεόν νά μήν μάς έλθη
και πανούκλα. Ό Δημόκριτος λέγει πώς είς τήν άρχήν τοΰ χειμώνος πολλά χιόνια
και πολλά νερά πλέον παρά άλλες φορές.

Είς τόν ρηθέντα χρόνον θέλομεν έχει πολλές άρρωστίες και πολλούς θανάτους
είς τούς γέροντας και είς τά βρέφη. Θέλουν συνέβη πόλεμοι και διχόνοιες άπό μερι-
κούς έναντίον είς τόν βασιλέαν τους και είς τούς βασιλικούς άρχοντας θέλει έλθει
μεγάλον κακόν και μεγάλη ζημία. Θέλουν συνέβη άκόμη διαφορές και μαλώματα
άνάμεσα είς τούς άδελφούς και είς τούς φίλους και είς τό τέλος θέλουν κυριεύσει
πολλά ψεύματα, πολλές τέχνες και πολλές μηχανές είς τούς γραμματικούς και είς
τούς I πραγματευτάς, διά τά όποια θέλει τούς έλθει μεγάλη ζημία.

1749 :1777 : 1805 : 1833 : 1861 :1889 : 1917 και 1945 :

Ό "Ηλιος μέ τό ζώδιον τοϋ Τοξότου, κατοικία τοΰ Διός, κυριεύει τόν αύτόν
χρόνον, ό όποιος θέλει είσθαι πολλά εύκαρπος. Ή άρχή τοΰ χειμώνος θέλει είσθαι
βροχερή και μετρία, ήγουν μήτε ζέστην μήτε κρυάδα, είς τήν μέσην τοΰ χειμώνος
τά ποτάμια θέλουν πλημμυρίσει και τό τέλος θέλει είναι μέ άνέμους και κρυάδες.
Ή άνοιξις νοτική και βροχερή, τό καλοκαίρι μέτριον και δροσερόν, τό φθινόπωρον
μέτριον, τό τρύγον βαστά γερόν και πολλά άρκετόν διά φύτευμα. Ή θάλασσα θέλει
είναι μέ πολλές φουρτοϋνες και θέλει είναι θάνατος είς τά παιδία και ζώα μεγάλα
θέλουν ψοφήσει.

Είς τόν αύτόν χρόνον, μέ τό νά ευρίσκεται ό Κρόνος μέ τήν ούράν τοΰ δράκο-
ντος είς τόν πρώτον οίκον τοΰ ούρανοΰ, διά τοΰτο σημαίνει μεγάλες αιματοχυσίες
και κίνδυνον βασιλέως. Σημαίνει άκόμη διχόνοιες και ζημίες είς τούς πραγμα-
τευτάς και διατί ό Ερμής εύρίσκεται είς τόν τρίτον οίκον τοΰ ούρανοΰ και ή Σελή-
νη είς τόν ένατον οίκον τοϋ ούρανοΰ, ÔLà τοΰτο σημαίνει πώς οί άνθρωποι θέλουν
πασχίσει νά κάμουν μεγάλα και μακριά ταξίδια59 διά αίτίαν μερικών πραγμα-
τευτών.
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52 I Βιβλίον διά κάθε συλλογισμόν τοΰ ανθρώπου οπού ήθελε αγαπήσει νά
έγνωρίση κακόν ή καλόν κατά τήν φανέρωσιν τών τριών ζαριών60.
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'Απέρασαν οί άστέρες και ό ήλιος έσκοτίσθη και πάλιν έγένετο ξεστεριά. Ό
βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Λύτρωσαί με, Κύριε, έξ άνθρωπου πονηρού»61, ομοίως και
έσένα άνθρωπε, λυτρώσει σε ό Κύριος άπό παντός κακού και εύ σοι γενηθήσεται
κατά τόν συλλογισμόν σου.
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Συλλογίσου έναν συλλογισμόν καλόν και εις χεΐράς σου έκεϊνο θέλει έλθει. Ό
βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Έκ θλίψεως τής παρούσης ζωής λύτρωσαί με, Κύριε, και
άπό παντός κακού»62. Διά τούτο και έσένα, άνθρωπε, θέλει λυτρώσει σε ό θεός έκ
παντός κακού και θέλει σού δώσει έκεϊνο οπού στοχάζεσαι καλόν πράγμα είναι. I

Γενέσθω ool τιμονιοΰχος Κύριος ό Θεός σου, πλήν μήν ξεμακραίνης άπό
αύτόν. Διά τούτο και ό προφήτης Δαβίδ λέγει «'Επί σοι, Κύριε, ήλπισα ίνα μή
καταισχυνθώ εις τόν αιώνα»63. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, ήλπισον [γρ. έλπισον] έπί
τόν Θεόν σου και ού μή αίσχυνθής και λυτρώσει σε ό Θεός έκ κακού και θέλεις έχει
καλόν.

Ό,τι έσυλλογίσθης έκεϊνο θέλει σού έτοιμασθή και εις χεϊράς σου θέλει έλθει64.
Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Λύτρωσαί με, Κύριε, άπό παντός κακού»65, όμοίως και
έσένα, άνθρωπε, θέλει λυτρώσει ό Θεός έκ παντός κακού, μόνον παρακάλει
Κύριον Θεόν τόν ζώντα.

"Άπλωσον τήν χεΐραν σου εις τούς έχθ<ρ>ούς σου και έλέησον και τόν Θεόν
παρακάλεσον. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Εύφρανθήσονται δίκαιοι έν Κυρίψ»66, τοι-
ούτης λογής και έσύ, άνθρωπε, θέλεις εύφρανθή διά τόν συλλογισμόν αύτόν όπού
συλλογίζεσαι.
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Άπό τό φως είς τό σκότος θέλεις πηγαίνει, όπου καί καμμίαν τιμήν I δέν θέλεις
έχει, άλλά πολλήν κακοσύνην, διά τοϋτο καί ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Φύλαξόν με,
Κύριε, ώς έφύλαξες [γρ. έφύλαξας] τούς τρεις παΐδας έκ φλογός τής καμίνου»67.
Ούτως καί σύ, άνθρωπε, ή καί συμβουλεύσει σε τινάς εκείνο οπού συλλογίζεσαι,
όμως σέ έπιβουλεύεται, διά τοϋτο άφες αύτό, ότι ύστερον θέλεις μετανοήσει είς
εκείνο οπού έκαμες.

'Εκείνο οπού συλλογίζεσαι καλόν πράγμα έπιθυμάς καί θέλεις αποκτήσει τιμήν
είς τό χέρι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «'Επίβλεψον έπ' έμέ, Κύριε, καί έλέησόν με»68,
έτζι καί έσύ, άνθρωπε, παρακάλεσον τόν Θεόν καί έλεήσει σε καί έκεΐνο οπού πρέ-
πει νά άρχίσης, νά τό κάμης.
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Τό πράγμα τοϋτο οπού έσυλλογίσθης είναι βαρύ καί μεγάλον, πλήν στοχάσου
τόν συλλογισμόν αύτόν, άν είναι τής στράτας κάμε τον, εί δέ καί δέν είναι τής στρά-
τας, νά μήν τόν συλλογισθής περισσότερον. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Μακρυνθή-
σεται ή ζωή μου έπί σοι, Κύριε»69, ούτω καί σύ, άνθρωπε, άν άφεθής άπό αύτόν τόν
συλλογισμόν, μακρόβιος θέλεις γένει καί καρτέρεσον νά μήν έλθης είς ζημίαν ή είς
κακόν. I

Αγαπάς νά πιάσης λάφι άγριον άπό τά κέρατα καί αύτό μακριά είς τόν λόγγον
έσέβη. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Έπί σοι ήλπισα, Κύριε, ινα μή καταισχυνθώ είς τόν
αιώνα»70. "Ετζι καί σύ, ώ άνθρωπε, ήλπισον [γρ. έλπισον] έπί Κύριον καί άφες
αύτόν τόν συλλογισμόν, ινα μή έντραπής, ότι ό κόπος σου είναι μεγάλος.

Θ

Μή ξεμακραίνης άπό τόν συλλογισμόν εκείνον οπού έσυλλογίσθης, ότι θέλεις
τόν άποκτήσει καί θέλεις χαρή, μόνον τόν Θεόν παρακάλεσον μετά δικαιοσύνης,
ότι ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Άγαλλιάσου καί θέλει σού έλθει άγαλλίασις άπό τόν
συλλογισμόν σου»71, καλά λέγει καί τώρα ογλήγορα.
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Αυτήν τήν ύπόθεσιν ήμπορεΐς νά τήν κατορθώσης, όμως μέ πολύν κόπον. Διά
τοϋτο καί ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Όλοι οί δυνατοί καί άρχοντες έν πάσι είσίν
έπαινετοί»72, δμως καί σύ, άνθρωπε, παρακάλεσον τόν Θεόν μετά δικαιοσύνης καί
θέλεις έχει τόν συλλογισμόν οπού έστοχάσθης. I

m

Νά μή σέ κακοφανή άπό ένα πράγμα οπού δέν χρειάζεται, άλλά ξεμακραίνου
άπ' αύτόν τόν συλλογισμόν. Διά τοϋτο ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Ή κακή γλώσσα
χειρότερα κακά κάμνει»73, διά τοϋτο καί είς έσένα, άνθρωπε, κακά θέλουν κάμει οί
άνθρώποι σου καί οί φίλοι καί κατά σοϋ κακά συμβουλεύονται, διά τοϋτο φυλά-
ξου άπό τέτοιον συλλογισμόν.

[ιooc ι
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'Ωσάν ένας άνθρωπος μέσα είς μίαν λούντραν74 νά κυματίζεται είς όρμερά
νερά καί νά γυρίζη ή λούντρα, τοιούτης λογής καί οί συλλογισμοί σου, άν άνεβο-
κατεβαίνουν, δέν είναι τόσον ό συλλογισμός σου καλός. Καί ό βασιλεύς Δαβίδ
λέγει «Ή καρδία μου έταράχθη έν έμοί»75, έτζι καί είς έσένα, άνθρωπε, δειλιάζει ή
καρδιά σου καί δέν έχεις πίστιν, διά τοϋτο άφες τόν συλλογισμόν οπού έπιθυμάς.

CG U-

Έσυλλογίσθης διά κανένα κέρδος, ομως ό γείτονάς σου στέκει ενάντιος, ό
όποιος παντοτεινά ομιλεί μέ τοΰ λόγου σου λόγια γλυκά καί σοϋ γίνεται καλός
φίλος. Διά τοϋτο καί ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Δύτρωσαί με, Κύριε, άπό άνθρώπου
πονηροϋ»76, τοιούτης λογής καί έσύ, I άνθρωπε, φυλάξου άπό άνθρώπου πονηροϋ·
εγώ σέ συμβουλεύω, διά νά μήν είσαι είς ταραχήν.

ΒΏ GEU

Ό πόθος σου καί ό συλλογισμός σου δέν είναι τόσον άναγκαΐον πράγμα, μόνον
είναι σφόδρα κακόν. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Λύτρωσαί με, Κύριε, άπό τών δια-
λαμβανόντων [γρ. διαβαλλόντων] με»77. Έτζι καί σύ, άνθρωπε, τέτοιον πράγμα νά
μήν δοκιμάσης νά κάμης, διά νά μήν καταποντισθής είς ξηρόν τόπον, ώσάν είς
νερόν οπού τρέχει μέ όρμήν, άπό κακούς άνθρώπους.
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Δι' έκεΐνο όπου συλλογίζεσαι άπό πολλ<ο>ύς έτοιμάσθη ή ύπόθεσίς σου νά
έλθη είς χεΐράς σου. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Ου πλησιάσουσι έν έμοί γόγητες [γρ.
γόητες]»78, ώσαύτως και είς τοΰ λόγου σου, άνθρωπε, δέν θέλει προσεγγίσει κανέ-
να κακόν, άλλά μέ χαράν θέλει έλθει είς έσέ. Παρακάλει λοιπόν τόν Θεόν σφόδρα
μετά δικαιοσύνης και καλόν σοι έσται.

Γ~~cec \ΰί( C Ο Ο ί- .Η

"Ηκουσεν ό Θεός τής δεήσεώς σου δι' εκείνο οπού συλλογίζεσαι και ποθείς και
είς ολίγον καιρόν χωρίς άργοπορίαν θέλει έλθει είς τό χέρι σου, πλήν τόν Θεόν
παρακάλεσον μέ δικαιοσύνη. Ό βασιλεύς I Δαβίδ λέγει «Πλήρωσον, Κύριε, τήν έπι-
θυμίαν τής καρδίας μου»79, ομοίως και ή επιθυμία τής καρδίας σου πληρώσει θέλει
ό Θεός και καλόν σοι έσται.

I

tree

CCÛ
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Θ

Ό παρών σκοπός σου μάταιος σοι έσται, λάβε άλλον σκοπόν και καλόν σοι
έσται. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Ό ούρανός και ή γή αινείτε τόν Κύριον»80. Όμοί-
ως και σύ, άνθρωπε, θέλεις έπαινεθή άπό άλλο μέσον, πλήν άπεχε άπό αύτόν τόν
σκοπόν σου και ό Θεός πληρώσει τήν έπιθυμίαν σου.

Θ

Είς τοΰτο δέν είναι άναγκαΐον πράγμα, όμως θέλεις πληρώσει κύριος τήν έπι-
θυμίαν σου. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Στερέωσον, Κύριε, τόν ούρανόν και τήν γήν
και άπό παντός καρποΰ»81. Όμοίως και είς εσένα θέλει δώσει ό Θεός είρήνην και
πάν άγαθόν.

ΰ<Μ
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Τοΰτος ό συλλογισμός ωσάν ένα λουλούδι εύμορφον άνθισμένον. Ό βασιλεύς
Δαβίδ λέγει «Πλήρωσον, Κύριε, τήν έπιθυμίαν τής καρδίας μου»82. Όμοίως και ή
έπιθυμία τής καρδίας σου θέλει πληρωθή έκ Θεού μέ πάν άγαθόν και θέλεις
εύφρανθή και πολλήν άγάπην θέλεις έχει άπό αύτόν τόν συλλογισμόν οπού έστο-
χάσθης. I
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Όταν εις τράπεζα κάθεσαι και τά φαγητά περισσεύουν εις τό σπίτι σου, κάθε
άνθρωπος τότε εύφραίνεται. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Εύφρανθήσεται Κύριος έν
ποιήμασι τών χειρών αύτοϋ»83. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, διά αύτόν τόν συλλογι-
σμόν θέλεις εύφρανθή ογλήγορα.

& I?

Ό συλλογισμός οπού συλλογίζεσαι καλόν πράγμα είναι και θέλει γένει κατά τό
θέλημα τοΰ συλλογισμού σου, μόνον παρακάλει τόν Θεόν. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Γενηθήτω ή καρδία μου έπί τό καλόν»84. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, θέλεις εύφραν-
θή έπί τό πράγμα τοΰτο οπού έσυλλογίσθης.

Ι Ο <7 C <r> Ι e?c
\_aPo ν

Διά αύτό οπού έσυλλογίσθης σοΰ έτοιμάσθη και θέλει έλθει εις χεΐράς σου και
ή δόξα σου εις άλλους θέλει ύψωθή. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Λύτρωσαί με, Κύριε,
άπό άνθρώπου πονηροΰ»85. Όμοίως και έσένα, άνθρωπε, θέλει σέ λυτρώσει ό Θεός
άπό άνθρώπους πονηρούς.

c c

6 σ

û Ε3

60 Μή φοβάσαι άπό τούς έχθρούς σου οπού σηκώνονται κατά σοΰ, I ότι θέλεις

νικήσει αύτούς. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Κραταίωσόν με, Κύριε, και συνέτισόν
με»86. Όμοίως και έσένα, άνθρωπε, θέλει σέ δυναμώσει ό Θεός και θέλει σοΰ δώσει
σύνεσιν κατά τών έχθρών σου, θέλεις κερδέσει.

c c ,c°c 1 .A

Συλλογίζεσαι έρημίαν διά ένα πράγμα οπού δέν έχεις κανένα διάφορον, μόνον
όφίδια87, δράκοντας88 και θηρία εις τήν έρημον, διά τοΰτο άφες αύτόν τόν συλλο-
γισμόν και θέλεις εύφρανθή. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Δεϊξον, Κύριε, τό έλεός σου
έπ' έμέ και έλέησόν με»89. Όμοίως και εσύ, άνθρωπε, αν άφεθής άπό αύτόν τόν
συλλογισμόν θέλει σέ έλεήσει ό Θεός και φυλάξου δτι κακόν έστί.

ο e

m

Έσυλλογίσθης δι' ένα πράγμα κακόν διά τό όποιον σφόδρα νά άπέχης άπό
τέτοιον συλλογισμόν και νά μήν δοκιμάσης νά τόν κάμης. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
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«'Ακούσατε μου πραεΐς καί οκνηροί»90. Όμοίως καί έσύ, άνθρωπε, άν άκούσης καί
άν άφεθής άπό αύτόν τόν συλλογισμόν οπού είναι βαρύς καί άχρηστος, θέλεις
κάμει καλά.

Δέν πρέπει νά άκούσης τόν φιλάργυρον, ότι ό φιλάργυρος δέν I θέλει νά
άκούση καμμίαν φοράν τά κάλλη του παραδείσου. Διά τοϋτο καί ό προφήτης
Δαβίδ λέγει «Έκκλινον άπό κακοΰ καί ποίησον άγαθόν»91. Διά τοϋτο καί σύ,
άνθρωπε, έκκλινον άπό κακοΰ, ότι δέν άγαπά ό Θεός τήν πονηρίαν καί άφες αύτόν
τόν συλλογισμόν.

■ττζ

J PC
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Μακάρι καί νά είναι είς τοϋ λόγου σου αύτός ό συλλογισμός καλός οπού έσυλ-
λογίσθης, όμως άπό αύτόν τόν συλλογισμόν άφήσου. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Ήδειλίασεν [γρ. Έδειλίασεν] ή καρδία μου έν έμοί καί φόβος θανάτου ήλθεν έπ'
έμέ»92. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, θέλεις έχει μεγάλον φόβον καί δειλίαν καί άν
ήμπορέσης νά τελειώσης τό πράγμα τοϋτο, είς τό κεφάλι σου θέλει έλθει.

Κατευθύνει Κύριος τάς οδούς σου καί τό θέλημά σου γενηθήσεται, εκείνο οπού
λογιάζεις καλόν πράγμα είναι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Αινείτε ούρανοί καί γη
τόν Κύριον»93. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, θέλεις άποκτήσει κατά τόν συλλογισμόν
σου, όμως τήν γνώσιν.

Ό πόθος τοϋ συλλογισμοϋ σου όπού έπιθυμάς μέ χαράν καί I εύφροσύνην θέλει 62
έλθει καί θέλει χαροποιηθή τό θέλημά σου. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Έλέησόν με
ό Θεός κατά τό μέγα σου έλεος»94, καί μέ εύφροσύνην θέλεις τό άποκτήσει.

ο σ  „0Λ οο ΓΖ]
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Ό καιρός είναι καλός, εάν θέλης νά κάμης κανένα πράγμα. Ό βασιλεύς Δαβίδ
λέγει «Πλήρωσον, Κύριε, πάσαν τήν έπιθυμίαν μου»95. Όμοίως καί τήν έπιθυμίαν
σου θέλει πληρώσει ό Θεός καί θέλεις έχει θησαυρόν καί καλόν σοι έσται.
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Τό πράγμα οπού συλλογίζεσαι κακόν εστίν. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει, καθώς τό
άγριόγιδον πηδά είς τόν κάμπον και τό πιάνει ό κυνηγός, όμοίως και σύ, άνθρωπε,
άφήσου άπό αύτόν τόν συλλογισμόν, διά νά μην πιασθής και έσύ, ότι είναι κακόν
πράγμα και άνωφελές.

1 @ 0

Επιβλέψει ό Θεός έπί σέ εις ολην σου τήν ζωήν, καλόν πράγμα είναι αύτό οπού
συλλογίζεσαι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Δόξασόν με, Κύριε, έν πάση τήν ζωήν [γρ.
τή ζωή] μου»96. Όμοίως, άνθρωπε, και έσένα θέλει δοξάσει ό Θεός μέ πολύν έπαι-
νον και σφόδρα καλόν σοι έσται. I

Τό πράγμα τούτο οπού συλλογίζεσαι κακόν έστί. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Πρός τούς πόδας σου, Κύριε, θέλει δράμει άπό τήν φωνήν τής βροντής σου, δτι
έδειλίασεν ή ψυχή μου»97. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, θέλεις δράμει και θέλεις
φοβηθή, διά τοΰτο είναι καλά νά άφηθής άπό τέτοιον συλλογισμόν, νά μήν τόν
κάμης ούτε νά δοκιμάσης είς κανένα.

\c"4 ΦΟ α
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Άπό τήν θλίψιν είς χαράν θέλεις έλθει και θέλεις εύφρανθή. Ό βασιλεύς
Δαβίδ λέγει τοΰ [γρ. τό] «Κατά τόν θυμόν σου παιδεύσεις με, Κύριε»98. Όμοίως
και σύ, άνθρωπε, παρακάλεσον τόν Θεόν μετά δικαιοσύνης και θέλει σέ βοηθήσει
κατά τόν συλλογισμόν σου και τόν πόθον σου, γενήσεται τό θέλημά σου μέ τήν
βοήθειαν τοΰ Θεοΰ.

Et ŒJ Θ

Θέλεις εύφρανθή διά τοΰτο τό πράγμα, μέ όλον οπού θέλουν σέ έπιβουλευθή
άλλοι διά αύτό, πλήν σοΰ κακοφανή, άλλά παρακάλεσον τόν Θεόν. Ό βασιλεύς
Δαβίδ λέγει «Περιπαίξωσιν τήν ψυχήν μου, λαλών άδικα και μάταια»99. Όμοίως
και είς έσένα πολλοί θέλουν σέ έναντιωθή, άμή ύστερον θέλουν έντροπιασθή άπό
λόγου σου.
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Πήγαινε όπου ό Θεός σοΰ έδωκε βουλήν, ότι θέλεις έχει έκεϊνο οπού συλλογί-
ζεσαι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Εύφρανθήσονται δίκαιοι έν Κυρίψ»100. Όμοίως
και σύ, άνθρωπε, θέλεις εύφρανθή άπό αύτόν τόν συλλογισμόν μέ πολύν κέρδος,
καλόν πράγμα είναι εις τοϋ λόγου σου.

60  "0, CO  ce OOç

Αυτό οπού έσυλλογίσθης παίγνιον έστίν, δμως μέ κόπον θέλεις κερδέσει αύτό
οπού συλλογίζεσαι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Ιδού έδειλίασεν ή καρδία μου έν
έμοί»101. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, πολύν φόβον έχεις άπάνω σου και άν δέν
κλίνης, θέλεις κακοπάθει, μόνον κλίνε και θέλεις εύφρανθή.

\οα /
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Αύτό οπού έσυλλογίσθης δέν θέλεις ώφεληθή, άνίσως και τό έπιχειρισθής,
μόνον μήν τό έπιχειρίζεσαι, ότι ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει, καλόν ήτον, δμως ή κακία
άνακατιοθηκε, διά τοΰτο και σύ άφήσου άπό τέτοιον συλλογισμόν.

Où
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Αύτό τό πράγμα άπό ένα μέρος φαίνεται φανερόν και άπό τό άλλο μυστικόν,
και τό μέν φανερόν είναι εις καλόν, τό δε I μυστικόν είναι εις κακόν. Ό βασιλεύς
Δαβίδ λέγει «Έζηλωσάμην τών έργων σου»102. Όμοίως και είς έσένα, άνθρωπε,
κακά συμβουλεύονται και σέ ζηλεύουν, πλήν ό Θεός θέλει σοΰ βοηθήσει είς τό
φανερόν, εί δε είς τό μυστικόν, καθώς συλλογίζεσαι νά κάμης, κακόν έστί.

C C
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Μάρτυρες θέλουν είσθαι οί υιοί σου, ότι καλόν πράγμα είναι αύτό οπού συλ-
λογίζεσαι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Εύφρανθήσονται τά οστά μου»103. Όμοίως
και σύ, άνθρωπε, θέλεις εύφρανθή διά αύτόν τόν συλλογισμόν και θέλει σοΰ βοη-
θήσει και ό Θεός.

ν β
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Πολύν κακοσύνην έχεις άπάνω σου και οί έχθροί πολλά κακά σέ έπιβουλεύον-
ταί, πλήν μή φοβάσαι, ού μή άποθάνης. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Πολλοί έπανί-
στανται έπ' έμέ»104, πολλοί λέγουσι και μέ ζηλεύουν, δμως έσύ ήλπισον [γρ. έλπι-
σον] έπί τόν Θεόν και θέλεις νικήσει τούς έχθρούς και κάμε αύτό τό πράγμα.
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Τώρα σηκώνεται σύγχυσις απάνω σου, όμως άπό θλΐψιν είς χαράν θέλεις έλθει.
Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Θλϊψις καί οδύνη έΐγκατέλιπόν με, ότι τόν Κύριον έπε-
καλεσάμην»105. Όμοίως καί έσύ, άνθρωπε, παρακάλεσον τόν Θεόν καί λυτρώσει σε
άπό τούς έχθρούς.

m CO e(ü j

Είναι μέ άγαλλίασιν καί χαράν ό συλλογισμός σου καί θέλεις εύφρανθή είς
έκεΐνο όπού έσυλλογίσθης καί ποθείς. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Άγαλλιάσεται ή
καρδία μου έν Κυρίω»106. Όμοίως καί έσύ, άνθρωπε, θέλεις εύφρανθη διά αύτόν
τόν συλλογισμόν.

Oc cC Οϋ I

Τό όσπίτιόν σου είναι είς τήν γήν είς καλόν τόπον, μόνον νά πάρης λογαρια-
σμόν νά ίδής εάν ήλθεν ή ώρα νά άρχίσης καί σύ όσπίτι. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Χαρήσονται τά παιδία καί πάντα όσα είσίν έν αύτοΐς»107. Όμοίως καί σύ, άνθρω-
πε, άπό θλΐψιν είς χαράν θέλεις έλθει καί θέλεις εύφρανθή.

IM £3 L3

Θέλει σηκωθή καταπάνω σου πολύ κακόν, πλήν μή φοβοϋ, μέ όλον όπού θέλεις
έχει πολύν φόβον καί κόπον, ήλπισον [γρ. έλπισον] έπί Κύριον τόν Θεόν. Ό βασι-
λεύς Δαβίδ λέγει «Έλπίς μου σύ εί, Κύριε»108. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, παρακά-
λεσον τόν Θεόν καί θέλεις νικήσει τούς έχθρούς σου καί καλόν σοι έσται. I

Τό πράγμα αύτό όπού συλλογίζεσαι κακόν έστί καί μέ πολύ κακόν θέλημα. Καθώς
λέγει καί ό βασιλεύς Δαβίδ «Οί φίλοι μου καί οί πλησίον μου άπό μακρόθεν έστησαν
καί έμυκτήριζόν με»109. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, τίποτες μή κατορθώνεις ότι πολλοί
οί μυκτηρίζοντές σε καί περιπαίζοντες, μόνον άπό αύτόν τόν συλλογισμόν άφήσου.

Ό χειμών περνά καί έγγίζει ή άνοιξις, τότε όλα τά θηρία χαίρονται. Ό βασιλεύς
Δαβίδ λέγει «Έπί σοι, Κύριε, ήλπισα»110. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, ήλπισον [γρ.
έλπισον] έπί τόν Θεόν καί διά αύτόν τόν συλλογισμόν θέλεις εύφρανθή.
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Εκείνο οπού συλλογίζεσαι δέν θέλει γένει κατά τό θέλημα σου ογλήγορα,
καθώς ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Πέτρα καταφυγή τοις λαγωοΐς»111. Έτζι καί σύ,
άνθρωπε, άφες αύτόν τόν συλλογισμόν, ότι δέν θέλει σού έλθει είς τό χέρι.

Θέλει έλθει είς χειράς σου έκεΐνο οπού συλλογίζεσαι καί θέλεις νά τό έχης. Ό
βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Δεΐξον, Κύριε, τό έλεός σου έπ' έμέ»112. Όμοίως καί έσένα,
άνθρωπε, θέλει σοϋ βοηθήσει ό Θεός, μόνον παρακάλεσον αύτόν μέ ολην σου τήν
καρδίαν καί θέλει σοϋ δώσει ό Θεός εκείνο οπού αγαπάς καί στοχάζεσαι.

CC"C'
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Δέν είναι αυτό σήμερον ότι έπήγεν είς άλλο μέρος. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Δύτρωσαί με, Κύριε, άπό παντός κακοΰ»113. Όμοίως καί σύ άφες τόν συλλογισμόν
αύτόν δτι κακόν έστί.

Ö IsJ Î£]

Ό άνθρωπος πρέπει νά άποθάνη, δτι άν ζή είς τόν κόσμον έπρεπε νά ζήση,
δμως κατά τήν προσταγήν τοΰ Θεοΰ, καθώς λέγει ή Γραφή «Γή εί καί είς γήν άπε-
λεύση»114. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, φυλάξου άπό αύτόν τόν συλλογισμόν, διά νά
μή μετέβης άκαιρα είς τόν θάνατον άπό τήν ζωήν.

Αυτός ό συλλογισμός οπού στοχάζεσαι είναι ώσάν τό λουλούδι τό I εύμορφον 69
δταν άνθίζη καί ώσάν ένα γλυκύ πωρικόν. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Τά λόγιά σου,
Κύριε, γλυκύτατα υπέρ μέλι»115. Έτζι καί έσύ, άνθρωπε, θέλεις έχει μεγάλον όφε-
λος άπό αύτόν τόν συλλογισμόν.

0 0 0

Αύτό τό πράγμα οπού στοχάζεσαι κακόν έστί καί λυτρωμένον άπό τά χέρια
σου, καθώς καί τοΰ λαγωνικού οπού τοΰ γλυτώνει τό κυνήγι, όμοίως καί ό συλλο-
γισμός σου είναι μάταιος. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Ανήρ κακός βουλεύεται κακά
κατά άνδρός δικαίου»116. Όμοίως καί σύ, άνθρωπε, κατά σοΰ συμβουλεύονται
κακά, άλλά άφες αύτόν τόν συλλογισμόν.
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Μή φοβάσαι τίποτες καμμίας λογής κακόν, καθώς συλλογίζεσαι καλόν πράγμα
είναι ό συλλογισμός σου. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει «Έκκλινον άπό κακού και ποί-
ησον άγαθόν»117. Έτζι και σύ, άνθρωπε, άπό τοΰ νΰν και είς τό έξής κάμε καλά και
θέλεις άποκτήσει και έσύ καλά.

1 Θ Θ Θ

Έστοχάσθης ένα συλλογισμόν και θέλεις κερδίσει. Ό βασιλεύς Δαβίδ λέγει
«Μακρυνθήσεται ή ζωή μου έπί τόν Κύριον»118. Όμοίως και σύ, άνθρωπε, παρα-
κάλεσον τόν Θεόν μέ δικαιοσύνην και γνώθι σαυτόν, κατά τόν συλλογισμόν οπού
στοχάζεσαι και άγαπάς119, καλόν πράγμα είναι.
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I Φυσιογνωμικόν διά νά έγνωρίση τινάς τόν άνθρωπον.

Οποιος έχει σημάδι είς τά χείλη λέγουν πώς είναι ψεύτης120.

Οποιος έχει σημάδι είς τά ομμάτια είναι φθονερός121.

Οποιος έχει τρίχες είς τόν στάγον είναι σοφός.

Οποιος έχει γένεια μακριά είναι τρελός.

Οποιος δέν έχει γένεια είς τό σαγόνι είναι πονηρός.

Οποιος έχει λαιμόν χοντρόν και κοντόν είναι άνδρειωμένος.

Οποιος ομοιάζει τούς εύνούχους, νά φεύγης άπ' αύτόν.

Οποιος έχει αύτία μεγάλα είναι άληθινός άνθρωπος, κάντε άνήρ κάν γυνή.122

Οποιος έχει κοντά χέρια είναι φιλάργυρος.

Οποιος άνήρ ή γυνή συχνοκοιτάζει είναι πόρνος.

Οποιος έχει σώμα, πλάτη και δόντια μικρά είναι γνωστικός.

Οποιος έχει χέρια μακριά είναι άνδρειωμένος.

Οποιος άνήρ ή γυνή έχει πατούνες πλατειές είναι άληθινός και καλής ψυχής
άνθρωπος.

Οποιος έχει πατούνες καμαρωτές είναι άνυπότακτος και υπερήφανος.
Οποιος έχει μύτην πλατειάν είναι πόρνος.
Οποιος άνθρωπος είναι παχύς είναι άγνωστος.

Οποιος έχει μάτια μεγάλα και μελανά είναι γνωστικός και καλής προαιρέσεως.
Οποιος έχει μάτια ξανθά άγαπά τήν ήσυχίαν.
Οποιος έχει μάτια γαλάζια είναι οκνηρός.

Οποιος έχει κεφάλι μεγάλον και μακρουλόν είναι γεμάτος άπό άγνωσίαν123.
Οποιος είναι κοντός είναι υπερήφανος.

Οποιος είναι σπανόφρυδος είναι άγροικος και άχρειος άνθρωπος.
Οποιος έχει τά φρύδια πυκνά είναι άνθρωπος ειρηνικός και άγαθής προαιρέ-
σεως124.

Οποιος έχει τά μάτια του άνοικτά και κοιτάζει άγρια είναι κακής φύσεως άνθρω-
πος.

Οποιου άνθρώπου τά μάτια συχνοκοιτάζουν είναι σημάδι άκαταστασίας.
Οποιου είναι τά φρύδια ύψηλά είναι κενόδοξος και ύπερήφανος.
Οποιος έχει τά μάτια του άλλοίθωρα έκ γεννήσεως, δείχνουν τόν άνθρωπον
άνδρειωμένον.

Οποιος έχει τά μάτια του καμμυστί είναι οκνηρός και άμελής.
Οποιος έχει μύτην κοντήν είναι ύπερήφανος.
Οποιος έχει τά μάγουλά του χωρίς γένεια είναι πονηρός.
Οποιος έχει μύτην σουβλερή είναι άγαθός και άκακος.

Οποιος έχει τήν μύτην άπάνω γυρισμένην είναι φιλόνεικος και κοντός είς τόν

νοϋν, ή δέ γυνή όμοίως και άγαπά τήν πορνείαν.
Όποιος έχει χείλη γλυπτά είναι έμπιστευμένος και καλής γνώμης άνθρωπος.
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Όποιος συντυχαίνει και δλον γελά είναι όλιγόγνωμος.

I Όποιος έχει τό άπάνω χείλι μεγαλύτερον άπό τό κάτω, έπιχειρίζεται δουλειές
οπού δέν ημπορεί νά τές κάμη.

Όποιος έχει τρίχες ορθές είς τά φρύδια και άγριες είναι τρελός και υπερήφα-
νος125.

Όποιος έχει φρύδια πολλά είναι λωλός, ογλήγορα οργίζεται και εύκολος είς τήν
μάνιταν.

Ούτε δλοι οί φαλακροί, ούτε δλοι οί σπανοί είναι φρόνιμοι.
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Περί έλαίας όπού εχει ό άνθρωπος είς κάθε μέλος του τί σημαίνει126.

Έάν ή έλαια είναι είς τό μέτωπον τοΰ άνδρός, θέλει άποκτήσει πολλά καλά, έάν
δέ είς τής γυναικός, θέλει γένει βασίλισσα ή θέλει γένει είς τήν τιμήν μεγάλην.

'Άν είναι ή έλαια άπ' έξω τών όφρυδίων τοΰ άνδρός, έχει νά πάρη καλήν
γυναίκα καί εΰμορφην, εί δέ είναι ή έλαια έξω τών όφρυδίων τής γυναικός καί ή
όψις της είναι κόκκινη, παίρνει άνδρα πλούσιον καί εύμορφον.

'Άν είναι πάλιν έπάνω είς τά όφρύδια τοΰ άνδρός, δέν πρέπει νά ύπανδρευθή,
διότι έχει νά πάρη πέντε γυναίκας. Τόν όμοιον I τρόπον γίνεται καί είς τήν γυναίκα.

Έάν είναι είς τήν μύτην τοΰ άνδρός καί τό χρώμα του είναι κόκκινον, δέν χορ-
ταίνει ποτέ του τήν συνουσίαν, διότι έχει έλαίαν καί είς τό κρύφιόν του μέλος. 'Άν
είναι είς τήν μύτην ή είς τό όμμάτι τής γυναικός, τά όμοια θέλει πάθει ώσάν καί τόν
άνδρα, διότι έχει καί αύτή είς τό κρύφιον μέλος έλαίαν.

Άν είναι είς τό πλάγιον μέρος τής μύτης τοΰ άνδρός, θέλει ξενιτευθή άπό
χώραν είς χώραν, είς δέ τήν γυναίκα θέλει είσθαι κακορρίζικη, ότι τήν έχει καί είς
τό κρύφιον μέλος της.

Έάν είναι είς τό μάγουλον τοΰ άνδρός, θέλει γένει πλούσιος, είς δέ τήν γυναίκα
είς τό κάτω μέρος τοΰ μαγούλου θέλει είσθαι άχόρταστη τής συνουσίας, διότι έχει
έλαίαν καί ύποκάτω είς τήν κοιλίαν της.

Έάν δέ είς τήν γλώσσαν τοΰ άνδρός, θέλει πάρει γυναίκα πλουσίαν καί καλήν.

Άν είναι τά χείλη τοΰ άνδρός, θέλει είσθαι πολυφάγος, όμοίως καί είς τάς
γυναίκας.

Έάν έχη ό άνδρας είς τά γένεια έλαίαν, θέλει είσθαι πλούσιος είς χρυσάφι καί
άσήμι, όμοίως γίνεται καί είς τάς γυναίκας, ότι έχουν καί είς τήν σπλήναν.

Έάν έχη είς τά αύτία ό άνδρας, θέλει γένει πλούσιος καί εύλογημένος, όμοίως
καί είς τήν γυναίκα, ότι έχει καί είς τό μερί της.

Έάν έχη είς τόν τράχηλόν του ό άνδρας, θέλει πλουτήσει πολλά.127
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I Περί τών 12 ζωδίων128 και περί τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου
όπου μερίζεται κατά τά 12 ζώδια.

Μάρτιος.

Ό Κριός κυριεύει κεφαλής, είναι ζώδιον άρσενικόν, έστί γαληνός, ταπεινός,
άγαθός, εύτυχής άλλά θυμώδης.

Άπρίλλιος.

Ό Ταΰρος κυριεύει τραχήλου και λαιμοΰ, είναι θηλυκόν, εύτυχής και φιλόξενος
άλλά θυμώδης και φιλεΐ τήν σάρκαν.

Μάιος.

Ό Δίδυμος κυριεύει ώμους, πλάτες, βραχίονας, έγκώνας και όλας τάς χούρας
[γρ. χώρας?], είναι άρσενικόν και θηλυκόν, εστίν όλιγόψυχος, συγκαταβατικός και
ογλήγορος.

'Ιούνιος.

Ό Καρκίνος κυριεύει μαστούς και στήθος, είναι θηλυκόν, έστί δέ άλλόπιστον
[γρ. άλλόπιστος] και άπρόκοπος.

I Ίούλλιος.

Ό Λέων κυριεύει καρδίαν και τά πλησίον αύτής, είναι άρσενικόν, εστίν άπό-
κρυφος και θυμώδης και εύτυχής, άπό δέ τούς τριάντα χρόνους και ύστερα εύτυ-
χέστατος.

Αύγουστος.

Ή Παρθένος κυριεύει τήν κοιλίαν, έντερα, όμφαλόν, είναι θηλυκόν, έστί δέ
πάναγνη σώφρων και σπλαχνική.

Σεπτέμβριος.

Ό Ζυγός κυριεύει γνόφους [γρ. γκόφους?] και γλότους, πλευρά και τό ύπογά-
στριον, έστίν άρσενικόν, είναι δίκαιος και μεταδοτικός.

'Οκτώβριος.

Ό Σκορπιός κυριεύει τά αιδοία, είναι θηλυκόν, έστίν όργίλος, θυμώδης, κατα-
δοτικός και άδικος.

Νοέμβριος.

Ό Τοξότης κυριεύει μηρούς, είναι άρσενικόν, έστί δυνατός έν πολέμφ και εύτυ-
χής·
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Δεκέμβριος.

Ό Αιγόκερως κυριεύει γόνατα, είναι θηλυκόν, έστί δέ ζηλόφθονος, άρπαξ καί
άνελεήμων.

I Ίαννουάριος.

Ό Ύδροχόος κυριεύει κνήμας, αντζες καί πεξώνες μέχρι αστραγάλων, είναι
άρσενικόν. Έστί δέ τοις πάσιν έλεημονητικός καί ευμενώς βλέπων, άγαθός καί
καλός, όταν δέ θυμωθη, φεΐσαι, Κύριε, δτι φόνον ποιεί.

77

Φευρουάριος.129

Ό 'Ιχθύς κυριεύει πατούνες, όνυχας καί πλέματα (γρ. πέλματα), είναι θηλυκόν,
έστί γλυκύς, άγαθός, μεταδοτικός καί φιλόξενος.

Τ Κριός 2ί Ταύρος
Μάρτιος Άπρίλλιος
£ Λέων -V- Παρθένος
Ίούλλιος Αύγουστος
Ά Τοξότης ^ Αιγόκερως
Νοέμβριος Δεκέμβριος

^ Δίδυμος
Μάιος

Λ Ζυγός
Σεπτέμβριος

Υοροχοος
Ίαννουάριος

Καρκίνος
'Ιούνιος

eû Σκορπιός
'Οκτώβριος

Χ Ίχθύς
Φευρουάριος
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78 I Περί τών 12 ζωδίων και τών γεννηθέντων αρσενικών ή θηλυκών

εις τό κάθε ζώδιον και τί δηλοΐ.

Μάρτιος. Κριός Τ

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Κριοΰ131, έτών τριών άπό της γεν-
νήσεως αύτοΰ έσται φιλάσθενος, άναφειλδός, τά χείλη αύτοΰ συνεσταλμένα, άπ'
αΰξει τοΰ βίου. Έσται φρόνιμος, άποδημητικός, είς πάντας δριμύς, εϋτυχος είς τό
έπιμελεΐσθαι άγρούς. Έλαίαν έξει έπί τοΰ στήθους και τοΰ προσώπου και τοΰ κρυ-
πτοΰ, άς προσέχη άπό ύψος και άπό τετράποδα. Έκ τών ιδίων χωρισθήσεται,
οφθαλμούς πονέσει. "Εσται άνήρ αύστηρός και καθαρός, πράσα μή έσθιέτω, μήπο-
τε δώσει λόγον πονηρόν τοις τέκνοις αύτοΰ και λυπηθήσεται, είς τήν εύχήν κατέ-
δραμεν.

Εστίν άπλός, τήν ψυχήν αύτοΰ θήσει ύπέρ τοΰ φίλου αύτοΰ και εύχαριστηθή-
σεται. Μυστήριον άνθρώπου έξω τής ιδίας ψυχής μή παρίτω και βάλωσι είς
πονηρόν τό άγαθόν και μένει έν θλίψεσι (διότι σύ άγαθός και οί λόγοι σου έν άγα-

79 θοϊς, και πάντα μένει αύτη άγάπη και ό Θεός μετά σοΰ και ού λήψεται I άπό σοΰ ή
έλεημοσύνη) και υπό τέκνων μεγάλως δοξάσει τόν Θεόν. Άλλ' είς τά κτήνη ζημία
πάθη έκ Θεοΰ και άνθρώπων έπιλαλούντων μήποτε δώσει όφειλήν έν τή ζωή
αύτοΰ. Προσεχέτω έπί όλίγαις ήμέραις, θεωρήσει όνειρον και φανήσεται αύτώ
πονηρόν και μήν εί'πη αύτό άνθρώποις, άλλά άς ποιήση μετανοίας πενήντα και ήξει
τό όνειρον είς άγαθόν και δοξάσει τόν Θεόν.

Είς τά έσχατα αύτοΰ ύπηρετήσει και μετά ταΰτα πτωχείαν δουλεύσει. Έν τώ
κοιμηθήναι είς άμπελώνα βλαβήσεται μεγάλως, άπό κυνηγίου σκοπήσει, πόδας
πονέσει, άπό πυρός φόβον έξει και άπό ζεστόν ας στοχάζεται. Έσται εύειδής τή
ήλικία, πολλών πραγμάτων κύριος άκουσθήσεται. Είς ϋπανδρον γυναίκα κατα-
πλανήσεται και ζημιωθήσεται και πόνον έν τώ κρυπτώ λάβει και ξενιτεύσει άλλ' είς
τά ίδια στραφήσεται. Έσται νοστιμοσύντυχος και πυκνάζων τάς άσθενείας και τάς
άρρωστίας. Πόνον έξει άπό τής γεννήσεως αύτοΰ, έτών 7 : 19 : 28 : 30 : και 42 :
Ταΰτα διελθών, ζήσεται έτη 86. Ή άγαθή του ημέρα εστί Τρίτη, προσεχέτω τήν
Παρασκευήν132. Άργυροΰν δακτυλίδιον νά βαστά και τοΰ κριοΰ τό ξΰγγι καύσας
και τρίψας άλειφθήτω. Όταν άρρωστήση, άς λειτουργή τόν άγιον Στέφανον και ού
κινδυνεύσει.

Ή γεννηθείσα κόρη έν καιρώ τοΰ Κριοΰ ζωδίου γίνεται χαροποιά, λευκόχροη,
μισοήλικη, εύθαλής τό πρόσωπον. Άπό έρωτος άγαπηθήσεται, τρανή τω φρονήμα-
τι, άπ' αύξει τοΰ βίου, σημεΐον έξει είς [γρ. έν] τοις κρυπτοις μέλεσι αύτής. Είς τήν

80 έξοδον αύτής I έσται έλεημονήτρια, έάν δέ διαβάση 25 χρόνια, ζήσεται έτη πολλά.
Είς άνδρα λυπηθήσεται και ού κερδέσει αύτόν και μετά άλλου συνοικήσει και
πολλά χαροποιηθήσεται και δοξάσει τόν Θεόν. Έσται γυνή θεοσεβήτρια και ει τι
έκ Θεοΰ ζητήσει, εύρήσει. Εύτυχεστάτη έσται είς άπάντησιν, δστις γάρ συνα-
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παντήσει αυτήν, εύοδοΰται, κάντε άνήρ κάντε γυνή. Καταπολεμηθήσεται αδίκως,
έν πονηραΐς γυναίκαις [γρ. γυναιξί] διά τήν κακομηχανίαν αυτών. Είς πενθεράν
ουκ εΰχαριστηθήσεται, άλλά και ο άνήρ αυτής έσται οξύς πρός ώραν έν τώ οίκω
αύτοΰ. 'Έσται έπιδέξια, πολύτριχη. Έν τή γέννα λυπήσει ιδίους και άπό κακών
οφθαλμών τό γάλα αυτής λειφθήσεται. Άπό πυρός άς στοχάζεται και άς τηρή
φυλακτήριον λόγους Θεοΰ και έν τή Παρασκευή ημέρα μηδαμώς δοκιμαζέτω έσθί-
ειν μήτε έργάζεσθαι και ου λυπηθήσεται.

Έν τή ζωή αυτής θλίψις ου μένει έν τή καρδία αυτής πώποτε έν τω βίω, μήτε έν
οίκείοις μήτε έν άποδημία καί, έάν έν θλίψαις [γρ. θλίψεσι] έσται, έπιρριψάτω επί
Κύριον τήν μέριμναν αυτής καί αυτός πληρώσει τήν έπιθυμίαν αυτής έν άγαθόΐς.
Ποιήσει παιδιά καλά, ένα δέ έξ αυτών έσται όλιγόψυχον, μικρόλογον, άπό φάρ-
μακον ουκ άναλωθήσεται. Γυνή άπό ζηλείας πολεμήσει αυτήν, μέσα πονέσει γαστέ-
ρα καί μαστόν. Πρώτον άνδρα θάψει ή χωρισθήσεται, άρρωστίαν έξει άπό τής γεν-
νήσεως αυτής έτών 3 : 8 :15 : 25 : 36 : Ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα], ζήσει έτη 76:
Όταν άρρωστήση, άς λειτουργή τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί ου κινδυνεύσει133.

I Άπρίλλιος. Ταΰρος "2Γ

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ταύρου, έάν διέλθη έτη τρία, ζήσει
πολλά. Γίνεται άνήρ έσταλμένος καί έν ίδρώτι τοΰ προσώπου αύτοΰ φαγεΐν τόν
άρτον αύτοΰ. Έπί κρίματι ούδαμώς, εί μή τοΰ έαυτοΰ έργου, καί ό Θεός ού λυπή-
σει αύτόν έν τή ζωή αύτοΰ. Οί πάντες αύτόν έχουσι πρός ώφέλειαν καί αύτός έχει
τόν Θεόν βοΐ]θόν καί βοηθήσει αύτω ό Θεός είς πάν έργον άγαθόν. Καί ε'ί τι έργον
τοΰ οίκου έπιχειρισθή, είς αύξησιν έσται. Άπό άνθρώπων ού μή λάβη τι καί όσους
κεράσει ούκ εύχαριστηθήσονται. Έάν δανείση, ού λάβη αύτό άκέραιον, έάν θέλη,
δοκιμασάσθω καί ζημιοΰται. Προσεχέτω άπό ο'ίνου καί μέθης, έν ώ εστίν άσωτία,
μάλλον έκ τοΰ οίνου θλϊψιν λάβη. Άπό χείρα άλλογενών είς άνάγκην θλιβήσεται,
άλλά τάχιον σωθήσεται. Γινωσκέτω ότι άπό άνθρώπων έλαβεν καί έκ τοΰ Θεοΰ
δόξα άπέλθη έπ' αύτόν έπί ολίγον καιρόν καί δοξάσει αύτόν134.

Όταν πληρωθώσιν έτη 35, έξει ήμέραν άγαθήν έν τώ οίκω αυτού καί εΰχαρι-
στηθήσεται. Πόδας πονέσει, έσται άνήρ γυναικομανές [γρ. γυναικομανής], τρανός,
φιλόκαλος, οίνοπότης. Κοιλίαν πονέσει καί είς πάσαν τέχνην εύμαθής, τέλειος τή
ηλικία. Είς γυναίκα λυπηθήσεται, άγαπήσει καί ού λάβει αύτήν. Φυλασσέσθω
εαυτόν άπό τοΰ τρέχειν καί παλεύειν καί είς ύφος μή άναβαίνειν. Άλλοτρίαν
χώραν περιπατήσει, τήν ψυχήν αύτοΰ θήσει ύπέρ φίλον [γρ. φίλου] καί ούκ εΰχα-
ριστηθήσεται. Είς ύπανδρον γυναίκα παλλακισθήσεται καί όρφανίαν δουλεύσει
καί ύπομενεΐ. Έσται έρωτίκός, γράμματα I μάθει, όταν δέ γηράση τελειοΰται, υπό
μεγάλων άνθρώπων τιμηθήσεται. Έσται έλεημονητικός, έλαίαν έξει έπί τοΰ τραχή-
λου καί έν τω κρύπτω.
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Ή γεννηθεισα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ταύρου έσται εΰμορφη, πολύτεκνη,
οίκονομητική, θεοσεβήτρια καί φρόνιμη, έχουσα τά μέλη μετρία [γρ. μέτρια], Έλαί-
αν έξει μέσον τών δύο μαστών καί τοϋ τραχήλου καί τοϋ προσώπου. Ύπό πολλών
ζηλευθήσεται καί ύστερον άρμοσθήσεται άνδρα χρήσιμον καί πολλά χαροποιηθή-
σεται. Άλλά δι' ένός λόγου καί ψόγου ταραχθήσεται ό οίκος αύτής έν κακοΐς καί
λυπηθήσεται έπ' ολίγας ήμέρας καί ύστερον ή λύπη είς χαράν μεταστραφήσεται.
Όταν άρρωστα, άς λειτουργά τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί άς άλείφεται έλαιον
έκ τής κανδήλας αύτής καί ίαθήσεται135.

Φυλασσέσθω έαυτήν άπό άγριον θηρίον καί άνήμερον, άπό βροντής καί
άστραπής. 'Άς προσέχη άπό μιας γυναικός μελαχρινής τό πρόσωπον άπό τό δεξιόν
μέρος, μήτε έν καθίσματι μήτε έν έργασία, ή είς μυστήριον δ έχει έν τή διανοία αύτής,
μή δώση πίστιν είς αυτήν καί μενεΐ άνευ λύπης καί βλάβης. Έκ τών ιδίων λυπηθήσε-
ται, παιδία καλά ποιήσει, άλλ' είς ένα λυπηθήσεται καί έτερον άποβαλεΐται καθαρά
τή ψυχή. Καί ό άνήρ αύτής διά αύτής πλουτίσει καί εύτυχήσει. Τό γάλα αύτής λει-
φθήσεται, φυλασσέσθω έαυτήν άπό άνθρώπων έπιλαλούντων. Έσται έρωτική, άκα-
τάδεκτη. Άς φορή φυλακτήριον λόγον Θεοΰ136 καί ού κινδυνεύσει. Πρώτον τέκνον
θάψει, πλήν χαροποιηθήσεται καί μετ' I άλλου είς τήν γένναν αύτής λυπήσει ιδίους
καί κίνδυνον διαβάσει. Κινδυνεύσει έτών 30, άλλά σωθήσεται, καθαράν άσθένειαν
έχει άπό γεννήσεως αύτής. Έτών 5 : 8 :19 : 25 : 35 :, ταϋτα διελθών [γρ. διελθοΰσα],
ζήσει έτη 79. "Οταν άρρωστα, άς άλείφεται ταύρου όξύγγιον καί δταν είς άνάγκην
έλθη, άς λειτουργή τάς άγιας εικόνας καί ού κινδυνεύσει άλλά σωθήσεται.

Μάιος. Δίδυμος αχ=-

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Διδύμου, ή άγαθή του ήμέρα
Παρασκευή είναι. Άς προσέχη τήν έκτην τής Σελήνης είς άνδρός πρόσωπον, είς
δέ κρίσιν δεξιά ίσθάσθω. Άς φορή δακτυλίδιον σιδηροΰν137, ζώα μαΰρα άς
φυλάττη. Άνήρ έσται μικρόφθαλμος, πλατυπώγωνος, προγνωστικός, ύπερώδυ-
νος, θυμώδης, έπίορκος, φιλοτραπέζης, έρωτικός, άπό πολλών άγαπώμενος
γυναικών καί γυναίκα ού κερδίσει. Έκ τών I ίδίων πολεμηθήσεται, άπό ξίφους
φόβον έξει καί άπό άστραπής καί βροντής καί άπό ποταμών. Ξενιτεύσει άλλ' είς
τά ϊδια στραφήσεται, γράμματα μάθει καί κύριος άκουσθήσεται πολλών πραγμά-
των. Είς τούς ιδίους έσται οξύς καί είς τούς ξένους καλός, ό θάνατος αύτοΰ έκ
τοϋ πλευροΰ έσται. Σταυρίον καί κεφαλής καί οφθαλμούς καί οδόντας πονέσει.
Έάν δανείση, χαρίσει αύτά, ση μείον έξει έπί τοΰ τραχήλου καί τοΰ στήθους καί
τοΰ πώγωνος. Άπό γεννήσεως αύτού έτών 5 : 9 :18 :25 :35 : έστω φυλασσόμενος.
Έάν ταΰτα διέλθη, ζήσει έτη 85. Όταν άρρωστήση, βοτάνι αύτού έστί δίδυμος
άνθρωπος138, ϊνα πιάση τήν κεφαλήν αύτοΰ, καί άς λειτουργή τόν άγιον Γεώργιον
καί ού κινδυνεύσει ποτέ.
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I Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Διδύμου έσται λυγιοδάκτυλη, φιλό- 84
καλη, χαροποιά, έλεημονητική καί θεοσεβής καί έπιδέξια. Καταπλανήσεται άδί-
κως πολλά. Γοργή έσται πρός τούς ιδίους καί ξένους, άλλά άπό άνθρώπων χάριν
<ού μή> λάβη ειμή άπό Θεοΰ. Φυλασσέσθω άπό ποταμών έαυτήν καί πλησθήσε-
ται πλούτου καί δόξης πολλής. Μία γυνή λαλεί ρήματα πάντα πονηρά κατ' αύτής,
έπί νυκτός πριν άλέκτωρ φωνήση καί σύ γινώσκει. Έπικαλεσάσθω τήν Θεοτόκον
καί έκλείψει έκ τοΰ ο'ίκου αύτής πάν κακόν, πλοΰτος δέ καί δόξα έσται έν τω ο'ίκω
αύτής καί νά δοξάση τόν Θεόν. Ποιησάτω τό έργον ό βούλεται ποιεΐν καί μή δει-
λιάση, ότι ό Θεός βοηθός αύτής έστίν καί οδηγήσει αύτήν είς παν έργον άγαθόν.

Σημεΐον έχει έπί τού τραχήλου καί προσώπου καί τοΰ στήθους, έν τω γένει
αύτής λυπήσει ιδίους. Πόνον έξει άπό καρδίας καί στομάχου, μαστόν πονέσει
πολλά καί κεφαλήν. Άπό τής γεννήσεως αύτής έως ετών 8 έσται φιλασθενή [γρ.
φιλασθενής], πολλά πάθη. Φυλασσέσθω έαυτήν άπό πυρός καί άπό άνθρώπων
έπιλαλούντων. Είς άνδρα λυπηθήσεται, άγαπήσει καί ού λάβη αύτόν, ή χηρεύσει
ή χωρισθήσεται καί άπόχηρον λαμβάνει καί έσται πικρή είς τόν άνδρα139. Έλά-
φου κρέας μή έσθιέτω, τά πατρικά ού κληρονομήσει, παιδία ποιήσει καλά καί εν
παιδίον κοιλιωθήσεται καί νά δοξάση τόν Θεόν. Άρρωστίαν έξει άπό τής γεννή-
σεως αύτής έτών 8 : 12 : 29 καί 34 :, ταΰτα διεθλών [γρ. διελθοΰσα], ζήσει έτη 85.
Ή άγαθή της ήμέρα έκτη είναι καί άς τήν προσέχη. Όταν άρρωστήση, άς λει-
τουργά τόν άγιον Κωνσταντΐνον καί ού κινδυνεύσει.

I 'Ιούνιος. Καρκίνος 85

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Καρκίνου ό θάνατος αύτοΰ έν
μετανοία γενήσεται. Θάνατον πατρός πρώτον ïôel. Ή άγαθή του ήμέρα Κυριακή
είναι, προσεχέτω τή έκτη ήμέρα τής Σελήνης. Είς άνδρός πρόσωπον καί είς κρί-
σιν δεξιά ίσθάσθω, ροΰχα άσπρα άς φορή καί δακτυλίδι άργυροΰν140. 'Έσται
άνθρωπος έλεημονητικός καί τήν ψυχήν αύτοΰ θήσει ύπέρ τών φίλων καί ξένων
καί πτωχών καί πολλήν εύχαριστίαν λαμβάνει έκ Θεοΰ καί άνθρώπων. "Εσται
άπλός καί καθαρός, ολίγα έργάζεσται [γρ. έργάζεσθαι], πολλά κερδέσει, διότι έν
κακία ού μένει. Γράμματα μάθει καί ύπό πολλών ζηλευθήσεται καί πολλών
ικανών πραγμάτων έμπλησθήσεται καί ύπό μεγάλων άνθρώπων τιμηθήσεται έν
τω ο'ίκω αύτοΰ καί δοξάσει τόν Θεόν καί έπί τέκνοις λυπηθήσεται καί έκ τής
λύπης εκείνης γενηθήσεται άσθενής.

Άς φορή φυλακτήριον λόγους Θεοΰ καί θέλει άντισταθή τούς άντιδίκους
αύτοΰ πάντας141. Προσεχέτω άπό άνθρώπους άδικους, ότι λαλοΰν λόγους πονη-
ρούς κατ' αύτοΰ καί ού γινώσκει αύτούς. Θέλει έμπλακή άπ' αύτών ολίγες
ήμέρες, άλλά σωθήσεται έξ αύτών. Έτών 18 ταράξει τήν πατρικήν αύτοΰ οίκίαν
διά γυναικός καί έκ τών ιδίων χωρισθήσεται. Έσται μεσοήλικος, λευκόχροος,
άναφάλανδρος, μηδενός έντραπόμενος. Άοκνος, καθάριος λυπήσει ιδίους, χρή-
ματα άλλότρια κτήσει, άλλότρια βήματα καί μεγάλα έξει. Πόδας πονέσει καί
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νεφρά και ήπαρ και στόμαχον. Έλάφου κρέας μή έσθιέτω μήτε κρομμύδια. Έλαί-
αν έξει έπί τοΰ τραχήλου, τοΰ στήθους και τοΰ κρυπτοΰ. Έσται ίδιόπεισμος,

86 γυναικομανής. Μετοικήσει τούς γονείς αύτοΰ έκ τής I ιδίας πόλεως και πάλιν είς
τά ί'δια στραφήσεται. Άπό χειμώναν κίνδυνον διαβάσει, άπό δένδρον φόβον έξει,
είς δικαστήριον ού νικηθήσεται. Φυλασσέσθω έαυτόν άπό ποταμοΰ, άπό ξίφους
και φαρμάκου142. Διγαμήσει, είς ύπανδρον γυναίκα καταπαλλακίσεται και ζημκι)-
θήσεται, δρκον ζητήσας αύτόν ή γυναίκα και ύπομενει γυναικός πόνον. Άρρω-
στίαν έξει άπό γεννήσεως αύτοΰ. Έτών 3 :12 : 42 : 52 :, ταΰτα διελθών ζήσει έτη
82. Όταν άρρωστήση, άς άλείφεται μετά ελαίου και όξυγγίου και άς λειτουργή
τούς άγιους Αναργύρους και τούς άγιους Αποστόλους Πέτρον και Παΰλον και
ού κινδυνεύσει.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Καρκίνου έσται διορθωμένη τω
σώματι, τρανή τω φρονήματι, περιχαρής, μεσαία τή ήλικία, ξανθότριχη, έλεημο-
νητική, θεοσεβήτρια. Θόρυβον δέν άγαπά, άλλά τήν άλήθειαν πάντα άγαπά και
λαμβάνει έκ Θεοΰ πλήθος άγαθών και λαμβάνει εύχαριστίαν έξ άνθρώπων. Ού
λείψει ή έλεημοσύνη τοΰ Θεοΰ έκ τοΰ οϊκου αύτής, είς τόν τόπον όπου έγεννήθη
ού τελευτήσει143. Ό θάνατος αύτής έκ τοΰ πλευροΰ έσται, μυστήριον τής ιδίας
ψυχής είς άνθρωπον μή θαρρείτω. Έλάφου κρέας μή έσθιέτω, Κυριακή ού φάγη
έως λειτουργίας ώραν και ού λυπηθήσεται. Τά κτήνη αύτής όφθαλμόκαυστα διά
τήν ζηλείαν τών άνθρώπων144. Ό Θεός δώσει αύτής πλοΰτον και δόξαν, όθεν ούκ
έννοεϊ. Τά όμματα αύτής μηδενός άποδείξει, μήτε είς ίδικόν μήτε είς ξένον. Προ-
σεχέτω άπό ύψους, μή ποτε πεσών λίθος έπί τήν κεφαλήν αύτής και λυπηθήσε-

87 ται. Άς θυσιάση I θυσίαν είς τόν Τίμιον Σταυρόν και λυτρωθήσεται άπό παντός
κακοΰ και δοξάσει τόν Θεόν. Είς γονικήν μοιρασίαν τούς άδελφούς αύτής ούκ
έλεήσει. Είς πολλούς άνδρας προξενηθήσεται, γυνή κακή έξωθεν πολεμήσει
αύτήν. Άπό κακόν όφθαλμόν πονέσει άρμόν και άπό ζηλείαν πονέσει ήπαρ,
φυλασσέσθω άπό πυρός και άπό άνθρώπων καταλαλούντων145. Τό έργον τοΰ
οϊκου αύτής αύξησιν έχει. Έστί έρωτική, καταπλακΐνα, άδικος πολλά και είς
μεγάλην άνάγκην έμπέσει άλλά σωθήσεται. Άπογνώσονται αύτήν πάντες, ό δέ
Κύριος ού<κ> έγκαταλείψει αύτήν, άς φορή φυλακτήριον λόγους Θεού και ού
κινδυνεύσει. Άρρωστίαν έξει έκ τής γεννήσεως αύτής, έτών 6 : 7 : 15 : 19 : 36 : 42 :,
ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα], ζήσεται έτη 82. Όταν άρρωστήση, άς λειτουργή
τόν άγιον Θεόδωρον και ού κινδυνεύσει.

Ίούλλιος. Λέων £

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Λέοντος, ή άγαθή του ήμέρα
Παρασκευή έστί, προσεχέτω τήν Τρίτην τής Σελήνης. Είς άνδρός πρόσωπον και
είς κρίσιν δεξιά ίσθάσθω και ει τι είπή νικά. Έτών 6 άρρωστήσει άλλά σωθήσεται,
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γενήσεται άνήρ σιγηρός καί καθάριος, περίχαρος είς πράξιν, μηδέν άποστελλό-
μενος [γρ. ύποστελλόμενος], άοκνος, βαρύθυμος, άποδημητικός καί ύπ' ούδενός
άνθρώπου βαστάζεται καί έν κακία ού μένει. Έλαίαν έξει έπί τοΰ τραχήλου καί
τοΰ στήθους καί τοΰ κρυπτοΰ. Ούκ έλεηθήσεται ύπό τίνος ειμή άπό θεοΰ, έκ τών
ιδίων I πολεμηθήσεται, ξενιτεύσει καί είς άλλην χώραν άπέλθη καί πάλιν είς τά
ίδια στραφήσεται146. Πολλών πραγμάτων καί άπό ενός άνθρώπου θεοσεβοΰς
δόξαν καί χαράν λάβη, είς ϋψος μή άναβή, άπό πυρός φόβον έξει. Προσεχέτω,
δταν περιπατή νυκτός, ύδωρ μή πινέτω ότι θλιβήσεται. Έπί τέκνοις λάβη δόξαν
καί πάλιν λυπηθήσεται, νεφρά πονέσει καί οδόντας καί σταυρίον καί πόδας καί
κεφαλήν. Τό όνειρον αύτοΰ μηδενί έξηγε<ί>τω, είς τήν ξηράν γήν, έάν έλθη, ού
στραφήσεται κενός, είς τήν οίκίαν αύτοΰ ούκ εύχαριστηθήσεται. Φυλασσέσθω
εαυτόν άπό σκορπιού καί όφεως. Έάν στρατεύση, έξει καλώς, αύλήν περιπατή-
σει βασιλικήν, γράμματα μάθη, γυναίκας πολλάς άγαπήσει άλλά σωθήσεται.
Μυστήριον άνθρώπου μή θαρρείτω, ύπό μεγάλων άνθρώπων τιμηθήσεται, ύπό
σκύλου δαγκασθήσεται, ύπό δαιμονικών καί έπιδρομήν έσται έπίφοβος147.
Χείρας καί πόδας έκκάψει, άρρωστίαν έξει άπό γεννήσεως αύτοΰ, έτών 6 : 8 :14 :
25 : 32 : 48 :, ταύτα διελθών ζήσει έτη 86. Όταν άρρωστήση βοτάνι έστί ζυγού
άπόξυσμα καί άς λειτουργή τόν άγιον Μερκούριον καί ού κινδυνεύσει.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Λέοντος γίνεται νοστιμοσύντυχη,
επιδέξια, μεγαλόφθαλμος, μελαχρινή τω προσώπω. Καί διά τό μετριάζειν περί
πάντας λυπηθήσεται, έναποβάλλεται, μαστόν πονέσει, τό γάλα της λειφθήσεται.
Έλαίαν έξει έπί τοΰ τραχήλου καί τοΰ προσώπου, γυνή κακή άπό ζηλείας I πολε-
μήσει αυτήν καί ποιήσαι χρόνον άρρωστήσαι. Είς βουλάς γυναικών μή έμφαίνη
καί κινδυνεύση, άπό σκύλου δαγκασθήσεται, άς φορή λόγους Θεού καί ού κιν-
δυνεύσει. Παιδία χάσει καί ού λυπηθήσεται148, άνδρα άπόχηρον λάβη καί ού<κ>
εύχαριστηθήσεται. Άρρωστίαν έξει άπό τής γεννήσεως αύτής, έτών 5 :14 :25 : 44 :,
ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα], ζήσεται έτη 84. Όταν άρρωστή, άς λειτουργή τήν
άγίαν Μαρίναν καί ού κινδυνεύσει.

Αύγουστος. Παρθένος

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τής Παρθένου, ή άγαθή του ήμέρα
Δευτέρα είναι, άς προσέχη τήν Τετάρτην τής Σελήνης. Είς άνδρός πρόσωπον καί
είς κραήριον δεξιά ίσθάσθω, δακτυλίδι άργυροΰν άς φορή. Γίνεται άνήρ λευκό-
χροος, άναφάλανδρος, φρόνιμος, μακρόθυμος, θόρυβον ούκ άγαπά, καλοσύντυ-
χος, καλοσύμβουλος, καλόφιλος, έρωτικός, άνεσταλμένος, δυνατός, άγαπώμενος
ύπό πάντων. Επίορκος, δρκον ζητήσει αύτόν ή γυνή καί ταχύ άπογνώσεται. Έάν
ύπανδρευθή, καλώς έξει, έτών 12 κινδυνεύσει, κτήματα πολλά ποιήσει καί ύστε-
ρον μετά άρπαγής κτήσει βίον149, είς πενθερικά ούκ εύχαριστηθήσεται. Τόν βίον
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αύτοΰ άνόμοις δώσει καί λυπηθήσεται, όθεν άπ' ούδενός άπέλθη αύτώ πλοΰτος
καί δόξα, πάντες οί έν τω ο'ίκω αύτοΰ δοξασθήσονται, έτών 12 αρρωστήσει άλλά
σωθήσεται150. Μετοικίσει τούς γονείς αύτοΰ έκ τής πόλεως, δάνειον δώσει καί ού

90 λάβη αύτό, πολλήν χώραν περιπατήσει καί κακοπαθήσει, σπλάχνα πονέσει, I
οφθαλμούς, κοιλίαν, πόδας. 'Άς φυλάττεται ύπό [γρ. άπό] έρπετών, ύπό σκύλου
δαγκασθήσεται, αύλήν βασιλικήν περιπατήσει καί ύπό μεγάλων άνθρώπων τιμη-
θήσεται, γράμματα μάθη. Τήν πρώτην γυναίκα αύτοΰ θάψει ή χωρισθήσεται καί
μετά άλλης συνοικήσει, έν δικαστηρίω ού νικηθήσεται. Έτών 5 :8 :14 : καί 53 κιν-
δυνεύσει, ταύτα διελθών, ζήσεται έτη 85. Όταν άρρωστήση, άς λειτουργή τόν
άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόστομον καί ού κινδυνεύσει.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τής Παρθένου γίνεται νοστιμοσύντυχη,
εύμορφη, εύλαλη, ύπορρόδινη τό πρόσωπον, λιγνή, έρωτική, γελασωδεστάτη,
έρωτική, ύπό πάντων άγαπωμένη, είς τούς ιδίους οξεία καί είς τούς ξένους προ-
σφιλής151. Παιδιά εύφημα ποιήσει καί χαροποιηθήσεται καί δοξάσει τόν Θεόν έπ'
ολίγας ήμέρας καί ό Θεός πληρώσει τήν έπιθυμίαν αύτής έν άγαθοΐς. Έπί τραχή-
λου έξει έλαίαν, άπό κοιλίαν άρρωστήσει μήνα καί άπό δαιμονικόν έμφύσημα τόν
πατρικόν οίκον άνατρέψει καί γυνή κακή άπό ζήλον πολεμήσει αύτήν. Ή νόσος
αύτής άπό κεφαλής καί άπό στομάχου άρμούς πονέσει, σταυρίον κεφαλήν,
οφθαλμούς, οδόντας καί μαστούς. Έτών 20 εύτυχήσει, άνδρα χρήσιμον άπό χή-
ριον [γρ. άπόχηρον] λάβη. "Εσται εύμετάδοτη, είς άνδρας λυπηθήσεται καί είς
παΐδας καί έσται θλιβερή. Έτών 6 : 9 :16 :34 :42 : κινδυνεύσει, ταύτα διελθών [γρ.
διελθοΰσα], ζήσεται έτη 80. Όταν άρρωστήση, καρκίνον λυώσας [γρ. λυώσασα],
άς άλείφη τόν πόνον καί άς λειτουργή τόν Τίμιον Σταυρόν καί τήν άγίαν Βαρβά-
ραν καί ίάται.

91 I Σεπτέμβριος. Ζυγός -Π-

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ζυγοΰ, ή άγαθή του ήμέρα
Τετάρτη είναι, άς προσεχή τήν Τρίτην τής Σελήνης152. Είς γυναικός πρόσωπον είς
τήν κρίσιν ζερβά ίστάσθω, προσεχέτω άπό άνθρωπον στρογγυλοπρόσωπον.
Γίνεται άνθρωπος μελίχροος, έπιδέξιος, έλεημονητικός, άνεσταλμένος, φρόνιμος,
άγαπητικός. Νεφρά πονέσει καί πόδας καί άρμούς, όρκον ζητήσει αύτόν γυνή,
έλαίαν έξει έν τοις κρυπτοΐς μέλεσι ή ύπό άμασχαλών. Ύπό μεγάλων άνθρώπων
τιμηθήσεται καί ύπό πολλών εύχαριστηθήσεται, προσεχέτω άπό θηρίον άνήμε-
ρον είς χρόνους 32, ινα μή λάβη θλΐψιν. Γυναίκα πρώτην χάσει καί μετ' άλλης
συνοικήσει, παιδία εύφημα ποιήσει καί χαροποιηθήσεται. Έν τω τόπω ού έγεν-
νήθη ούτε τελευτησει καί άπό ταραχής καί κυνηγίου προσεχέτω μή λάβη θλΐψιν.
Έπ' ολίγας ήμέρας περιπατήσει μόνος έν άποδήμω τόπω καί άκούσει λαλιάν μίαν
καί δύο φορές καί μή άποκριθή, εί δέ καί τρεις άκούση, άποκριθήτω καί έξει
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ήμέρας άγαθάς. Εις χώραν άπέλθη ξένην, άλλ' είς τά ίδια στραφήσεται, είς μεγά-
λα καί ικανά πράγματα έμπιστευθήσεται. Άπό τετράποδον κοίλωμα λάβη, άπό
σιδήρου φόβον έξει, έάν δέ <μή> έπιστραφή πρός τόν Θεόν διά μετανοίας καί
άληθινής έξομολογήσεως, έχει νά λάβη μέγα κακόν. Έτών 5 :13 :20 : 36 : 41 κιν-
δυνεύσει, ταΰτα διελθών, ζήσεται έτη 84. Όταν άρρωστήση, κόρης παρθένου
ζώνην ας θέση είς τόν τόπον αύτοΰ καί άς λειτουργή τόν άγιον Ίωάννην τόν Πρό-
δρομον ή τόν Τίμιον Σταυρόν καί ού κινδυνεύσει.

I Ή γεννηθεισα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ζυγοΰ έσται γυνή συνεσταλμένη, 92
διορθωμένη τω σώματι, τρανή τω φρονήματι, μεσότριχη, εύθαλή<ς> τό πρόσω-
πον, τρανή τή ηλικία, φιλόκαλη, άγαπητική είς ξένους καί είς τούς ίδίους πικρή,
έχουσα πάντοτε μέριμνα τοϋ βίου. Διά πατρικήν μοιρασίαν θλιβήσεται σφόδρα
καί έπί τέκνοις θλίψεις έχει. Καταπαλλακίσεται άδίκως πολλάς καί είς πολλούς
άνδρας, είς πεθερικά ού<κ> εύχαριστηθήσεται, γυνή κακή πολεμήσει αύτήν άπό
ζηλείαν153. Γαστέρα καί μαστόν πονέσει, παΐδας άποβάλλεται καί έτερον άποθα-
νείται, είς χώραν άπέλθη ξένην, άλλ' είς τά 'ίδια στραφήσεται. Πόνον κρυπτόν
λάβη είς δλα τά μέλη. Έτών 4 : 13 : 21 : 26 : 27 : 41 : κινδυνεύσει, ταϋτα διελθών
[γρ. διελθοΰσα], ζήσεται έτη 78. Όταν άρρωστήση, βοτάνι αύτής έστί τό λεγόμε-
νον παρθενούδι νά τό τρώγη νηστική καί τόν ζουμόν άς λούζεται154 καί άς λει-
τουργή τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί τήν άγίαν Έλένην καί ού κινδυνεύσει.

'Οκτώβριος. Σκορπιός εύ

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Σκορπιού, ή άγαθή του ημέρα
Τρίτη είναι, προσεχέτω τήν ÇT|V τής Σελήνης. Είς άνδρός πρόσωπον είς κρίσιν δεξιά
ίστάσθω. Γίνεται άνήρ μισοήλικος, μελίξανθος, είς τόν πόρον εύτυχος καί είς άπά-
ντησιν οκνηρός, παραζηλωτής, είς τούς φίλους άπαλός. Έτών 3 άσθενήσει καί έτών
18 κίνδυνον διαβάσει άπό κακών οφθαλμών, έσται εύλογημένος ό οίκος αύτοΰ.
Προσεχέτω τόπον δν έργάζεται ή άμπελον, δτι θησαυρός έστί καί έν τή ζωή αύτοΰ
λαμβάνει αύτόν είς χείρας αύτοΰ καί φανήσεται I έν ημέρα Παρασκευή καί δοξά- 93
σει τόν Θεόν. Είς τά κτήνη ζημίαν πάθει, φυλασσέσθω άπό τοΰ τρέχειν, πολλών
πραγμάτων κύριος άκουσθήσεσθαι155. Ό θάνατος αύτοΰ άπό τοΰ πλευροΰ έσται,
οδόντας άπό ρεύσεως χάσει, χηρεύσει ή χωρισθήσεται τήν πρώτην γυναίκα, άλλά
μετά άλλης συνοικίσει. Νεφρά πονέσει, εάν λαλήση τις μέ τό καλόν, έκέρδισεν
αύτόν, δρκον ποιήσει μετά γυναικός καί έκ τών ιδίων ζηλευθήσεται, άπό οφεως
δαγκασθήσεται καί άπό θερμοΰ φόβον έξει. Παιδίον μέγα χάσει καί λυπηθήσεται,
έτών 8 : 15 : 23 : 28 : 35 : 49 : κινδυνεύσει, ταύτα διελθών ζήσεται έτη 78. Όταν
άρρωστη άς λειτουργή τήν άγίαν Κυριακήν καί τόν άγιον Εύστάθιον Πλακίδα156.

Ή γεννηθεισα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Σκορπιοΰ ώρα καλή έγεννήθη καί
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πάντα είναι δοξασμένη και τρανή και φρόνιμη. Πλατυπρόσωπος, ροϊδινή ή όψις
και θέλει κάμει σημάδι άπό φωτίαν και σκότωμα είς τό κεφάλι και έχει ένα ρηγά-
τον είς τό χέρι και είς τά ποδάρια. Σημεΐον είς τό πρόσωπον και είναι έπιδέξια και
πρόσχαρη και φιλόξενη και στητική άπό καρδίας ή άγάπης και εύστομεριώσα και
βιοτική άπό τά παιδιά της. Θέλει γένει άσπρη είς τήν όψιν και νέα θέλει χηρεΰσει
και άς φυλάγεται άπό βροντήν και άστραπήν και τήν Παρασκευήν μή δουλεύση,
τό φίδι θέλει τήν κυνηγήσει. Ό άνδρας της όπου θέλει πάρει είναι χολομανής
άνθρωπος, άς είναι άπό Θεοΰ φοβουμένη και θεοσεβήτρια, πονέσει της ή καρδία

94 και τό συκώτι I και τά ομμάτια157. Έλαίαν κάμει είς τό δεξί μέρος, μέλλει έσται έξά-
στερη και πεισματαρέα και οί άρμοί τήν πονέσουν. Άπό έξωτικόν έχει φόβον και
νά φορή φυλακτήριον τόν λόγον τοΰ Θεοΰ και ή πίστη θέλει έλθει είς τοΰ λόγου της
άπό έκει οπού δέν έλπίζει.

Σκύλος τήν δαγκάσει και άλλη γυναίκα θέλει τήν ζηλεύσει και άν ήμπορέση νά
τήν συκοφαντήση, άμή δέν τής έρχεται άπό χέρι και θέλει νά τήν συκοφαντήση
άδικα και αύτή δέν ήξεύρει άπό έκείνην τήν αίτίαν και άπό έκείνην τήν κακοσύνην
ό Θεός νά τήν φυλάξη, θέλει και νά τής δώση πολύ καλόν είς τό όσπίτιόν της. Και
άς φυλαχθή είς τά μνήματα νά μήν περιπατήση, ότι έχει φόβον άπό φάντασμα. Και
ό θάνατος της έξαφνος, τήν πονέσει γαστέρα και παιδί της σκοτώνεται και άλλο
άποθάνει. Και είς τόν ύπνον της παραλαλήσει πολλά και ύστερον τής έρχεται και
τής πέφτει βάρος και άς είναι είς τό στήθος της ωσάν μούρα και άν θέλη νά λείψη
αύτό τό κακόν άπό αύτήν, νά κάμη θυσίαν τόν Σταυρόν και θέλει τής βοηθήσει ό
Τίμιος Σταυρός άπό κάθε κακόν. Και θέλει κινδυνεύσει είς θάνατον άπό τήν γέν-
νησίν της έως χρόνων 3 : 5 :12 :17 :20 :25 : 30 : 36 : 39 : 41: 78 : και ταΰτα διελθών
[γρ. διελθοΰσα] ζήσεται χρόνους 89. Και άς λειτουργή τήν άγίαν Άνάστασιν και
άν τήν πονέση τό κορμί, άς πάρη άπό τές κανδήλες άγιον έλαιον και άπό τάς
έκκλησίας άγιασμα158 και άς ψάλη παράκλησιν και πίη και νιψάτω και έλαφρώ-
νεται.

95 I Νοέμβριος. Τοξότης ^

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοϋ Τοξότου, ή άγαθή του ήμερα
Κυριακή είναι. Άς προσεχή τήν Τρίτην τής Σελήνης, είς άνδρός πρόσωπον και είς
κρίσιν δεξιά ίσθάσθω, άς προσέχη άπό κακόν άνθρωπον ξανθόν. Γίνεται άνήρ
μεστός, είς τό πρόσωπον ύπορρόδινος, τούς γονείς αύτοϋ ού δουλεύσει. Έσται
σερπετός, κακοανάτραφος, άπλός, καλός, σημεία έξει έν τοις δεξιοΐς μέλεσι τοΰ
μηροΰ159. "Εσται πολύτεκνος, τά τέκνα αύτοϋ όφθαλμόκαυστα, έν τώ οι'κω αύτοΰ
και έν τή αύλή αύτοΰ θησαυρός έστί κεκρυμμένος160 και έπάνω αύτοΰ λίθος. Είς
πόδας πόνον λάβη, άπό ξύλου εστίν εύτυχος, είς δέ τά κτήνη ζημίαν πάθη. Είς
πάσαν τέχνην εύμαθής, είς δικάσιμον νά μή σεβαίνη οτι ζημιοΰται, κύριος άκου-
σθήσεται πολλών πραγμάτων, ύπό μεγάλων άνθρώπων τιμηθήσεται. Διγαμήσει,
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ξενιτεύσει, είς τά ί'δια ομως στραφήσεται, παιδίον μέγα χάσει, άπό δένδρον φόβον
έξει161, ύπό μεγάλων άνθρώπων γυναικών άγαπώμενος. "Εσται έτών 5 : 16 : 22 :
31 : 46 : κινδυνεύσει, ταΰτα διελθών ζήσεται έτη 83. Όταν άρρωστήση, παλαιού
δοξαριού άπόξυσμα άς λούεται, είς δέ τήν άνάγκην άς έπικαλήται τούς 'Ασωμά-
τους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Ούραήλ καί 'Ραφαήλ καί ού κινδυνεύσει.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοϋ Τοξότου έσται γυνή εύάγορη, τή
ηλικία μικρή, καματερή, μεγαλόφθαλμος, I ξανθότριχη, έπιδέξια, φρόνιμη, γοργό- 96
λογος, άκατάδεκτη, πολυζώητη, είς τούς ίδιους πικρή καί είς τούς ξένους προ-
σφιλή. Ύπό πολλών ζηλευθήσεται, έν τω τόπω ού έγεννήθη ού τελευτήσει, ό
θάνατος αύτής άπό καρδίας έσται. Χηρεύσει ή χωρισθήσεται τόν άνδρα αύτής,
άπό εύλογίαν κίνδυνον διαβάσει, τό γάλα αύτής λειφθήσεται162. Ζημία τοΰ
άνδρός αύτής προσφέρει, είς γονικήν μοιρασίαν τούς άδελφούς αύτής ούκ ελεή-
σει, άρμούς πονέσει, είς παιδία λυπηθήσεται, άγαπήσει άνδρα καί ού λάβει αύτόν,
έλαίαν εξει έπί τοΰ ώμου αύτής καί έπί τοΰ προσώπου. 'Ετών 5 : 6 :17 : 29 : 39 :
κινδυνεύσει, ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα] ζήσεται έτη 80. Όταν άρρωστήση,
βοτάνι αύτής έστί παλαιού τοξαρίου άπόπλυμα163 καί άς λειτουργή τήν άγίαν
Παρασκευήν καί τήν άγίαν Μαρίναν.

Δεκέμβριος. Αιγόκερως Ι

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Αίγοκέρου, ή άγαθή του ημέρα
Σάββατον είναι. Άς προσέχη τήν πρώτην τής Σελήνης164, είς άνδρός πρόσωπον
είς τήν κρίσιν δεξιά ίστάσθω. Γίνεται άνήρ μεσόχροος, ίσόγνωμος, ίσοκάρδιος,
άνεσταλμένος, είς πάντας γλυκύς, καλόφιλος, άθλιβος, είς πραγματείαν εύτυχος,
κολακευτικός, μελωδικός, φιλογνήσιος, εύπορος, θυμώδης, αύστηρός165. Γράμμα-
τα μάθη καί είς φώς έξει, πάντας ώφελήσει, έάν διέλθη έτη 8, μακρόβιος γενήσε-
ται. Ας προσέχη άπό τής γεννήσεως αύτοΰ μέχρι έτών 23, άπό πυρός καί σιδήρου
φόβον έξει, άπό σκύλου δαγκασθήσεται, φυλασσέσθω άπό φαρμάκου έτών 18.
Ταράξει τόν πατρικόν I αύτοΰ οίκον διά γυναίκα, τοίνυν άγριοΰται, τήν πρώτην 97
γυναίκα άποβάλλεται καί μετ' άλλης συνοικίσει. Ξενιτεύσει, άλλ' είς τά 'ίδια
στραφήσεται, ιερεύς μέλλει γενέσθαι, έκφεύξεται ψηφιζόμενος, έτών 30 έκφεύξει
τούς κινδύνους. Γυναίκας πολλάς μνηστευθήναι ή παραπόνεση, ποδαλγήσει,
σημεΐον εξει έπί τοϋ τραχήλου καί τοϋ κρυπτοΰ, κόκκαλον μουδιάσει. 'Ετών 3 : 5
: 8 :13 :21:42 : κινδυνεύσει, ταΰτα διελθών ζήσει έτη 83. Όταν άρρωστα, ας κάψη
τόν άστράγκαλον καί τό κέρας τής αίγας166 καί άς άλείφεται, έπικαλούμενος τόν
άγιον Ζαχαρίαν καί τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον καί τόν άγιον Δημήτριον καί
ού κινδυνεύσει.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοϋ Αίγοκέρου έσται γυνή καλοήλικη,
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ξανθότριχη, άσπρη είς τό πρόσωπον, προσφιλή είς τούς ιδίους, είς τήν καρδίαν
πάντοτε θλιβερή, έλεημονητική είς τούς ξένους καί πτωχούς. Κτήματα πολλά ποι-
ήσει καί ύστερα ποιήσει καλόν βίον, είς τά κτήνη εύτυχεΐ, έλεημοσύνη τοΰ Θεοΰ
είς τό χέρι της καί είς τόν οίκον της. Έπί τέκνοις μεγάλως δοξάσει τόν Θεόν,
γράμματα μάθη καί ύπό πολλών τιμηθήσεται. 'Άς προσεχή άπό άστραπήν καί
βροντήν ινα μή λάβη θλΐψιν. Είς τεκνοποίησιν άποκλαύσονται αύτήν, άλλ' όταν
τίκτη άς θυσιάση θυσίαν είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον167. Έτών 20 κίνδυνον δια-
βάσει, έκ πρώτης ήλικίας άγαπήσει άνδρα καί ού λάβει αύτόν ή άνδρα λάβη καί
πάλιν χάσει αύτόν, ύστερον άνδρα γλωσσώδη λάβη, ένα της παιδί κοιλ<ι>ωθή-

98 σεται. Μαστόν πονέσει, καρδίαν, στόμαχον, κεφαλήν καί γόνατα, I ύπό σκύλου
δαγκασθι']σεται, σημεΐον έχει έπί τοΰ τραχήλου καί μέσον τών δύο μαστών. Έτών
5 : 7 : 13 : 29 : 38 : 42 : κινδυνεύσει, ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα] ζήσεται έτη 79.
Όταν άρρωστα, άς έπικαλήται τήν άγίαν Ελισάβετ, μητέρα τοΰ Προδρόμου, καί
άς λειτουργή τήν άγίαν Παρασκευήν καί ού κινδυνεύσει.

Ίαννουάριος. Ύδροχόος ££

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ύδροχόου, ή άγαθή του ήμέρα
Σάββατον είναι. 'Άς προσέχη τήν ςην τής Σελήνης, είς άνδρός πρόσωπον είς κρί-
σιν δεξιά ίστάσθω. Γίνεται άνθρωπος μεσοήλικος, λευκόχροος, βαρύθυμος, ένδη-
μος, έντροπιακός, δρομεύς, θεοσεβής, φρόνιμος. Ύπό μεγάλων άνθρώπων τιμη-
θήσεται, άς προσέχη άπό ποταμών, έσται γυναικομανής, είς τόν οίκον αύτοΰ οξύς
πρός ώραν. Κτήματα πολλά ποιήσει καί διά κακόν άνθρωπον άφήσει αύτά, παρ-
θένον γυναίκα λάβη168, είς ξηράν γήν έπανέλθη καί ού στραφή κενός. Σύκα μή
τρώγη μήτε άλάφου κρέας, όμματα καί άρμούς πονέσει, κεφαλήν καί σπλάχνα,
άλλ' είς άγαθόν προβαίνει καί μηδαμώς ε'ίπη αύτό τινός έως έπιτελέσει μετανοί-
ας είκοσι κατά άνατολάς.

Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου τοΰ Ύδροχόου έσται πολύξευρη, ό άνήρ
αύτής άπωθεΐται καί μενεΐ χήρα. 'Άς προσέχη άπό νερόν ίνα μή λάβη βλάβην,
γίνεται καί ταπεινή είς τό πρόσοοπον καί άψιά καί έντροπιάρα, εύμορφη είς τήν

99 όψιν καί άνδροψεύτρα I καί καλοήλικη καί παρά πάντων άγαπημένη, διότι άπό
Θεού έχει τήν χάριν169. Καί θέλει κάμει πολλά παιδία, είναι καί πολύζωη καί
πολλά θέλει χαρή άπό τά παιδία της καί βίον καλόν θέλει άποκτήσει, μόνον έχει
νά πικρανθή άπό μίαν γυναΐκαν πονηρήν. Καί έλαφικόν κρέας μή τρώγη, ότι
είναι διά τήν καρδίαν της άτυχον καί βλαβερόν, καί κάθε μήνα θέλει ιδεί όνειρον
καί άς μή φοβάται, μόνον άς σηκώνεται καί άς κάνη είκοσι μετάνοιες στρωτές
άνατολικά καί ό Θεός όπού τόν παρακαλεί θέλει γυρίσει τό όνειρόν της είς καλόν
καί άπό οφθαλμών κακών θέλει κρατηθή τό γάλα της. Καί Κυριακή ήμέρα άς
φυλάγεται, μή δουλεύη ούδέ ποσώς έως οπού ζή, ό θάνατος είναι καλός, άς φυλά-
γεται άπό πυρός.
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Είς τό όσπίτιόν της είναι παραπονιάρα καί τόν πρώτον άνδρα ού κερδέσει ή
τόν μνηστευθή καί χαλνά ή τόν παίρνει καί χωρίζεται ή τόν θάπτει ή καί άλλον
παίρνει καί μέ αύτόν συνοικίσει καί έσται κακογεννήτρα καί είς τήν πρώτην γέν-
ναν θέλουν λυπηθή οί έδικοί της καί είς ένα παιδί πολλά θέλει πικρανθή καί άλλο
σκοτωθήσεται καί θέλει συκοφαντηθή έν τω οϊκω αύτής170. Όμματα, στήθος,
γαστέρα καί τράχηλος πονέσει, όμοίως μαστοί, γόνατα. Γίνεται άκατάδεκτη καί
τήν νύκτα μή περιπατή είς τά μνήματα, δτι έχει φόβον άπό φάντασμα, καί άς
φυλάγεται άπό άστραπήν καί βροντήν, κεφαλήν πονέσει καί άπό κακήν ώραν
θέλει τήν ελθει άρρωστίαν άλλά σωθήσεται. Έλαίαν έξει είς τόν τράχηλον, ξενι-
τεύσει άλλ' είς τά ϊδια στραφήσεται, είς θάνατον κινδυνεύσει άπό τής γεννήσεως
αύτής171. Είς έτη 3 : 8 : 12 : 22 : 24 : 30 : 32 : 38 : 40 : I 47 : 72 καί 75 ταύτα διελ- 100
θών [γρ. διελθοΰσα] ζήσεται έτη 83. Καί άς λειτουργή τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον,
τόν άγιον Βασίλειον καί τήν άγίαν Παρασκευήν καί νίψου άγιασμα αύτόν καί ού
κινδυνεύσει.

Φευρουάριος. 'Ιχθύς

Ό γεννηθείς νεώτερος έν καιρώ ζωδίου τοϋ 'Ιχθύος, δηλαδή δταν είς τάς 7 τοΰ
Φευρουαρίου, δταν ό Ήλιος εισέρχεται είς τό ζώδιον τοΰ 'Ιχθύος. 'Εστίν ύπερή-
φανος, τολμηρός, άπόκοτος, διδομένος είς μάθησιν. Ή άγαθή του ήμέρα έστί
Πέμπτη, φυλασσέσθω εαυτόν γυναικός πρόσωπον, ύστερον τής Σελήνης καί είς
κρίσιν δεξιά ίστάσθω καί νικήσεις. 'Εάν πιασθής άπό χωράφια είς τήν νεότητά σου,
θέλεις πιάσει πολλά άσπρα καί έν τω γήρατι τόν βίον έχεις. Γίνεται ογλήγορος καί
πεισματάρης, άπό άδελφούς χαρή καί ύστερα χάνει αύτούς καί πικρανθή. Έσται
έμπαθής καί ογλήγορος, πραγματευτής καί ξάστερος, φήμην έχει, τήν άλήθειαν
άγαπήσει. Χήρας κόρη άγαπήσει σε καί τόν πατέρα αύτοΰ άρνηθή καί συκοφα-
ντήσει αύτόν μέ γυναίκα καί δρκον κάμει διά αύτόν, άλλά φυλάσσεσθε τόν κακόν
λόγον τοΰ πατρός172. Θάνατος θέλει συνέβη τής μητρός αύτοΰ, έσται άνθρωπος
φρόνιμος, ύποτακτικός, γηροκομήτης, γλυκοσύντυχος, ό νοΰς του έσται συγκοινω-
νείς [sic, γρ. συγκοινωνός ?] μέ μικρούς καί μεγάλους, είς τό καλόν άγαπήσει φίλους
πολλά καί φιλόξενος έσται. Είς στερεάν γήν άπέλθη καί έκεΐ μένει καί ξένον βίον
κληρονομήσει καί πολλά άγαθά καί δοξάσει τόν Θεόν. Έσται στρογγυλοκέφαλος,
στρογγυλοπρόσωπος καί ροϊδινός τήν όψιν. Φυλασσέσθω τό όνειρον αύτοΰ ίνα μή
I ειπη καθ' ενός καί δανεισάσθω τούς πτωχούς ινα πληθυνθή ό βίος αύτοΰ173. Άπό 101
σκύλου δαγκασθήσεται, φυλασσέσθω άπό πέτραν ι'να μή κτυπήση.

Τούς γονείς αύτοΰ πικρίαν δώσει, είς ξένους γλυκύς καί είς συγγενείς πικρός
καί παραπονιάρης. Κεφαλήν, καρδίαν καί νεφρά πονέσει, πρώτην γυναίκα ού
κερδίσει, παιδία καλά έξει καί πάντα χαρήσεται. Ξενιτεύσει είς πολλάς χώρας
άλλ' είς τά 'ίδια στραφήσεται καί τήν μητέρα αύτοΰ τιμήσει καί θέλει κερδίσει άπό
Θεοΰ τά ϊδια. Τούς γονείς αύτοΰ θάψει, είς δέ τό ύστερον ψαράς δοκιμάσει,
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άρρωστήσει και σωθήσεται, άπό ξύλον δένδρου φόβον έξει. Άπό νερόν και άπό
τετράποδον κλωτζήσει αύτόν και συντρίψει έν πλευρόν αύτοΰ. Ξενιτεύσει και ό
δρόμος αύτοΰ μέ κέρδος, είς βασιλικήν αύλήν δουλεύσει, έάν γράμματα μάθη,
πολλά τιμηθήσεται174, πνίξιμον νερού θέλει έχει φόβον, είς τά κτήνη κέρδος,
σημεΐον έχει τοΰ τραχήλου αύτοΰ και είς τά δήμια. Παιδιά άλλοίθωρα τέξει, είς
δικαστήριον φόβον έξει, άνθρωπος ξανθός και πολυλογάς ζηλεύσει αύτόν ή μή
κακόν ού λάβει, έτερον φιλεύσει και αύτός έχθρός έστί. Άπό ξίφους και μάχαιραν
φόβον έξει, άπό ύψηλά φόβον έχει, νύκτα ού περιπατήσει και άς βαστά άγιον
έλαιον175 και ύψωμα τής Μεγάλης Πέμπτης, θέλει άρρωστήσει θανάσιμα έτών 3 :
8 :12 :15 :17 : 25 : 27 : 30 : 35 : 40 : 42 : 49 : 53 : και ταΰτα διελθών ζήσεται 92 έτη.
Και άς λειτουργή τόν Τίμιον Πρόδρομον, τόν άγιον Γεώργιον και άγιον Τρύφων
και άς άλείφεται έλαιον άπό τάς κανδήλας αύτών176 και ού κινδυνεύσει.

102 ! Ή γεννηθεΐσα κόρη έν καιρώ ζωδίου, δηλαδή είς τάς 7 τοϋ Φευρουαρίου,
δταν εισέρχεται ο "Ηλιος είς τό ζώδιον τοΰ Ίχθύας [sic], εστίν όργίλη, θυμώδης,
φυλάττει κακίαν έν εαυτή, έμπαθής τήν σάρκα, τούς άνδρας άγαπά, φυλάργυρη
άλλά φιλόξενη, πιστή και έπαινεθήσεται είς τούς άνθρώπους και ύπό πάντων
άγαπημένη και πλούσια. Παιδί της σκοτώνεται και άλλο κάμει και άπό έκεϊνο
προκοπήν ού μή ιδεί [γρ. ϊδη|, άγαπά πτωχούς, άπό τούς ίδιους χωρισθήσεται.
Άπό δύο άνδρας θέλει ζητηθή και τρίτος λάβει αύτήν, φυλασσέσθω τήν νύκτα
άπό πέτραν και λιθοβόλισμα, είς δένδρον μή άναβάτω ούδέ είς έκκλησίαν κοι-
μηθή177. Γυνή τις κακή θέλει ένεργήσει κακόν και τό γάλα αύτής κρατηθή, γίνεται
παραπονιάρα και καταδεκτική, έλαίαν έξει έπί τοΰ τραχήλου, προσώπου, στή-
θους και μηρίον [γρ. μηρίου], Φυλασσέσθω άπό ποταμού, άπό ϋψος, άνεμοζάλην,
άπό πυρός και άπό θερμόν, φυλασσέσθω έτι άπό τήν πρώτην και ύστερινήν τοΰ
μηνός, ταχύ και βράδυ, μή βλασφημήση και θέλει έχει πολύ καλόν είς τόν βίον της
και είς τά παιδία178. Τό όνειρον αύτής ού μή ειπη ινα μή έλθη είς πίκραν, ούτε πώς
είναι έγκαστρωμένη όταν άρχίζη νά φουσκώνη τό ύπογάστριον, οτι γίνεται ώσάν
άφρός και ωσάν άνεμος και λείπει άπό τήν κοιλίαν αύτής. Φυλασσέσθω έν νυκτί,
οτι έρχεται φωνή και ού<κ> άπολογεί [sic], έάν δέ άπολογηθή, πολύ κακόν έσται
έν αύτή, άνδρα άγαπήσει άλλ' ού κερδίσει και έτερον πάρει και χαροποιηθήσεται
είς παιδί και δοξάσει τόν Θεόν, ό άνδρας αύτής είς κριτήριον έρχεται μετά τών

103 συγγενών της και όρκον πάρει179. Άπό κοιλιόπονον κινδυνεύσει I είς θάνατον,
καρδίας, γαστήρ, βυζιά, οδόντας, όμματα, σώμα πονέσει και άπό έν βλαβήσεται,
άπό φόνον θέλει χάσει βίον, χορτάτη έσται έπί ζωής180. Κινδυνεύσει έτών 3 : 5 : 7 :
13 : 20 : 23 : 25 : 27 : 30 : 32 :, ταΰτα διελθών [γρ. διελθοΰσα] ζήσεται χρόνους 89.
Και άς λειτουργή τήν άγίαν Παρασκευήν και άγίαν Άναστασίαν και ού κινδυ-
νεύσει.
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I Περί τών ημερών τής εβδομάδος181 καί έν ποια ήμερα 104

γεννηθή άρσενικόν ή θηλυκόν τί δηλοΐ.

αη: Έάν γεννηθή παιδίον άρσενικόν τήν Κυριακήν, έστί πολυζώητον, φιλόξε-
νον, άνοικτοπρόσωπον είς βασιλείς καί αύθέντας καί άρχοντας. Ευτυχές, φρόνι-
μον, γλυκύ, καλοσύντυχον, έλεύθερον, ευγενής [γρ. εύγενές], έμπεπλησμένον, ή δέ
οδός αύτοΰ μαθήματα, γράμματα καί φιλοσοφίας μέγας άξιος, γενήσεται καί καλός
άρχων.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τήν Κυριακήν, έσται θεοσεβής, τιμητική, έμπεπλησμένη
παντός άγαθοΰ, προκομμένη, καρδιακή, χαριέστατη, ολίγον άψύθυμη καί χολια-
κή182.

βη: Έάν γεννηθή άρσενικόν τήν Δευτέρα, έστίν άθλιβος άνήρ μετά χαράς τήν
τύχην καί ού βλάβη τήν τιμήν του, άξιος, φιλόξενος, ταξιδιάρης, πραγματευτής
μεγάλος, πλούσιος, πολλά ογλήγορος, κατευοδουμένος καί χορτασμένος.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τήν Δευτέρα, έσται γυνή έρωτική, γαληνή, I έντροπιακή, 105
πικρά, άναγελάστρια μετά τών άλλων γυναικών, πιστή είς τόν άνδρα της, οικονό-
μος, θεοσεβής είς τόν Θεόν καί καλή γυναίκα.

γ1': Έάν γεννηθή άρσενικόν τήν Τρίτην, έσται άνήρ αίματοπότης, αψύς, αυστη-
ρός, πικρός, οξύς, καταματωμένος, κλέπτης, φιλόπορνος, άδιάντροπος, άπρόσω-
πος, καμινάρης, βαφεύς, άσπλαχνος, άνελεήμων, ούδέποτε Θεόν ονομάσει, κατη-
ραμένος, άπαίδευτος, κρασοποΰλος, έμπειρος, χολής γέμων, άράν καί άνάθεμα
λαμβάνει έκ τών γονέων αύτοΰ καί άρχιερέων καί ιερέων.

Έάν δέ γεννηθή θηλυκόν τήν Τρίτην, έσται γυνή οίνοπότισσα, μέθυσος, καπή-
λισσα, κλέπτισσα, μοιχή, ψεύτρια, καταλαλήτρια, άθεα, άνελεήμονη, μονοφάγισσα,
δολία, πονηρή, μηχανή, άδιάντροπη, γογγύστρια, κακή καί καταραμένη ύπό
πάντων183.

δ': Έάν γεννηθή άρσενικόν τήν Τετάρτην, έσται άνήρ δυνατός, φρόνιμος, γρα-
φεύς, βιβλιογράφος, εξηγητής, ωραίος, ώραιογένης, τιμημένος, χορτασμένος, ό
λόγος αύτοΰ πρακτικός καί στερεός καί άληθινός, άλλ' έσται ολίγον πόρνος.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τήν Τετάρτην, έσται γυνή τιμητική, εύγενική, θεοσεβής,
καλή χορτασμένη, άρχόντισσα, χολιακή, κινητική είς άτιμίαν τοΰ άνδρός της.

ε': Έάν γεννηθή άρσενικόν τήν Πέμπτην, έσται φιλόσοφος βαθύς I είς βάθος 106
σοφίας, ιερεύς, άρχιερεύς, ούδείς εύρεθήσεται αύτόν νικήσαι, καλοπρόσωπος, τιμη-
τικός, είς τέχνας τιμητικός.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τήν Πέμπτην, έσται γυνή άξιωματική καί τιμής άξια,
καλοθεώρητη, θεοσεβής, έλεήμονη, πλούσια είς χρήματα πολλά, όρθόπιστη, άλη-
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θινή καί άψευδής είς τόν Θεόν καί άνθρώπους, καλή καί επαινετή είς τόν άνδρα
της καί είς τήν γενεάν της καί είς τους ξένους.

ζ': Έάν γεννηθή άρσενικόν τήν Παρασκευήν, έσται μετεωριστής, παιγνιώτης,
άθλιβος, καλόκαρδος, άνέγνοιαστος, θλίψιν ή χολήν ού γινώσκει, πάντα παιγνίδια
καί άγάπην έξει.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τήν Παρασκευήν, έσται γυνή καταμιτωμένη, άγαπά νά
άκούη παιχνίδια, είς φωνήν τρέχει, είς τόν άνδρα αύτής σφαλερή καί άγαπήσει
αύτήν εύμορφος184.

ζ': Έάν γεννηθή άρσενικόν τό Σάββατον, έσται πολυζώητος, είς τόν πρώτον καί
είς τόν δεύτερον χρόνον έχει φόβον θανάτου, άλλ' ού θνήσκει. Χορτασμένος
πολλά, στρατιώτας άγαπά καί γέροντας, άγαθός γεωργός καί άπό δλον τόν κόσμον
περισσότερος είς τήν ένέργειαν τής γής καί άξιος.

Έάν γεννηθή θηλυκόν τό Σάββατον, έσται γυνή έμπεπλησμένη παντός άγαθοΰ,
χολιακή, άκριβή, ξερή, πονηρά, είς τό τέλος αύτής καλογραία γενήσεται μεγαλό-
σχημη καί άγαπούσα τόν Θεόν.
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I Περί τής Σελήνης οταν πρωτοφανή πλάγια ή ορθή τί δήλοι185. 107

Ίαννουάριος.

Έάν ή Σελήνη ορθή φανή , ψύχρα πολλή θέλει γένει καί καρπών πλήθος.
Εί δέ πλαγία (ζ. φανή, βροχή πολλή καί θάνατον κατά τόπου186.

Φευρουάριος.

Έάν ορθή φανή, ψύχρα πολλή, σίτος καί οίνος πολύς, εί δέ πλαγία φανή, άσθέ-
νειαν δηλοΐ πολλήν έν τω κόσμω.

Μάρτιος.

Έάν ορθή φανή, ψύχρα καί σίτος πολύς γενήσεται, εί δέ πλαγία φανή, βροχή
πολλή καί νοσήματα τοις άνθρώποις.

Άπρίλλιος.

Έάν φανή ορθή, ψύχρα, βροχές καί χαλάζι καί μεγάλων άνθρώπων θάνατον
δηλοΐ, εί δέ πλαγία, καλός χρόνος έν όλη τή γή καί άγαθός ύετός γενήσεται.

Μάιος.

Έάν ορθή φανή, ύετός πολύς έσται καί θάνατος γλυκύς, εί δέ I πλαγία, χάλαζαι 108
καί σίτος πολύς καί οίνος γενήσεται.

Ιούνιος.

Έάν ορθή, θέλουν φυσήσει άνεμοι πολλοί καί δυνατοί, πλήν άβλαβοι καί είς
καρπούς καί είς άνθρώπους. Εί δέ πλαγία, άέρων πλήθος βλαβερών, οίνου λεΐψις
καί οσπρίων, άπώλεια καί βλάβη είς τούς άνθρώπους187.

Ίούλλιος.

Έάν ορθή φανή, εύθηνίαν σίτου καί άσθένειαν πολλήν δηλοΐ, εί δέ πλαγία,
κατεχνιές πολλές καί χαρά καί άγαλλίασις.

Αύγουστος.

Έάν ορθή φανή, σίτου γέννησιν δηλοΐ καί όσα γένουν είς καλόν θέλουν έξέβη,
εί δέ πλαγία, έναντίον είς όσα καί άν γένουν.

Σεπτέμβριος.

Έάν ορθή, καρπών πλήθος έσται καί καΰσις πολλή καί καλοσύνην είς πάντα
καί χειμών καλός, εί δέ πλαγία, κρυότης, κατεκνιές, βροχή πολλή έν τω κόσμω καί
ρύσεις ποταμών.
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'Οκτώβριος.

Έάν ορθή φανή, ψύχρα ολίγη, χειμών καλός, καρπός πολύς, ει δέ πλαγία,
βροχή πολλή, πικρός χειμών και χιονώδες [γρ. χιονώδης] έσται.

Νοέμβριος.

Έάν ορθή, χειμών πολύς και ψύχρα και χιόνι πολύ, εί δέ πλαγία, χειμών καλός
και καιρός αγαθός και άνεμοι πολλοί188.

Δεκέμβριος.

Έάν ορθή φανή, καρπός καλός και πολύς και είναι καλόν διά τά I άλογα ζώα,
εί δέ πλαγία, ψύχρα γής, παγώνια πολλή, άέρων πλήθος και καρπών εύφορίαν.
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Περί βροντής τοϋ κάθε μηνός τί δηλοΐ189.

Μάρτιος. Κριός.

Ό Κριός ορίζει τήν Χαλκηδόνα, τήν Άφρικίαν, τήν Κιτωνίαν, τήν Προνούαν,
τήν Άνισταν ή Άνιτζαν, τήν Καμπούναν, τήν Τρωάδα καί τήν Καρτατζίαν.

Έάν Κριός βροντήση, είς Αϊγυπτον έξάκουστον χώραν όφθαλμόπονος πολύς
έσται, νόσος καί ξεσχισμός τοις άνθρώποις καί θάνατος. Σίτου, οίνου καί έλαίου
πλήθος πολύ καί πάντων τών καρπών, χειμών έπίκοιλος καί έν τοις βοσκήμασι καί
λύκοις φθορά καί σωμάτων άπώλεια έν όλη τή οικουμένη, ήγουν σκλάβοι θέλουν
χαθή, εί δέ γένει καί σεισμός, πείνα καί ταραχή πολλή έσται190.

Άπρίλλιος. Ταϋρος.

Ό Ταΰρος ορίζει τήν Κατελουσίαν ή Κατελωνίαν, τήν Καλαβρίαν, τήν Καλιά-
ρην, τήν Γρανάτα, τήν Φαμαγόσταν, τήν Τζορούμ, I τήν Σικελίαν, τήν Κοσόβην, τήν 110
Πραζήτην, τήν Άμασείαν, τήν Δαμασκόν, τήν Λύτρην, τήν Τραπένην, τήν
Βαβυλώνα, τήν Δούκατον, τήν Περάντζο.

Έάν Ταΰρος βροντήση, σίτου φθορά είς τήν χώραν έκείνην έσται καί έν τή
βασιλική αύλή χαρά καί εύτυχία καί είς τήν Άνατολήν λιμός καί άλληλοσφαγία καί
έκκοπή βασιλέων καί χαμός μεγάλων άνθρώπων. Νόσος όλίγη είς τήν Δύσιν καί
νόσος τετραπόδων, εί δέ γένει καί σεισμός, μέγιστα κακά δηλοΐ καί πεΐναν191.

Μάιος. Δίδυμος.

Ό Δίδυμος ορίζει τήν Πέτζαν, τήν Κάφην, τήν Άρμενίαν, τήν Μπαρμπαρίαν,
τήν Καππαδοκίαν, τήν Καραμπογδανίαν, τήν Καραμανίαν, τήν Μετιλήνην, τήν
'Αθήνα, τήν Φερεντζίαν, τήν Αρπανίαν, τήν Άκκούλα, τήν Φράντζαν, τήν Τουρ-
κίαν καί τήν Ταρταρίαν.

Έάν Δίδυμος βροντήση, άρρωστία είς τούς άνθρώπους έσται, σίτου φθορά,
ζώων άπώλεια καί περί τήν οίκου μένην όχλησις είς ολίγον τόπον καί κάποιος
πασιάς ή έξουσιαστής θέλει σηκώσει κεφάλι. Καί κριών καί ερπετών άπώλεια
έσται, εί δέ γένει καί σεισμός, άχαμνόν δηλοΐ192.

'Ιούνιος. Καρκίνος.

Ό Καρκίνος ορίζει τήν Έντέτρον, τήν Ρωμανίαν, τήν Έγκετέραν, τήν Σαβοΐαν,
τήν Μαλάνγκαν, τήν Βυζόν, τήν I Ακερμανίαν, τήν Μάλταν, τήν Χίον, τήν Αύγου- ill
σταν καί τήν Λήμνον.

Έάν Καρκίνος βροντήση, άνέμων πλήθος έσται, έθνών χαμός, χειμώνας πολύς,
οσπρίων άπώλεια, οίνου πλήθους [γρ. πλήθος] καί σίτου καί κρίθου. Πρός δέ τήν
Άνατολικήν πόλιν καί ξανθικήν ρήγας γενήσεται καί βοών άπώλεια καί όλιγοκαρ-
πία καί ήγεμόνος τινός έπιφάνεια έσται καί όχλησις πολλή καί κίνδυνος περισσός,
εί δέ σεισμός γένει, συνελεΐν [γρ. συνοχήν] έθνών δηλοΐ καί φθοράν193.
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Ίούλλιος. Λέων.

Ό Λέων ορίζει, τήν Γαλλίαν, τήν Πούλιαν, τήν Λουμπαρδίαν, τήν Τζιτζιλίαν,
τήν Άλεξάνδρειαν, τήν Περσίαν, τήν Άτζεμίαν, τήν Μαμούπολιν, τήν Καστελίαν,
τήν Μπαρκά, τήν Κασώπη, τήν Άστήρη, τήν Κουμπερίαν και τήν Παλαιόπολιν.

Έάν Λέων βροντήση, δλων τών καρπών φθορά έσται, έν τή Δΰσει έθνών κίνη-
σις, λεχήνα και ψώρα και φθορά λοιμική και αιφνίδιοι θάνατοι. Χειμώνας πολύς,
σίτου και οϊνου πλήθος, είς τά δρη καρπός πολύς και είς τά όσπρια άπώλεια, ανέ-
μων πλήθος και έν τή θαλάσση φουρτούνα μεγάλη, εί δέ και γένει και σεισμός,
άνδρες άπολοΰνται194.

Αύγουστος. Παρθένος.

Ή Παρθένος ορίζει τήν Είρηκόν, τήν Αύλώνα τήν Μανταμαρίαν, τήν Καρα-
ποσάβερον, τήν Κορίντα Σάντα, τήν Αξίαν, τήν Άρτανέλον ήγουν τήν Πρέβεζαν,
τήν Καρνανίαν ήγουν τήν Αρταν, τήν Κρήτην, τήν Ούγκαρίαν, τήν Λαβωρίαν, τήν

112 Κάρπην, I τήν Μενόρκαν, τήν Πάβον, τήν Δωδεκάνησον.

Έάν ή Παρθένος βροντήση, φίλων και εχθρών και Ρωμαίων χαμός έσται και
βασιλέων άπώλεια και είς τήν Αϊγυπτον πόλεμοι και ταραχαί και τά πλοία τής
θαλάσσης κινδυνεύσουσι. Κατά δέ τό Δυτικόν μέρος κίνδυνος, σίτος και κρίθος
πολύς και πάντων τών οσπρίων εύθηνίαν, είς δέ τά όψάρια άκρίβεια. Τά πετεινά
τοΰ ούρανοΰ φθαρήσονται, άνεμοι άκατάστατοι και ό χειμών έσται όψιμος και
ψυχρός και τοις άνθρώποις θάνατος, εί δέ και σεισμός γένει, πολλά νοσήματα και
φθοράν δήλοι195.

Σεπτέμβριος. Ζυγός.

Ό Ζυγός ήγουν ό Τριητής [γρ. Τρυγητής] ορίζει τήν Καστρίαν, τήν Κοντουρίαν,
τήν Τζιτονίαν, τήν Μαρμορίαν, τήν Βέρναν, τήν Μοθώνην, τήν Κορώνην, τήν
Ροντάμου, τήν Βέρροιαν, τήν Αϊγυπτον, τήν Προτογιάλη ή Προγιάλη, τόν Μωρέαν,
τήν Λιούνην, τήν Ζάκυνθον, τήν Ίσπανίαν, τήν Πόσνα.

Έάν Ζυγός βροντήση, πόλεμοι και σφαγαί πρός άλλήλους και πλήθη πληγών
έσονται και πάντων τών καρπών φθορά, έν ταϊς παιδίοις [γρ. τοις πεδίοις] έσται
ύστερον εύφορίαν. Και σεισμός έσεσθαι δύο νυκτήμερα επάνω τοΰ βορέως, ψόφος
τών θηρίων, είς τούς λύκους και σκύλους λύσσα και είς τά έρπετά, ποταμοί ρεύσο-
νται, άνδρών και γυναικών άπώλεια και είς τόν τόπον αίχμαλώτισις. Και είς τήν
Δύσιν λοιμός και φόβος έθνών και κάποιος μέγας άνθρωπος χάνεται, εί δέ και σει-

113 σμός γένει, θανατικόν δηλοΙ I είς τόν κόσμον και άρρωστίες πολλές και σοφοί
άνθρωποι τελευτήσουσι έν δικαιοσύνη196.

'Οκτώβριος. Σκορπιός.

Ό Σκορπιός ορίζει τήν Κεφαλονίαν, τήν Λευκάδα, τήν Μαρτιμίαν, τήν Τετο-
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νίαν, τήν Περσίαν, τήν Καππαδοκίαν, τήν Ήράκλειαν, τήν Ποπέλειαν, τήν Ρωσίαν,
τήν Αεχίαν, τήν Τζέχ, τήν Θελμώνην.

Έάν Σκορπιός βροντήση, λοιμόν καί άλληλοσφαγίαν καί μάχην σημαίνει καί έν
τη Δύσει λοιμός πολύς γενήσεται. Καρπών οσπρίων φθορά καί είς τήν οίκουμένην
καταδρομάς καί πρός τόν βορέα κούρση καί διαρπαγαί άπό παντού καί θάνατος.
Καί βασιλεύς θέλει προδοθή καί άλλος θέλει φανη καί άλλήλων περιστασίαι ωσπερ
νέφη έπέχειν αύτούς. Εί δέ καί σεισμός γένει, χάλαζα πολλή έσται καί καρποφο-
ρίαν καί οίνος πολύς197.

Νοέμβριος. Τοξότης.

Ό Τοξότης ορίζει τήν Τερνίαν, τήν Καλτικίαν, τήν Ίσπανίαν, τήν Άραβίαν, τήν
Σκούταρην, τήν [sic] Δυρράχιον, τήν Σκλαβονίαν, τήν Γκιουρτζίαν, τήν Τραπε-
ζούντα, τήν Κουσκάναν, τήν Κολώνη, τήν Σαλμάκαν.

Έάν τοξότης βροντήση, άρρωστία, ένόχλησις καί ταραχή έν τη χώρα έκείνη καί
μετοίκισις έν τοις όρεινοις, σίτων καί πάντων τών καρπών φθορά, πείνα ή λ<ο>ι-
μική, όλίγη δέ έν τοις πεδινοΐς τετραπόδων ζώων I άπώλεια. Καρπός ένδοξος, 114
όσπρια πολλά, σιταριού αύξησις, χαμός όψαρίων καί άκρίδων έπιφάνεια, χειμών
όψιμος καί χάλαζα πεσεΐται καί χαρά πολλή τη οικουμένη, θέλει έρημάξει κάποιος
τόπος, εί δέ καί σεισμός γένει, θανατικόν έσται ή πείνα198.

Δεκέμβριος. Αιγόκερως.

Ό Αιγόκερως ορίζει τήν Βηθανίαν, τήν Αντέκην, τήν Άραβαν, τήν Βάρην, τήν
Τέτζαρην, τήν Καλθοτζίαν, τήν Φοινίκιαν, τά Σόδομα, τά Γόμορα, τήν Μωτακίαν,
τήν Βασκονίαν, τήν Κώς, τήν Καλινερίαν, τήν Αντιβερίαν, τήν Πέτραν.

Έάν ό Αιγόκερως βροντήση, μεγάλων άνθρώπων ταραχή έσται, όμβρος
ήμέραν μίαν, άστραπαί πολλαί, είς τήν Άνατολήν ξεσχισμός τόπου άπό έθνους,
μαλακισμός ήγουν πόνος καί δαρμός είς τούς άνθρώπους. Χειμών ένδοξος, καρπός
μεσιακός, τά δέ σπαρτά καλά έσονται είς τούς κάμπους καί κατά τόπους χάλαζα
καί άκρίδα θέλει φανή καί φάγει τόν καρπόν, ύστερον θέλει πέσει είς τήν θάλασ-
σαν. Καρπών φθορά καί όλίγη πείνα καί άρρωστίαι πολλαί καί δπου δέν έβρόντη-
σε θάνατος έσται καί είς τήν θάλασσαν φουρτούνα μεγάλη καί όμβρίαν σημαίνει.
Από ήμερών τριών έως τεσσαράκοντα καί ημετέρου βασιλέως έπιφάνεια έσται καί
χαρά γενήσεται έν τή οικουμένη καί στερέωμα είς τήν πόλιν καί νά έξουσιάσουν οί
άνδρες, ήγουν οί μεγάλοι άνθρωποι. Εί δέ γένει σεισμός, αύτη ή χώρα χάνεται ή
άπό θανατικόν ή άπό πειναν199"

I Ίαννουάριος. Ύδροχόος. 115

Ό Ύδροχόος ορίζει τήν Ιερουσαλήμ, τήν Φιλάνδραν, τήν Ανατολήν, τήν Βενε-
τίαν, τήν Άλαμανίαν, τήν Σαλέρο, τήν Βασιλείαν, τήν Ίάφο, τήν Πικάρδιαν, τό
Ραούζι, τήν Αγκώνην, τό Πριντίσι, τήν Μαφροδονίαν, τήν Μπάδοβαν, τήν Ρόδον.
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Έάν Ύδροχόος βροντήση, πόλεμον δηλοΐ καί χαράν πρός τό γένος τών
Παφλαγόνων, άπό τήν θάλασσαν νόσος, άχαμνοσύνη καί ζαλισμός καί θάνατος είς
τούς άνθρώπους. 'Ακρίβεια σίτου, οίνου καί έλαίου καί είς τά σπαρτά εύθηνία,
έρπετών καί άκρίδων άπώλεια, βροχές καί άστραπές πολλές έν τή Ανατολή,
άνδρών έκλεκτών έν τή βασιλική αύλή έσται συνέλευσις, πλάνος θέλει γένει είς τό
βασίλειον καί είς τήν Ανατολήν ξεσχισμός καί πολέμου κίνησις. Εί δέ καί σεισμός
γένει, στενοχώρια καί φυγή άνθρώπων άρχόντων έσται καί ποιμένων φθορά200.

Φευρουάριος. 'Ιχθύς.

Ό 'Ιχθύς ορίζει τήν Πάμφος, τήν Καρπώ ήγουν τό σύνορον τής Κύπρου, τήν
Ρούμελην, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν Άραγώνα, τήν Άντιόχειαν, τήν Πέτραν,
τήν Άπρότζον καί τήν Προϋσαν, τήν Φρυγίαν καί τήν Μεγάλην Πάτραν, τό Ζητού-
νι, τά Φέρσαλα, τήν Δαμασκόν, τόν Λόγον, τήν Λιβαδίαν, τόν Αρμυρόν καί Κιβε-
λιστανόν.

Έάν 'Ιχθύς βροντήση, σίτου εύφορίαν δηλοΐ, πάντων δέ τών άνθρώπων κίνδυ-
νος καί άπώλεια τή οικουμένη έσται καί φυγή I τών άνθρώπων είς τάς πόλεις καί
λιμός, είτα πάλιν ένωθήσονται. Χειμώνας ισχυρός, βοών καί έρπετών καί τετραπό-
δων άπώλεια καί ψόφος πολύς, είς τά όρια άκαρπία, είς τήν Ανατολήν καί Δύσιν
φθορά, όμοίως καί μεγάλων άνθρώπων καί αύθεντάδων φθορά καί είς τήν Ανα-
τολήν χαρά βασιλέως. Εί δέ καί σεισμός γένει, άρρωστίες πολλές θέλουν είσθαι201.



91 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Περί βροντής του κάθε μηνός είς οποίαν ήμέραν τύχη τί δήλοι.

Μάρτιος

α : 2 : 3 : Έάν βροντήση σίτος πολύς καί εύθηνία γενήσεται.
4 : 5 : 6 : Καρπός πολύς καί εύκαρπίαν σίτου.
7 : 8 : 9 :10 :11 : Γεννήματα πολλά.

12 :13 :14 :15 :16 : Νόσον δηλοΐ ό χρόνος.
17 :18 : Σημασίαν καί άφροσύνην.

19 : 20 : Έπί βασιλέως.

21 : 22 :23 : Ύπό μέριμναν πολλήν.
24 : 25 : 26 : Πτώσις καί φόνοι πολλοί έσονται
I 27 : Πόλεμον δηλοΐ.

28 : 29 : 30 : 31 : Κλονισμόν άνθρώποις ήτοι ταραχήν202.

Άπρίλλιος

1 : 2 : 3 : Έάν βροντήση, εύκαρπίαν δηλοΐ σίτου.
4 : 5 : 6 : Κάκωση άνθρώπων σημαίνει.
7 : 8 : 9 : Άγαθωσύνην τοις άνθρώποις.
10 : 11 :12 : Έρήμωσιν πόλεως.

13 :14 :15 :16 : Λοιμόν έν Αιθιοπία.
17 :18 : 19 : Βασιλέων έπιβουλή.

20 : 21 : 22 : 23 : Εύκαρπία ξύλων.
24 : 25 : Αγαθά σίτου.

26 : Χάλαζαν.

27 : 28 : Αγαθά σίτου καί εύπραΐαν καί εύποίίαν.

29 : Φρυγμόν καί φθοράν.

30 : Ειρήνη203.

Μάιος

1 : Έάν βροντήση, γεννήματα πολλά γενήσονται.

2 : Άρρωστίαν σημαίνει.

3 : 4 : 5 : Πόλεμον δηλοΐ.

6 : Πεΐναν δηλοΐ.

7 : 8 : 9 : Θάνατον δηλοΐ.
10 :11 : Σΐτον πολύν.

12 :13 : Αρρωστίαν σημαίνει.
I 14 :15 : Ή θανατικόν ή πεΐναν έν Αίθιοπίαν [sic],
16 :17 : 18 : Έχθρων έφοδον δηλοΐ.

19 : Εύθηνίαν καί πολυτεκνίαν άνθρώπων.

20 : Άγριμικών πλήθος.
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21 : Χάλαζαν δηλοΐ.

22 : Φθοράν άκρίδων.

23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : Φθοράν σίτου δηλοΐ.

29 : 30 : 31 : Ψόφος είς τές μυΐες δηλοΐ204.

'Ιούνιος

α : Έάν βροντήση, γεννήματα πολλά δηλοΐ.

2 : Έπο<μ>βροι γενήσονται.

3 : Έχθρων έπανάστασιν σημαίνει.

4 : Λησταί καί κλέπται πολλοί φανήσονται.

5 : 6 : Ποιμνίων δαψίλειαν δηλοΐ.
7 : 8 : Λοιμόν έν Αίγύπτω.

9 : Έφοδον στρατοπέδων καί εύθηνία σίτου.

10 :11 : Γυναικών θάνατον.

12 : Βασιλέως έπιφάνεια.

13 : Οίνος πολύς.

14 : Λοιμός έν τή Ιουδαία.

15 : Θηρίων πλήθος.

16 : Εύκαρπίαν πολύν.

17 : Πλημμύρα δηλοΐ.

I 18 :19 : 20 : 21 : Λοιμόν έν Αιθιοπία.
22 : 23 : 24 : 25 : Απώλεια άνθρώπων.

26 : Ακριδών γέννησις.

27 : Συμπόσιον δηλοΐ.

28 : 29 : Πρόφασιν έχθρών.

30 : Σκυθρωπία βασιλέως205.

Ίούλλιος

α : Έάν βροντήση, νοσερόν τό έτος έσται.

2 : Θόρυβος είς τήν παραθαλασσίαν.

3 : 4 : Εύκαρπίαν δηλοΐ.
5 : 6 : Οίνου φθορά.

7 : Λοιμός έν τή Ιουδαία.

8 : 9 : Χαλαζοκοπιά, σίτου καί έλαίου φθορά.

Είς τό έπίλοιπον τοΰ μηνός γίνεται ωσάν καί τοΰ 'Ιουνίου206.

Αύγουστος
1 : 2 : Έάν βροντήση, καλοσύνη έσται.
3 : 4 : Έπομβρία πρώιμη.
5 : 6 : Σκυθρωπία βασιλέων.
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7 : 8 : Φθορά τών καρπών.

9 :10 : Άνδρόγυνον φθείρει.

11 :12 : Προσφιλεία βασιλέως δηλοΐ.

13 :14 : Λοιμοί έσονται.

15 :16 :17 : Φθορά τών καρπών.
I 18 :19 : 20 : 21 : Θανατικά πολλά έσονται.
22 : 23 : 24 : Βασιλέως ίσχύν δήλοι.
25 : 26 : 27 : Φθορά σημαίνει και φόβον.

28 : 29 : Εύκαρπίαν ξύλων.

30 : 31 : Σίτου και κτηνών φθορά δηλοΐ207.

Σεπτέμβριος

α : 'Εάν βροντήση, βασιλέως πρός φίλους αύτομανίαν νικά.

2 : Γυναικών έγγύς θάνατος έσται.

3 : 4 : 5 : Βασιλέως κίνησις.
6 : 7 : Γεννήματα πολλά.

8 : 9 :10 : Σκυθρωπία βασιλέως.

11 :12 :13 : Φεύξονται πλουτήρες [sic].

14 :15 :16 : 17 :18 : Γεννημάτων πλήθος έσται.

19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : Οϊνου φθορά πολλή.
25 : 26 : 27 : 28 : Σκύλευμα βοών.

29 : Σίτου φθορά πολλή και κρίθου.

30 : Θόρυβος έν τή χώρα208.

'Οκτώβριος

I : 2 : 3 : Πλήθος γεννημάτων έσται.

4 : 5 : Λοιμός έν Αίθιοπία.

6 : 7 : 8 : 9 :10 : Σίτος πολύς.

II : Βία Θεοΰ επισυμβαίνει.
12 : Μετοικισμός όχλου.

I 13 :14 :15 :16 :17 : Γεννήματος εύθηνία.
18 :19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : Λοιμός τών μεγιστάνων.
25 : 26 : 27 : Κίνημα λαού.
28 : 29 : 30 : Φοβερισμός βασιλέων209.

Νοέμβριος

αη : 2 : 3 : 'Ελαίου πλήθος.

4:5:6:7:8:9: Εύπονίας άγορά, τιμωρίαι και κουφαλισμός έστί.

10 :11 :12 : 13 :14 :15 : 16 : Γεννήματα πλήθος και θανατικόν.
17 :18 : 19 : Β<ρ>ασμός έν άνθρώποις.

20 : 21 : Μετάβασις σίτου.
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22 : 23 : 24 : 25 : 26 : Όφεως θάνατος καί άπειθείας.
27 : 28 : 29 : 30 : Άγριμικών καί πετεινών φθορά210.

Δεκέμβριος

αη : 2 : Έάν βροντήση, γεννημάτων βλάβην δηλοΐ.
3 : 4 : 5 : Πόλεμον δηλοΐ.

6 : 7 : Κεραυνός άνθρώπων ή θάνατος άγριμικών.

8 : 9 :10 : Γεννήματα πολλά.

11 :12 :13 :14 : Όμοίως καί άργυρίου σπάνις.

15 : Ταραχή έν Βαβυλώνι έσται.

16 : Όμοίως καί βασιλέων έπιφάνεια.

17 : 'Αρρώστια δηλοΐ.

18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : Χάλαζαν.
I 24 : 25 : 26 : Γεννήματα πολλά.

27 : 28 : Κτηνών θάνατος.

29 : 30 : 31 : Αγριμικών άπώλεια211.

Ίαννουάριος

αη : 2 : 3 : 4 : Έάν βροντήση, γεννημάτων εύθηνία έσται.
5 : 6 : 7 : Χιόνι πολύ καί φθορά σίτου.
8 : 9 :10 :11 :12 : Εύθηνίαν σίτου καί θανατικόν πολύ.

13 :14 : Λύκων πλήθος καί γεννημάτων άπώλεια.
15 : 16 : 17 : Κλύδων θαλάσσης έσται.

18 :19 : 20 : Σίτος πολύς.

21 : 22 : 23 : Βασιλέως έπί βασιλέων.

24 : 25 : 26 : Σίτου σπάνις.

27 : 28 :29 : 30 : 31 : Καρποί πολλοί212.

Φευρουάριος

α'1: 2 : 3 : 4 : 'Εάν βροντήση, γεννήματα πολλά.
5 : 6 : 7 : Λοιμός βοών.
8 : 9 : Γεννημάτων φ<θ>οραί.

10 : Αργυρίων σπάνις.

11 :12 :13 : Άδυναμίαν έπί άνθρώπων καί άπώλειαν.

14 :15 :16 :17 :18 :19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : Βασιλέως έχθρών κρότησιν δηλοΐ.

25 : 26 :27 : 28 : 'Ανθρώπων ευλάβεια καί γεννημάτων πλήθος213.



93 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

I Περί σεισμού οταν γίνεται είς τόν μήναν ή ήμέραν ή νύκτα τι δηλοΐ214. 123

Μάρτιος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, ίππων καί βοών καί τετραπόδων πάντων φθοράν
σημαίνει, τά δέ έσθιόμενα ζώα αύξηνθήσονται καί τά όψάρια καί οί καρποί έν τοις
δένδροις εύφορήσουσι καί άγάπη είς τόν κόσμον. Έάν νυκτί γένη σεισμός, έν
πάσαις ταΐς πόλεσι θόρυβοι καί ταραχαί καί στάσις ανδρών έσται, τόποι δέ πολλοί
έρημωθήσονται καί είς 'Ανατολήν νόσος μεγάλη καί πολλή έσται. Καί τά θαλάσσια
καί ποταμιαΐα ζώα αύξηθήσονται καί αί πόλεις μεταβάλλουσι άκαταστασίες καί
άλλος έσται έπιμελητής τών πραγμάτων καί άπό ταραχής είς χαράν έλεύσονται215.

Απρίλλιος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, Αίγυπτιών τούς βασιλείς έπιβουλεύσονται άλλή-
λοις οί Αιγύπτιοι καί Αιγυπτίων ή πόλις ταραχθήσεται μεγάλως καί ή ειρηνική
θόρυβον έξει καί άνήρ ένδοξος άπόλλυται καί οί περί αύτόν κινδυνεύσουσιν.
Όμβρος πολύς έσται καί οί καρποί καί τά δένδρα εύφορήσουσι, πόλεμοι δυνατοί I 124
καί οί άπιστοι νικούν. Εί δέ έν νυκτί γένη, άντιλογήσει<ς> έσονται πρός τούς
δήμους καί είς τούς τυράννους, δηλαδή πασάδες, οί στρατηγοί αύτών άποστήσο-
νται απ' αύτών καί έναντίον αύτών φόνος έσται καί τω οίκείω βασιλεΐ όμοια αύτών
έσται. "Εριδες καί άκαταστασίες έπί τούς δήμους, είς τήν Δύσιν οίκων τύραννος
άπόλλυται καί όμβρος πολύς έσται καί ό σπόρος πληθυνθήσεται. Καί έν Αίγύπτω
λοιμός έσται καί τόν Ίούλλιον έκλειψις γίνεται, ήγουν ό καιρός θέλει είσθαι όλο
σκοτεινιασμένος καί συννεφιασμένος καί βαρύς216.

Μάιος.

'Εάν σεισμός γένη έν ήμέρα, πόλεως καί χουρών [γρ. χωρών] ταραχαί καί πόλε-
μοι έσονται καί οί περίηλοι [sic ?] πλούσιοι άπολούνται καί οί πένητες πλουτήσου-
σι καί ύπερβιβασθήσονται καί οί κατοικοΰντες τήν Δύσιν ήγεμόνες άποβληθήσο-
νται ήγουν θέλουν γένει μαζίληδες καί πάση τή γη άφορία έσται. Έν [γρ. Εί] δέ τή
πόλει γένει ό σεισμός, πάσα νόσος καί οργή φεύξεται, εί δέ έν νυκτί γένει σεισμός,
πολλά άγαθά σημαίνει καί πάσαν νόσον καί όργήν Θεοΰ έκφεύξονται οί άνθρωποι
καί ή χώρα έκείνη άντιστήσεται τοις έχθροΐς αύτής καί τά όρνια τοΰ ούρανοΰ πλη-
θυνθήσονται καί όμβροι όλιγοστοί έσονται καί σίτου πλήθος217.

'Ιούνιος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, οί βασιλείς έτοιμοι έσονται καί οί I ήγεμόνες κατα- 125
βιβασθήσονται καί άπολούνται οί περί τόν ρήγα καί έντελεΐς προβιβασθήσονται
καί τό γέννημα πολύ έσται. Εί δέ έν νυκτί γένει ό σεισμός, μετοικισμός έσται κατά
τόπους καί καταδρομαί καί αίχμαλωσίαι, άλλ' οί τόποι έκεΐνοι έσονται καί φήμη
μεγάλη καί μετεωρισμοί τοΰ αύτοΰ τόπου βραδύσουσιν218.
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Ίούλλιος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, βαρβάρων κινήσεις έσται [γρ. έσονται] καί στάσις
καί άπόγνωσις κακούργων άνθρώπων καί πτώσις πανούργων καί άρχόντων άπώ-
λεια καί έθνος έπί έθνος άναστήσεται έν πολέμω καί πολλοί πεσούνται καί τό γέν-
νημα βλαβήσεται. Εί δέ έν νυκτί γένει, κακία έσται τή πόλει έκείνη καί βαρβάρων
έθνών άποκίνησις σύν τοις περιφανεστάτοις αύτών καί ζημίαι καί εύπραγίαι καί
όμβρος βραδύς πρώτον, είτα πολλοί καί γέννημα περισσόν καί άκρίδες θέλουν
φανή καί φαντασία πολλή έσται έν τοις τόποις έκείνοις καί τά μικρά ζώα παντού
φθαρήσονται219.

Αύγουστος.

Έάν γένη σεισμός έν ημέρα, λύπη, πένθος καί κλαυθμός έσται έν τω τόπω
έκείνω καί συνοχή καί θλΐψις, τά δέ πόλεις [γρ. πόλεων] καί τών λαών άπαντα
καθέξει καί νόσοι έσονται έπί τοις άνθρώποις καί πόλεις μεγάλαι έρημωθήσονται
καί τά δένδρα πληγήσονται καί ιερόν μέγα καταπατηθήσεται καί ή σταφυλή ού

126 πονεΐ τό ύδωρ αύτής I καί οργή τοϋ Θεοΰ έσται κατά τόπους. Έάν δέ νυκτί γένη,
τά μικρά ζώα άπολοΰνται, αί δέ πηγαί τών ύδάτων αύξηνθήσονται καί οί όμβροι
καί τό γέννημα πληθυνθήσεται καί πολλά καλά έσονται τή πόλει έκείνη220.

Σεπτέμβριος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, καρπών άπόλειψις έστί καί άφάνισις καί στενοχώ-
ρια καί άφορία καί πόλεμοι κατά τόπους καί φόβος πολύς είς τούς άνθρώπους
έσται καί φήμαι μεγάλαι έσονται καί όμβροι πολλοί καί ιχθύων όλιγόστευσις. Εί δέ
έν νυκτί γένει σεισμός, οί περί τόν τόπον άρχοντες κινδυνεύουσι, έπ' άναστήσονται
έπ' άλλήλων καί τοις άνθρώποις νόσοι πολλοί [γρ. πολλαί], τά πλοία τής θαλάσσης
κινδυνεύσουσι καί άπολοΰνται221.

'Οκτώβριος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, πόλεμοι έσονται ταραχαί, πτώσεις καί μάχαι είς
πολλούς πεσοΰνται καί άπό τών άρχόντων άπολοΰνται. Όμβροι πολλοί έσονται
καί τά γεννήματα πληθυνθήσονται, κοιλιόπον<οι> είς τούς άνθρώπους καί τά τρα-
γιά όλιγοστά έσονται. Εί δέ έν νυκτί γένει σεισμός, καρπών φθοράν δήλοι καί στε-
νοχωρίαν καί πεΐναν καί θανατικόν καί σωμάτων άνθρώπων έλάττωσιν. Καί άκρίς
φανήσεται καί καταφθαρή τά γεννήματα, όμβροι πολλοί έσονται, είς τά πάντα
άστοχήσουσι ήγουν γίνουνται άστιχημένα222.

Νοέμβριος.

127 Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, τής πόλεως έκείνης οί άρχοντες, I τά ταμεία καί τά
σκήπτρα αύτών άφέντες φυγήσονται. Μάλλον είς τό έθνος καί άναχωρήσει είς
άλλους τόπους καί ετέρους βασιλείς καί άλλοι τήν βασιλείαν αύτών σπεύσουσι
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λαβείν και ναοί έρημωθήσονται και κακή αϊρεσις είς τούς ανθρώπους έσται. Και
β<ρ>οχή πολλή και τά άγρια και μεγάλα ζώα άπολοϋνται και τά βρέφη. Εί δέ έν
νυκτί γένει σεισμός, άπό πολέμων και μάχες θανατωθήσονται πολλοί και είς
άλλους τόπους φυγήσονται και βασιλεύς διασχεθήσεται και ναοί έρημωθήσονται
και όμβροι έπονται και τά γεννήματα ζητηθήσονται, ύστερον δέ πάντων διορθω-
θήσονται και τά ζώα τής θαλάσσης αύξηνθήσονται223.

Δεκέμβριος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, καρπών άπώλεια έσται και όμβροι πολλοί και αί
πληγαί πληθυνθήσονται και τά δένδρα εύφορήσουσι και εύθηνίαν πολλή έσται.
Και είς τό κάστρον έκεϊνο ό βασιλεύς θέλει τζαλαπατηθή και οί μετ' αύτοϋ θέλουν
λυπηθή και θέλουν άναχωρήσει είς άλλους τόπους και άλλοι τήν βασιλείαν αύτών
διαδέχονται και έκκλησίας θέλουν έρημάξει και τά άγρια ζώα θέλουν ψοφήσει. Εί
δέ έν νυκτί θέλει γένει σεισμός, άπό μάχην και πολέμους θάνατος πολύς έσται και
βασιλέων σκήπτρα καταλιπόντα άπό τής ιδίας πατρίδος φεύγονται και είς άλλους
άφίστασθαι τόπους νεύσουσι, όμβροι πολλοί έσονται και οί καρποί και τά δένδρα
εύφορήσουσι224.

Ίαννουάριος.

Έάν σεισμός γένη έν ημέρα, πόλεμοι έμφύλιοι και φόνοι I και άκρίδων έπιφά- 128
νεια έσται και άσθένεια και καρπών φθορά. Τά πηγάδια θέλουν γεμίσει και οί βρύ-
σες θέλουν χάσει τά νερά, όμβροι πολλοί έσονται και τά άμπέλια και τά δένδρα
θέλουν κάμει καρπόν πολύν και εύθηνία είς πάντα έσται. Εί δέ έν νυκτί γένει σει-
σμός, έμφύλιοι πόλεμοι έσονται και στάσις δήμου και φόνοι και δάκρυα και στε-
ναγμοί. Τά δένδρα εύφορήσουσι και τά γεννήματα πολλά και χειμών μέγας, χώρες
μεγάλες κινδυνεύσουσι, τά ό'ψάρια θέλουν χαθή225.

Φευρουάριος.

Έάν σεισμός γένη έν ήμερα, πολλά κακά σημαίνει τών προεστών τοΰ τόπου
έκείνου και ηγουμένου ή έπισκόπου και πόλεως άπώλειαν και έπιβουλαί και ταρα-
χαί πλήθους και κρότον δηλοΐ. Και ή χώρα έκ φορήσει [γρ. εύφορήσει] και μετά
βουλής καλής έσται τή πόλει και καλαί εύφημίαι γίνονται και όμβροι πολλοί και τό
γέννημα αύξηνθήσεται και νόσοι έσονται τοις άνθρώποις. Έάν δέ νυκτί, στάσεις
και ταραχή και κακοβουλία κάκιστων άνθρώπων έσται και πολλών πτώσις και
σίτος πολύς και βροχαί πολλαί και χαλάζι226.
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129 I Περί της βασιλείας τών 12 ζωδίων, καί ποίον βασιλεύει

τόν κάθε χρόνον καί τί μέλλει γενέσθαι227.

Κριός όταν βασιλεύη, ό χρόνος εκείνος γίνεται ήμερος καί γλυκύς, ειρήνη είς
τούς βασιλείς, σπορά γίνεται σίτου καλή. Τό καλοκαίρι βροχή καλή, χόρτα πολλά,
αύγάτισις είς τά πρόβατα καί είς τά μελίσσια καί άγριων θηρίων θάνατος.

Ταύρος δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται χειμώνας δίκαιος. Τά γεννή-
ματα πλήθια, τό καλοκαίρι άνεμοι περισσοί, τών μελισσών χαμός.

Δίδυμος δταν βασιλεύη, γίνεται ό χρόνος έπίβροχος, χειμώνας τρανός καί
βαρύς, προβάτων χαμός, ποταμών πλημμύρα, γεννήματα πολλά, καρπός πολύς καί
άρχόντων έπιβουλία διά κακόν κατά τοϋ αύθέντου αύτών228.

Καρκίνος δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται θάνατος πολύς καί σπορά

130 πολλή, ξυλοκαρπία όλιγοστή, ταραχαί I κόσμου καί αιχμαλωσία είς τούς άνθρώ-
πους καί αύθεντών ζημία είς τούς άνθρώπους του καί βασιλεύς θέλει στείλει σπαθί
διά νά χύση αίμα.

Λέων δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται χειμώνας ξηρός, σπορά σπανία
έν τω κόσμω καί θερμασία όλιγοστή καί βασιλέως σπαθιού αίμάτωσις, άγριων
χαμός καί άκρίδες πολλές καί άβλαβες.

Παρθένος δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται χειμώνας γλυκύς, ειρήνη
είς τόν κόσμον, σπορά πολλή, άρρωστία καί άνθρώπων γερόντων θάνατος καί
άρραβωνιάσματα πολλά229.

Ζυγός δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται χειμώνας μεσιακός, σπορά
μεσιακή, οίνος πολύς, μέλι πολύ, βοδιών θάνατος καί άδικηταί θέλουν κρίνει καί
δίκαιοι άποφανήσουσι καί έπί βασιλέων όμοίως.

Σκορπιός δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται άρχή καλή καί πρός τό
τέλος κακόν, χειμών ελαφρός καί πρός τά νησία άκρίβεια καί βασιλέως μεγάλου
θάνατος καί άρρωστίες είς τόν κόσμον καί πονηροί κριταί θέλουν γένει230.

131 Τοξότης δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται I χειμώνας μέ άνεμον, άνοι-
ξις καλή καί βροχερή, άκρίδων χαμός, κυνηγών εύτυχία καί γέννησις άνδρών231.

Αιγόκερως δταν βασιλεύη, αύτόν τόν χρόνον γίνεται χειμώνας ξηρός καί σει-
σμοί θέλουν γένει καί ποντικοί πολλοί, ξυλοκαρπία πολλή καί ολίγος θάνατος,
όσπρια ολίγα καί σπορά δέν γίνεται.
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Ύδροχόος δταν βασιλεύη, αύτός ό χρόνος γίνεται ήμερος καί χιόνι πολύ θέλει
γένει καί βροχή γλυκεία καί είς όλα εύθηνία καί ειρήνη καί οίνος πολύς καί όφθαλ-
μόπονος232.

'Ιχθύς όταν βασιλεύη αύτόν τόν χρόνον γίνεται ειρήνη καί γαλήνη είς τόν
κόσμον, χειμών μέ νερά καί τά αμπέλια θέλουν χαλαζωθή καί ολίγα θέλουν λάβει
βλάβην233.

Έάν θέλης νά ήξεύρης ποίον ζώδιον βασιλεύει τόν κάθε χρόνον όπού ζητάς,
στρώσε τά άπό κτίσεως κόσμου έτη καί πρόσθες καί ένδεκα καί άπό αύτά εϊφιλον
(γρ. άφεΐλον ?) τάς χιλιάδας τών χρόνων καί όσα μείνουν έβγαλε όλα τά δώδεκα
καί άν μείνη ένα, βασιλεύει τό πρώτον ζώδιον ήτοι ό Κριός. Έάν δύο ό Ταύρος, έάν
τρία οί Δίδυμοι καί τά έξής έως είς τά ένδεκα. Εί δέ καί δέν μείνει τίποτας, βασι-
λεύει τό δωδέκατον ζώδιον, ήτοι ό 'Ιχθύς. Θετέον τόν παρόντα χρόνον 1759 άπό
Χρίστου, άπό δέ κτίσεως κόσμου 7267, προσθέτομεν καί ένδεκα, γίνουνται I 7278.
Άπό αύτά είφίλομεν [γρ. άφείλομεν] τάς χιλιάδας καί μένουν 278. Άπό αύτά έβγά-
ζομεν όλα τά δώδεκα καί μένουν 2. Λοιπόν τόν παρόντα χρόνον 1759 τόν βασι-
λεύει ό Ταύρος, όμοίως άκολούθα καί τό έρχόμενον234.
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Φανέρωσις τοϋ ηλίου, πότε εισέρχεται είς τό κάθε ζώδιον καί
είς τάς πόσας τοϋ μηνός καί τί μέλλει γενέσθαι235.

Ίαννουάριος.

Είς τάς 8 ημέρας έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοϋ Ύδροχόου. Είς τήν αην καί
γην ήμέραν, άν λάχη ξεστεριά, ό χρόνος θέλει είσθαι εϋκαρπος, όστις γεννηθή είς
τάς 8 ήμέρας τοΰ Ίαννουαρίου είναι καλόγνωμος, σκυθρωπός, συλλογιζόμενος, ή
μάθησις τοΰ αρέσκει, ή οποία τοΰ προξενεί πλουσιότητα. Τά δέ γεννηθέντα κορά-
σια θέλουν είσθαι πολυγροίκητα, άπό νερά νά φυλάττωνται, οί άνδρες αύτών
θέλουν άποθάνει. 'Άν λάχη είς τάς 14 τοΰ Ίαννουαρίου ξεστεριά, ό χρόνος είναι

133 καλός, εί δέ καί λάχει άνεμος, πόλεμος άκολουθεΐ, εί δέ καί λάχει I θολός καιρός,
άρρωστία θέλει είσθαι είς τά ζώα, εί δέ καί λάχει βροχή ή χιόνς άκρίβεια θέλει
είσθαι236.

Φευρουάριος.

Είς τάς 7 ήμέρας έρχεται ό "Ηλιος είς τό ζώδιον τοΰ Ιχθύος. Ό γεννηθείς είς
αύτήν τήν ήμέραν είναι ύπερήφανος, άνυπότακτος, δεδομένος είς μάθησιν, τά δέ
γεννηθέντα κοράσια κακιωμένα. Είς αύτήν τήν ήμέραν, άν λάχη βροχή, ζημία είς
τά χωράφια, άν δέν λάχη αύτός ό μήνας μέ κρυάδες, τό Πάσχα χωρίς άλλο είναι
καί καθώς λάχει είς τάς 11 τοΰ Φευρουαρίου ή ημέρα, έτζι θέλει άκολουθήσει καί
όλη ή Μεγάλη Σαρακοστή237.

Μάρτιος.

Είς τάς 9 ήμέρας έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοΰ Κριοΰ. Ό γεννηθείς αύτήν
τήν ήμέραν είναι άπόκοτος, έντροπιακός, έραστής τής άγάπης. Άν λάχη ό Μάρτιος
ξηρός, ό Άπρίλλιος μέ άπαλότητα, άν λάχη τόν Μάρτιον βροντή, ό χρόνος είναι
άκαρπος, είς τάς 25 άν λάχη χαροποιά ημέρα καί ή νύκτα μέ ξεστεριά, ό χρόνος
εύκαρπος καί άν λάχη τήν Μεγάλην Παρασκευήν, καλύτερα238.

Άπρίλλιος.

Είς τάς 9 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοϋ Ταύρου. Άν είναι ή ήμέρα τής

134 Λαμπρός μέ άπαλότητα, θέλει είσθαι I άκρίβεια καί ξέρη είς αύτόν τόν χρόνον, εί
δέ καί είναι ή ήμέρα εύμορφη, είναι άκαρπος ό χρόνος καί ξηρός. Δέκα έβδομάδες
μετά τό Πάσχα άν δέν είναι πρασινάδα, θέλει είναι πολλά άκαρπος ό χρόνος, άν
λάχουν λουλούδια άνθήσεως πολλά καί καλά είς τά βίσκα, είναι έλπίδες καί διά
κρασί239.

Μάιος.

Είς τάς 12 έρχεται ό "Ηλιος είς τό ζώδιον τών Διδύμων. Άν είναι ό καιρός μέ
άπαλότητα είς τήν άρχήν καί είς τό τέλος τοΰ μηνός, θέλει είσθαι άκρίβεια είς τό
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ψωμί καί είς τό κρασί, εί δέ καί λάχουν βρονταί συχναί, ό χρόνος είναι εΰκαρπος,
αν λάχη είς τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής άπαλότης καί ξεστεριά, κακόν θέλει
είσθαι240.

Ιούνιος.

Είς τάς 10 έρχεται ό "Ηλιος είς τό ζώδιον τοϋ Καρκίνου, ό γεννηθείς είς αυτήν
τήν ήμέραν είναι φρόνιμος, καλοσυνηθισμένος καί μέ ξεμακρυσμένον ριζικόν241.

Ίούλλιος.

Είς τάς 12 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοΰ Λέοντος καί έρ<χονται> ήμέραι
κυνικαί, ήγουν διά καμμίαν δουλείαν δέν είναι καλαί καί τελειώνουν αύται αί
ήμέραι τόν Αϋγουστον, δμως ήμπορει είς αύτάς τινάς νά άγοράση άμπέλια καί
χωράφια κήπου καί νά βάζη είς κτήρια θεμέλια. Ό γεννηθείς είς αύτόν καιρόν I 135
έσται δίκαιος καί καλόεργος242.

Αύγουστος.

Είς τάς 12 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τής Παρθένου. Ό γεννηθείς είς αύτόν
τόν καιρόν είναι ήγαπημένος, έπιτήδειος είς γράψιμον καί είς δλας τάς χρείας τής
ψυχής καλορρίζικος, άπό μεγάλους άνθρώπους νά φυλάγεται243.

Σεπτέμβριος.

Είς τάς 12 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοΰ Ζυγοϋ, διά τούς γάμους καί οδοι-
πόρους είναι καλά. Ό γεννηθείς έν τω παρόντι ζωδίω έστίν έραστής τής φρονήσε-
ως, άπό τάς 11 έως 18 νά βάλης είς γήν δ,τι λογής σποράν καί αν είναι244.

'Οκτώβριος.

Είς τάς 12 έρχεται ό "Ηλιος είς τό ζώδιον τοΰ Σκορπιού καί είναι ήμέρα έναντία
διά ιατρικά. Ό γεννηθείς έν τω παρόντι ζωδίω είναι παρήκουος, μελανχολικός, λαί-
μαργος, άφρων, άκριβής. Είς τάς 28 άν λάχη καταχνιά, βλάπτει τά ζώα, καί βούτυ-
ρον ολίγον245.

Νοέμβριος.

Είς τάς 11 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοϋ Τοξότου. Καλόν είναι διά πρα-
γματείαν καί δσα δουλεύονται διά μέσου τής φωτιάς, ό γεννηθείς έν τω παρόντι
ζωδίω είναι φιλόθεος, φρόνιμος καί πόνον κεφαλής έχει246.

I Δεκέμβριος. 136

Είς τάς 11 έρχεται ό Ήλιος είς τό ζώδιον τοϋ Αίγοκέρου. 'Αν τύχη ή ήμέρα τής
Χριστοϋ Γεννήσεως πριν νά γεμισθή ή Σελήνη, ό χρόνος είναι εύκαρπος. 'Αν λάχη
ή ήμέρα τής παραμονής τών Χριστουγέννων χαροποιά καί μέ ξεστεριάν, ψωμί,
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κρασί, όψάρια, κρέας, άρκετά θέλουν είσθαι. Εί δέ και λάχει βροχή ή άνεμος,
σημειον πανούκλας. Ό γεννηθείς έν τω παρόντι ζωδίω πολυσυλλόγιστος, ληστής,
καλόεργος και καλός άνθρωπος247.

Διά σπαρτά, κόψιμον δένδρων,
και πότε νά κόπτουν οί μητέρες τά παιδιά άπό τό βυζί248.

Όταν είναι ή αύξησις τοϋ φεγγαριού, είς τήν άπαλήν γήν νά σπαρθοΰν τά ξηρά
όσπρια. Όταν ξεπέφτη τό φεγγάρι, είς τήν άπαλήν γήν νά σπαρθοΰν τά πολλά
όσπρια, δηλαδή λινάρι, καννάβι και τά τοιαΰτα. Τό λινάρι και τό καννάβι άν σπαρ-
θοΰν δταν αύξάνη ή Σελήνη, θέλει γένει πολλά ύψηλόν, εί δέ σπαρθή όταν ξεπέφτη
ή Σελήνη, θέλει γένει χαμηλότερον, δμως πυκνόν.

Τά δέ σπαρτά οπού σπείρονται τό φθινόπωρον, αύται αί ήμέραι είσί καλαί,
Σεπτεμβρίος [γρ. Σεπτεμβρίου] 5 : 6: 7 : 8 :12 :14 : 20 : 22 : 29 : τόν Όκτώβριον 3 : 4
137 : 12 : 22 : 26 : 27 : I Τά δέ σπαρτά οπού κάμνουν τόν καρπόν είς τήν γήν μέσα, νά
σπαρθοΰν είς τό τέλος τής Σελήνης, δηλαδή κρομμύδια, ρεπάνια και τοιαΰτα. Τά δέ
σπαρτά οπού κάμνουν τόν καρπόν έξω τής γής, νά σπαρθοΰν δταν ή Σελήνη είναι
νέα, δηλαδή σιτάρι βρόμη, κριθάρι κουκιά, ρεβύθια και τά τοιαΰτα.

Διά νά κόπτουν οί μητέρες τά παιδία άπό τό βυζί, είναι καλό τόν Μάιον, τόν
Αυγουστον, τόν Νοέμβριον και τόν Ίαννουάριον ή πριν νά γέμιση ή Σελήνη και
γένη σωστή μέ μίαν ήμέραν άρχύτερα, ή άφ' ού γέμιση ή Σελήνη μέ μίαν ήμέραν
ύστερώτερα.

Διά τήν ξυλήν τής οικοδομής οϊκου, είναι καλά νά κόπτεται τόν Αύγουστον,
τόν Σεπτέμβριον, τόν Νοέμβριον και τόν Δεκέμβριον, είς τά τέλη τής Σελήνης τών
αύτών μηνών. Διά τήν κοπήν τής γοριτζάς διά νά αύξάνη, είναι καλά νά κόπτεται
δταν είναι ή Σελήνη νέα249.
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I Άστραμψύχου όνειροκριτικόν κατά άλφάβητον
διά στίχων ιαμβικών250.*

Α

Άνδραξ [γρ. άνθραξι] βαίνειν, έχθρικήν δηλοΐ βλάβην.
Απιν κρατών τις αστοχεί τών έλπίδων.
Αργώς κινεΐσθαι, δυστυχείς ποιεί τρίβους.
Αρθείς νόον, γίνωσκε γην ναίειν ξένην.
Αστρα βλέπειν, κάλλιστον άνθρώποις πέλει.

Β

Βαίνων κεράμοις, δυσμενών βλάβην φύγεις [γρ. φύγης].
Βόας θεωρεΐν, είς κακήν πράξιν φέρει.
Βότρυν κατέσθειν, όμβρικήν δηλοΐ κλύσιν.
Βρονταϊ καθ' ύπνους, άγγέλων είσί λόγοι.
Βρώσις σύκων δείκνυσι φληνάφους λόγους.

Γ

Γάλα γαληνών πρόξενον πέλει τρόπων.
I Γάλα σκεδάζει δυσμενών συμβουλίας.
Γελών καθ' ύπνους, δυσφόρους έξεις τρόπους.
Γέροντα παντάν [γρ. σαυτόν] εί βλέπεις, έξεις γέρας.
Γυμνός καθεσθείς, σών ύπεκστή [γρ. ύπεκστής] πραγμάτων251.

Δ

Δυσωδίαν νόμιζε τήν άηδίαν.

Ε

Εί θυμιάσαι [γρ. θυμιά σέ] τις, πικρόν τ' δναρ τόδε.
Έκδηλος έστι βόρβορος ψυχής ρύπος.
'Εχθροΐς συνέστειν [γρ. συνέσθειν], είς καταλλαγάς φέρει.
Εύχρηστον άνδρί συμπλακήναι φιλτάτω.
Έκκλησίαις έστώσιν [γρ. έστώς τις] έγκλησιν φέρει.

* Τήν έκδοση τών όνειροκριτικών Αστραμψύχου καί Γερμανού (σελ. 101-129), επιμελήθηκε ό
καθηγητής Γεώργιος Ά. Χριστοδούλου, φίλος καί ομότεχνος τοΰ εκλιπόντος. Στήν άποκατάσταση τών
κειμένων πολύτιμα] υπήρξε ή βοήθεια τών έξής μελετών τοϋ Franz Drexl, «Das Traumbuch des
Patriarchen Nikephoros», Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen
Literatur. Festgabe Albert Ehrhard, Bonn & Leipzig 1922, 94-118, «Das Traumbuch des Patriarchen
Germanos», Λαογραφία 7 (1923), 428-448, καί «Das anomyme Traumbuch des cod. Paris, gr. 2511»,
Λαογραφία 8 (1921), 347-375.
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Ζ

Ζώνη κοπεΐσα τήν όδόν λύει ταχύ252.

Η

"Ηλους κρατών, τά κέντρα τών εχθρών βλέπεις.

Θ

Θάλατταν ίδεΐν μειδιώσαν εύθετον.

Θανών καθ' ύπνους, δυσφόρους έξεις τρόπους.

143 I Θρίδακας έσθειν σωμάτων δηλοΐ νόσον.

I

Ίλύν πεπλοκώς [γρ. πεπλευκώς], τοΰ νοός νόει βλάβην.
"Ιππους μέλαινας ού καλόν πάντως βλέπειν.

"Ιππους [γρ. ϊππων] δέ λευκώς [γρ. λευκών] όψεις [γρ. όψις] άγγέλων φράσεις [γρ.
φάσις],

Κ

Καλόν πέτεσθαι, πράξεως καλής τόδε.

Κερδή [γρ. κερδοΐ] συνών, τήν κερδοσύνην προσδόκη [γρ. προσδοκά],

Κύρνους [γρ. κίρκους] κατασχών, ού [γρ. ού] θέλεις πάντως τύχης [γρ. τύχοις].

Κλαίων καθ' ύπνους, παγχαρής πάντως έση.

Κλασθεΐσα ράβδος ού καλόν φέρει πέρας.

Κλείδας κρατεΐν δέ σύνθεσιν δηλοΐ τρόπων.

Κλήμα κρατήσας, έγκαλεΐσθαι προσδόκη [γρ. προσδοκά]

Κόπρω καθεσθείς, ζημίας έξεις τρόπους.

Κρημνοΰ πεσόντα, δυστυχή δηλοΐ τύχην.

Κυνών ύλαγμός έχθρικών [γρ. έχθρικήν] δηλοΐ βλάβην253.

Λ

Λάκκω καθεΐναι, σαυτόν ού καλόν τόδε.
Λαλεΐν καθ' ύπνους, νητρεκές τούναρ τόδε.
Λέοντας ίδεΐν, δυσμενών δηλοΐ μάχην [γρ. μάχας]254.
Λευκάς όράν τάς σάρκας, εύθετον λίαν.

144 I Λευκήν στολήν κάλλιστον εΐν' [γρ. έν] ϋπνω φορεΐν.

Λύκος κεχηνώς, φληνάφους δηλοΐ λόγους.

Μ

Μάχην μάχαιρα ζωγραφεΐ κρατουμένη.
Μητρί πλακήναι, καλόν είς όναρ τόδε.

Μΰς δ' άν φανείς [ γρ. άναφανείς], ένδηλος έν τρόποις πέλει.
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Ν

Νεκροί βόες δηλοϋσι τούς λιμούς [γρ. λιμού] χρόνους.
Νεκρούς όρων, νέκρωσιν έξεις πραγμάτων.
Νενησμένα κρατών δέ προσδοκά λύπας.
Νήξις θαλάσσης άγριας δηλοΐ λύπας.
Νήξις θαλάσσης ημέρας [γρ. ημέρου] όναρ καλόν255.

Ξηρών φανέντων δενδρέων, κενοί κόποι.

Ο

Οί μάργαροι δηλοΰσι δακρύων ρόων [γρ. ρόον].
Οίνος κενωθείς άγγείων πάνει [γρ. παύει] λύπας.

Οίνος ρυπώδης ού τρανοί [γρ. έκτρανοΐ] πολλές [γρ. πολλάς] λύπες [γρ. λύπας].
Οϊνου μετασχών, προσδοκά δεινάς μάχας.

Όλμον [γρ. όλόν] καθαίρειν φροντίδων δηλοΐ πάσιν [delendum] λύσιν.
I Όρη [γρ. όρει] προσφέρειν [γρ. προσέρπειν] πραγμάτων δηλοΐ βίαν.
Όφεις πατεΐν, τά κέντρα τών έχθρών λύει.

Π

Πάσαι δέ μίξεις, πρόξενοι μακρών πόνων.

Πέδας [γρ. παΐδας] κρατών, κίνδυνον έλθεΐν προσδοκά.

Περιστεράς βλέπειν δέ [γρ. τε] προξενεί βλάβας.

Πέτρας [γρ. πέτρα] καθεσθείς, έλπίδας χρηστάς έχε.

Πηγή διαυγής, τάς νοός λύει λύπας.

Πόδας καθαίρειν, φροντίδων δηλοΐ λύσιν.

Πόδας πλατεΐς έχοντα, σημαίνει λύπας.

Ποδών κοπέντων, μηδόλως άρχου τρίβου.

Πρήθων [γρ. βρίθων] τό σώμα, δυσκλεής έση λίαν.

Πώλον [γρ. πόλον] βλέπειν τρέχοντα, μυστικόν τόδε.

Σ

Σάρκας μελαίνειν, ού καλόν πεσεΐν [γρ. πάσιν] τόδε.

Στολήν φορεΐν μέλαιναν, ού καλή θέα.

Στολήν δ' άλουργόν, ού [γρ. είς] μακράν νόσον φέρει256.

Στολήν δ' έρυθράν, είς καλήν πράξιν φέρει.

Στολήν φορεΐν άνακτάς [γρ. άνακτος], έλπίδων λύσις257.

Στρουθόν κρατών φεύγοντα, προσφύδα [γρ. προσδοκά] βλάβην.

Στύλον κρατών, ήλπιζε [γρ. έλπιζε] τήν θείαν χάριν.



104 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Συνθλών [γρ. συνθλάν] μάχοαραν, δυσμενών δηλοΐ θλάσιν.
Σφήκες φανέντες [γρ. φανεΐσαι] δυσμενών είσι βλάβαι.

Τ

I Τεύχει, [γρ. τείχει] καθεσθείς, ευτυχής πέλειν δόκει.
Τρέχειν καθ' ύπνους, εύσθενεΐς ποιεί τύχας.
Τρίχας καρήναι, πραγμάτων δηλοΐ βλάβην.
Τρίχας πεσεΐν δέ, κίνδυνον φέρει μέγαν.
Τρώγων γλυκεία [γρ. γλυκερά], πικρίας έξεις τρόπους.
Τυφλόν φανέσθαι [γρ. φέρεσθαι], πάγκαλον λίαν έφυ.

Υ

Ύδωρ βλύων [γρ. βλύζον] κάτωθεν, έχθρούς μηνύει258.
"Υδωρ δια<υ>γές, μηνύει χρηστόν τόδε.
Ύδωρ πίνων πηλώδες, έν λύπαις έση.

Φ

Φανείς λαγωός, δυστυχείς ποιεί τρίβους.

Φιλεΐν έγείρει δυσμενών μακράς μάχας.

Φλοίσβος θαλάσσης πραγμάτων δηλοΐ κλώνον [γρ. κλόνον].

Φωστήρες [γρ. φωστήρας] ίδεΐν, πραγμάτων δηλοΐ φέος [γρ. φάος],

Χ

Χείρας καθαίρειν, φροντίδων δηλοΐ λύσιν.
Χειρός πετασθείς κίρκος άρχουσι βλάβη.
Χιτών ραγείς έρρηξε φροντίδων βάρος.
Χιών φανεΐσα δυσμενών έχθρας φέρει.
Χρυσόν κρατών, άπρακτος ών θέλεις έση.
Χύσις ποταμία, δυσμενών λύει χαράν259.

Ω

'Ωά κρατεΐν έσθειν τε σημαίνει λύπας.
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I "Ετερον όνειροκριτικόν κατά άλφάβητον διά στίχων ιαμβικών 147

Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως260.

Άρχη [γρ. άρχε] προπάντων καί παθώς [γρ. παθών] καί κοιλίας

καί δάκρυα στέναξον έκ τών ομμάτων,

εύχάς προπέμπων εξ όλης της καρδίας

καί χείρας αιρων τω Θεώ καί δεσπότη,

όταν πρός ΰπνον ώς βροτός νεΰσαι θέλεις,

ούτω γάρ όψει καί σαφώς καί συντόμως

αύτών ονείρων τάς σκιώδεις έμφράσεις [γρ. έμφάσεις],

ψευδείς όνείροις [γρ. όνείρους] κοιλίας δηλοΐ γόμος,

πολλή πόσις τε καί κάρωσις άκράτου

καί φροντίδων ζόφωσις καί φρενών γνόφος261.

Α

Αετόν ίδών, άγγελον Θεοΰ νόει.

Αετόν βλέποντες [γρ. βλέποντας] , άγγελον τοΰ Θεοΰ νοήσων [γρ. νόησον],
I Αληθές έστ' όναρ τοΰ άλεκτρυόνος. 148

Άληθόν [γρ. άληθινόν] τό όνειρον τοΰ πετεινοΰ.
Αρτους ζέοντας έσθίειν δηλοΐ νόσον.

Ψωμία ζεστά άν τρώγης, φανερώνουν άρρωστίαν.
Απιν κρατών τις άστοχεΐ τών έλπίδων.
Αργώς κινεΐσθαι, δυστυχείς ποιεί τρίβους.
Ανακτος προλαλών τις, άπρακτος μένει.
Άνδρί πλακείς φιλοΰντι, εύθετον νόει.
Ανθρακας βλέπειν, έχθρικήν δηλοΐ βλάβην.
Αρθείς νόον, γίνωσκε τήν [γρ. γήν] γαΐαν [γρ. ναίειν] ξένην.

Β

Βίβλων κρατών, νόμιζε τιμήν λαμβάνειν.

Βιβλία κρατώντας, λογίαζε τιμήν πώς λαμβάνεις.
Βρονταί καθ' ύπνον, άγγέλων είσί λόγοι.

Βρονταί είς τόν ύπνον, άγγέλων είναι λόγος [γρ. λόγοι]262.
Βαίνων καθ' ύπνους, δυσμενών κλίσεις νόει.

Περιπατώντας είς τόν ύπνον, έχθροί σου κλίνουν.
I Βότρυς έσθίειν, όμβρικήν δηλοΐ κλίσιν [γρ. κλύσιν]. 149

Σταφύλια άν τρώγης, βροχήν φανερώνει.
Βήθων [γρ. βρίθων] τό σώμα, δυσκλεής έση λίαν.
Βαίνων κεράμοις, δυσμενών φύγεις [γρ. φύγης] βλάβην.

Περιπατώντας είς τά κεραμίδια, άπό τούς έχθρούς σου φύγεις [γρ. φύγης] τήν
ζημίαν.
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Βυθω κρατεΐσθαι, δεινόν είς άπαν πέλει.
Βασιλέως φίλημα τιμήν σημαίνει.

Γ

Γέροντα σεαυτόν εί βλέπει<ς>, έξεις γέρας.

Γάλα σκεδάζει δυσμενών δυσβουλίας.

Γλυκεία βρώσις πικρίαν σοι μηνύει.

Γελών έν ύπνω, δυσφορήσεις έξ ύπνω [γρ. έξ ύπνου]263.

Γυναίκα γήμας, τοΰ βίου τροπήν νόει.

Γρήγορος [γρ. γρήγορσις] ύπνώττουσα, νητρεκής πέλει.

Δ

Δώρον [γρ. δώρων] μετασχών, ού μακράν κέρδος [γρ. κέρδους] έση.

150 I Δηλοΰσι κλήσεις των δρωμένων τρόπους.

Δηγμός κυνός δείκνυσιν έχθίστην βλάβην.
Δόμου πεσών, νόμιζε τούτου ζημίαν.
Δυσωδίαν νόμιζε τήν άηδίαν.
Δαμάσκηνα βρωθέντα, μηνύει νόσον.
Δεξάμενος γράμματα κόκκινα τάχα

δόξαν τιν' εύρείν ή θάνατον προσδόκη [γρ. προσδοκά],

Ε

Έχθροίς συνέσθειν, πρός καταλλαγήν φέρε [γρ. φέρει]264.
'Έκδηλος έστι βόρβορος "ψυχής ρύπος.
Έκκλησίαις έστώς τις, έκκλήσεις [γρ. έγκλήσεις] έχει
Εύνοΰχον ίδεΐν κατ' όναρ, χρηστόν πάνυ.
Έχις φυγοΰσα, δυσμενών δηλοΐ βλάβην.

151 I Εί θυμκχ τις, πικρόν έστιν είς όναρ265.

Έσθών [γρ. Έσθων] ροιάς, νόμιζε παλαίειν νόσω.
Έχειν μεγάλους ώπας, είς κέρδος φέρει.

Ζ

Ζώνη κοπεΐσα, τήν όδόν λύει ταχύ.

Η

Ήλους κρατών, τά κέντρα τών έχθρων νόει.

Θ

Θρίξ τής κεφαλής εί κομά, τιμήν νόει.
Θανών καθ' ύπνους, φροντίδων έση δίχα.
Θεώμενος βοϋς είς κακήν πράξιν φέρει.
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Θάλασσαν ίδεΐν μειδιώσαν, εύ εχει.
Θρίδακας έσθειν, σώματος δηλοΐ νόσον.
Θλασθεΐσα ράβδος ού καλόν φέρει πέρας.
I Θηρών [γρ. θυρών] πεσουσών, τοις έχουσιν ή βλάβη.

I

Ίχθύας έσθειν, ούκ εύηθές [γρ. εύηθές] σοι τόδε.
"Ιππους μελανούς ού καλόν πάντας [γρ. πάντως] βλέπειν.
"Ιππου πεσών καθ' ύπνους, είς πτώσιν 'ίεις [γρ. ϊης],
Ίλύν ύποδές [γρ. ύποδύς], τής ψυχής βλάβην <νόει>.
Ίσμαηλίταις συσχεθείς, καλόν νόει.

Κ

Κλείδας κατέχειν [γρ. κατασχεΐν], σύνθεσιν έχει τόπων.
Καρπούς έλαιών είσοράν, καλόν τόδε.
Κλήμα κρατήσας, έγκαλήσαι [γρ. έγκαλεΐσθαι] προσδοκά.
Κυνών ύλαγμός έχθρικόν δηλοΐ κρότον.
Κόπρω καθεσθείς, ζημίαν προσκεδέχου [γρ. προσεκδέχου],
I Κόρακας ιδών, δαίμονας τούτους νόει.
Κρέα βιβρώσκειν, ού καλόν πάσι τόδε.
Κηρούς κρατεΐν άπτοντας, εύχρηστον τόδε.
Κάρα κενωθέν έλαιον, χρηστόν νόει.
Κλοιόν φορών τις, ού μακράν τοϋ κινδύνου.
Κοπέντα δένδρα, πτώσις [γρ. πτώσιν] άνδρών σημαίνει266.
Κρατεΐν ρομφαίαν πάσι καλόν τυγχάνει.

Λ

Λύκους [γρ. λύκος] κεχηνώς, φληνάφους δηλοΐ λόγους.

Λευκάς ορών [γρ. όράν] τάς σάρκας, εύθετον νόει.

Λέοντα [γρ. Λέοντας] ίδών [γρ. ίδεΐν] δυσμενών δηλοΐ στίφε [γρ. στίφη].

Λευκάς τρίχας [γρ. λευκαί τρίχες] δηλοϋσι πράξεις εύθετους.

Μ

Μΰς άναφανείς, δήλον έμποιεΐ τρόπον.
I Μητρί πλακείς, κάλλιστον είς όναρ νόει.
Μάχην μάχαιρα ζωγραφεΐ κρατουμένη.
Μαργαρΐται δηλοϋσι δακρύων ρόον.
Μέλαν πρόσωπον, είς μακράς λύπας <φέρει>.
Μέλας φανείς τις, άγγελος πέλει νόσου267.
Μήλα κρατών, έρωτι συνεΐναι δόκει.
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Ν

Νεεούς [γρ. Νεκρούς] όρων, νέκρωσιν έξεις πραγμάτων.

Ξηρών φανέντων δένδρων έν κενοΐς πόνοις [γρ. πόνοι].
Ξηροί δρύες φανέντες, εύχρηστον τόδε.

Ο

Όρών έλαιον, έκφύγεις [γρ. έκφύγοι,ς] πάσαν βλάβην.
Όφεις άναιρών [γρ. άναιρεΐν], τούς έναντίους νόει.

155 ι "Οφις θεαθείς, έν κλίναις εύπραγία.

Οϊνου μετασχών, σχεΐν θορύβους προσδοκά.
Όρη βατών [γρ. όρειβατεϊν], πράγμασι σημαίνει βίαν.
Όνω καθεΐσθαι [γρ. καθησθαι], δυσπραγεΐς δηλοΐ τρόπους.
Οίκον θεωρεΐν πυρπολούμενον, καλόν268.

Οίνον [γρ. οίκον] δέ καπνίζοντα μή βλέπειν θέλε.
'Οδόντας έκριφέντας ού καλόν βλέπειν.
'Οδόντα ρίψας καί πάλιν άλλον φϋναι

παριστά κέρδος καί χαράν παρ' έλπίδα.
Όναρ όνείρους [γρ. όνείροις] νητρεκές πέλει λέγειν.
Όρωμένη πορφύρα σημαίνει νόσον.
Όμιχλοειδής όψις έμποιεϊ ζάλην.

Π

Ποδών κοπέντων, μηδαμώς άρχε [γρ. άρχου] βίου [γρ. τρίβου].

156 ι Πόδες πλατεΐς δηλούσι λύπας άθρόας.

Περιστεράν βλέπων τις χαράν μηνύει.

Πηγή διαυγής ψυχικάς λύει λύπας.

Πέδας φέρων, νόμιζε κινδύνους έχειν.

Πέτρα καθεσθείς, έλπίδας χρηστάς έχε.

Πύργος πεσών δείκνυσιν άρχόντων μόροι [γρ. μόρους],

Πίπτων ούρανός ούκ άγαθά μηνύει.

Πετάν καθ' ύπνον, μηνυτικόν άξιας269.

Πέρδικα κρατών, θήλυ κατέχων νόει.

Πράσα δέ καί κρόμμυα δηλοϋσι λύπας.

Ρ

Ταφή [γρ. ραφίς] πρός οίκον [γρ. ύπνον?] φαρμάκων δηλοΐ δόσιν.

Σ

Στολήν φορών [γρ. φορεΐν] μέλαιναν ού καλή θέα.
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I Στολή δέ λευκή πρός καλόν πέρας φέρει. 157

Στολή δ' άλουργίς ού μακράν δηλοΐ νόσον.
Στρουθούς κρατών φεύγοντας, έκδέχου βλάβην.
Στύλον κρατών πάς, έκδέχου θείαν χάριν.
Συνθλάν μαχαίρας, δυσμενών δηλοΐ θλάσιν.
Σύκα βιβρώσκων, φληνάφους δηλοΐ λόγους.
Σφήκες φανεΐσαι δυσμενών είσί βλάβη270.
Σκώληκας [γρ. Σκώληκες] ίστοροΰσιν έχθρικήν βλάβην.
Σηπίαν έστειν [γρ. έσθειν] είς νόσον μακράν φέρει.
Σεισμός ταραχής άγγελος πάσι πέλει.
Σαυτόν βλέπεις [γρ. βλέπειν] πλούσιον, ύπάρξεις πένης.

Τ

Τρίχας καρήναι δυσφορωτάτη θέα.

I Τριχών πεσουσών, κίνδυνον μέγαν νόει271. 158

Τυφλόν φέρεσθαι πάγκαλον τ' όναρ [γρ. τούναρ] νόει.

Υ

Ύμνους άκούων, γειτόνων μάχας νόει.

Φ

Φανείς λαγωός, δυστυχείς δηλοΐ τρόπους.

Φωστήρες [γρ. Φωστήρας] ίδεΐν, πραγμάτων δηλοΐ φέος [γρ. φάος].

Φλοίσβος θαλάσσης, πραγμάτων δηλοΐ κλόνον.

Φθείρας φέρειν συνούσι δηλοΐ τόν τρόπον.

Φωνάς [γρ. φωνής?] άκούειν, πιστόν όναρ τυγχάνει272.

Χ

Χιών φανεΐσα δυσμενών έχθρας φέρει.
Χείρας καθαίρειν, φροντίδων δηλοΐ λύσιν.
Χιτών ραγείς έρρηξε φροντίδων βάρος.
I Χιτών μέλας έδειξεν αισχύνης τρόπον. 159

Ψ

Ψευδείς όνείρους φροντίδων ποιεί σκότος.
Ψύλλας θεωρεΐν, δυσμενείς όράν δόκει.
Ψευδείς όνείρους κοιλίας δηλοΐ γόμος.
Ψευδείς όνείρους, άκράτου ποιεί πόσις273.

Ω

Ώά κρατεΐν έψειν τε, σημαίνει λύπας.

Ώά δέ φαγεΐν ορθά [γρ. όπτά], τοϋτο πρός πλοϋτον φέρει.
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160 I 'Ονείρων κρίσεις σύντομοι καί αληθείς λίαν, ας φησίν είναι
Γερμανού τού άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως274

εφευρέματα· κατά άλφάβητον.

Α

Άνθρακας πυρός εισήλθες, πειρασμός έστί καί δει φυλάττεσθαι.
Άρτον δυσώδη έσθίεις, κακόν σημαίνει.

'Άρτον έχων καί φάγεις αύτόν δλον ή έλειψε ούκ έτι έμεινε ώς φαγεΐν δλον, ταχέ-
ως άποθνήσκεις, δτι έτελειώθη ή ζωή σου.
Αστέρες πολλούς είδες, είς καλόν σου έστίν.
Άρνας ί'δης, καλόν σημαίνει.
Αργός κάθη, ούκ έστι σοι καλόν.
Άνθρωποι κακοί κατέχουσί σε, κακόν σημαίνει.
'Αστέρες άπ' ούρανοΰ έπεσαν, κακόν σημαίνει.

Άνθρώπω παρατεθνηκότα [γρ. παρατεθνηκότι] εί, ή άπ' αύτοΰ άνάπτεις τήν

λυχνίαν σου, ζωήν δηλοΐ καί καλοσύνην275.
Άλογον άσπρον καβαλικεύεις, μακρόβιον ζωήν δηλοΐ.

161 I Άλογον άσπρον καβαλικεύεις καί σέ κατεβάζουν καί τό παίρνουν, είς αύτόν τόν

χρόνον πάντως άποθνήσκεις.
Άλογον ψωρόν καβαλικεύεις, παραγγελίαν έρχεται σοι μετά ζημίας.
Άλογον κόκκινον καβαλικεύεις, οδοιπορήσεις μετά κέρδους.
Άλογον μαΰρον καβαλικεύεις, μάχας καί κρίσεις έξεις.
Άγγελον ίδής, μήνυμα φανερώνει.
Άετόν ίδής, θέλεις ομιλήσει μέ μέγαν άνθρωπον.
Αγίους ίδής, καλόν σημαίνει.
Άετόν συνομιλοΰντα ίδής, άγγελος είναι.
Άνθρώπους πολλούς ίδής, πλοΰτον σημαίνει.
Άγριο μέλι τρώγωντας ίδής, θέλεις πέσει είς κακόν.
Αγρίους κάμπους ίδής, θλΐψις [γρ. θλίψεις] δηλοΐ.
Αηδόνι ίδής καί κιλάίδεΐ, θρήνος καί άλλα πολλά.
Άπό ύψηλά κοιτάζεις κάτω, ζωήν μακράν δηλοΐ276.
Αγκαλιάζεις φίλον ίδής, χαράν δηλοΐ.

Άν ίδής πώς πηγαίνεις καί κινάς άργά, δυστυχισμένη είναι ή στράτα σου.

Άν έχης σιτάρι είς τό χέρι σου, διάφορον δηλοΐ.

Άν μέ άγκάθια περιπλεχθής, θέλεις πλεχθή μέ φροντίδες.

Αρκούδι ή άπό βόδι ίδής καί φάγης, κίνδυνον θέλεις περάσει.

Αύγά ίδής καί βαστάς είς τά χέρια σου, κέρδος δηλοΐ.

Άποθαμένον ίδής καί παίρνεις τίποτας πράγμα, φιλονεικίαν δηλοΐ.

Άδελφόν ή άδελφήν άπεθαμένον ίδής, καλόν δηλοΐ.

162 I Άρρωστον ίδή τινάς τόν έαυτόν του, όκνηρίαν δηλοΐ.
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'Άλας löfig πώς τρώγεις, πλοϋτον δηλοΐ.
Άμμον ίδής πώς συμμαζώνεις, εύρήσεις πλήθος πλούτου.
Άρνία και κατζίκια ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Άσπρα πολλά ίδης, καλόν είναι είς τούς ανθρώπους.
Αρκούδες ίδής, καλόν δηλοΐ.
Άστρον ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Άετοϋ λαλήματα ίδής, μαντατοφόρου λόγια είναι.
Άπεθαμένους ίδής και περπατούν, μήνυμα καλόν δηλοΐ.
Άπό καράβι ίδής και έβγαίνεις, τόν τόπον θέλεις άλλάξει.
Αρματωμένος ίδής και είσαι, γλήγορα τιμή σοΰ έρχεται.
Άν ίδής πώς τρέχει αίμα άπό τήν μύτη, θάνατον δηλοΐ.
Άπεθαμένον λούεις ή κτενίζεις, καλόν δηλοΐ.
Άλογον άσπρον ίδής και καβαλικεύεις, κέρδος δηλοΐ.
Άλογον μαύρον καβαλικεύεις, ζημίαν δηλοΐ και λύπην.
Άλογον πορφυρόν καβαλικεύεις, άποδημίαν είς τά πράγματά σου.
Αγκάθια περιπατείς, θέλεις πέσει είς ξένον κάστρον.
Άνήφορον άναβαίνεις, βίαν δηλοΐ πραγμάτων277.
Αγγείου κτύπημα άκούσεις, μαντάτου έλευθερίαν.
Άποθένεις ίδής, είσαι χωρίς φροντίδες.
Άλογον γεωργάς και καβαλικεύεις, στράταν μέ κέρδος.
Άλογον ψωρόν ίδής και καβαλικεύεις, ζημία δηλοΐ.
Αμάξι ίδής και κάθεσαι, άρρωστίαν δηλοΐ και έχθραν.
Αστροπελέκι ίδών, τούς δούλους καλόν, τούς ελευθέρους κακόν.
I Άρματα ίδής και κρατείς, στερέωσιν και καλοσύνην.
Άνδρα ίδής έπάνω είς τήν γήν, άνωμαλίαν τοϋ κόσμου.
Αυγά όρνιθίτικα ίδής, καλόν κέρδος δηλοΐ.
Αποθένεις ίδής, πολλά καλόν είναι.
Αύγά πολλών λογιών ίδής, άρρωστίαν.
Απεθαμένους άκολουθάς περιπατώντας, καλόν δηλοΐ.

Β

Βούτυρον έσθίεις, λόγον άγαθόν άκούση.

Βαλάνους έσθίειν ή συνάγεις αύτούς, έλευθεροΰσαι άπό παντοίου κακοΰ.
Βώλους έν ταΐς χερσί σου βαστάζων και πίπτοντες έκ τών χειρών σου, άπολέσεις

μέρος τοϋ πλούτου σου.
Βόας παίζοντας ίδής, κέρδος προσγενήσεταί σοι.
Βρώματα γλυκερά έσθίεις, πολλά κακά έλεύσονταί σοι.
Βρύσιν ίδής ή έξ αύτής πίνεις νερόν, κέρδος δηλοΐ278.
Βότρυν μέγαν ή και ώριμον ίδής, αίφνης λύπη έπελεύσεταί σοι.
Βότρυες τρυγάς, καλόν σημαίνει.
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Βασανίζεσαι άπό τεθνηκότος άνθρώπου, τό έργον δ βοΰλει ποιεΐν ού γίνεται.
Βοΰς σέ διώκει καί σπεύδει τύψαι σε, νικήσει σε ισχυρός άνήρ.
Βάρος έδέξω, νέους φίλους δηλοΐ.

Βαστάζουσί σε ίδής καί ού δύνασαι, άδυναμίαν δηλοΐ καί χαυνότητα έν σοι.
Βροντή ούρανοΰ ίδής, λόγον άγαθόν άκούση279.
Βόδια ίδής πώς καβαλικεύεις, τιμή καί άγάπη είναι.

164 I Βόδια ίδής καί πιλαλοΰν, όμοίως.

Βασιλέα ίδής, χαράν άπαντέχαινε.
Βυζί ίδής καί βυζαίνεις, διάφορον καρτέρησε.
Βαρέλι ίδής καί κρατείς, κακά δηλοΐ.
Βρύειν ίδής είς τό σπίτι σου, κέρδος δηλοΐ.

Βόλια καί πέτρες ίδής καί πέφτουν άπό τά χέρια σου, τόν πλούτον σου χάνεις.

Βρύην [γρ. βρύσιν] ίδής καί παίρνεις κρύον νερόν, μακρινή ζωή είναι.

Βρύσιν γλυκαίαν [γρ. γλυκέαν] ίδής πώς πίνεις, κέρδος δηλοΐ.

Βρώμα ίδής, άνορεξίαν καί λύπην δηλοΐ.

Βυθίζεσαι ίδής, άπό κίνδυνον γλυτώνεις280.

Βάρος ίδής πώς έχεις είς τό κορμί σου, έντροπή είναι.

Βασιλέα ίδής καί σέ φιλεΐ, τιμήν καί άξίαν δηλοΐ.

Βάρκαν ίδής πώς έχεις, καλόν είναι.

Βουνόν ίδής καί πλησιάζεις, δέν είναι καλόν.

Βόδι ίδής πτωχόν καί ψόφιον, πτωχείαν δηλοΐ.

Βιβλία ίδής καί άναγνώθεις, τιμήν δηλοΐ καί εύτυχίαν.

Βάϊα ίδής καί σοϋ δίδουν, τιμήν δηλοΐ.

Βόδια παλαιά ίδής, εύθηνίαν είς τόν κόσμον.

Βόδια καλά ίδής, δώρον δηλοΐ.

Βρύσιν καθαρήν ίδής, άπό τούς λογισμούς έβγαίνεις.
Βοδινόν κρέας ίδής καί τρώγεις, πίκραν καί λύπην.
Βόδια ίδής καί οργώνουν, όμόνοιαν καί άσφάλειαν.
Βόδια ίδής καί βόσκουν, χαράν καί κέρδος δηλοΰσι.

165 I Βασταγμένον ίδής τοΰ λόγου σου, πράγματα έντροπιασμένα δηλοΐ καί άφανισμός

[γρ. άφανισμόν] πραγμάτων.
Βασιλέα ίδής πώς έδέχθης, χρόνος εύτυχισμένος είναι.
Βρύσιν λαμπράν ίδής, θέλεις έλευθερωθή άπό πάσαν λύπην.

Γ

Γάλα βοών λαμβάνεις ή τοΰ βοός έπιβαίνεις, γίνεται σοι καλοκαγαθία καί χρη-

στότης καί τιμή.
Γηράσκεις ίδής, άγάπην σημαίνει καί ζωήν πολλήν.
Γράμματα είς τό σώμά σου βαστάζεις, άδημονίαν καί λύπην έξεις.
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Γάλα έν τω άγγείω βαστάζεις, ή πίνεις καί έσθίεις γάλα, πικρανθήση λίαν, οί δέ

έχθροί σου κατά σου συμβούλιον κακόν ποιήσουσι.
Γηράσκεις ίδής καί ό πώγων σου λευκός γίνεται καί αί τής κεφαλής σου τρίχες,
τιμήν έξεις.

Γυμνός υπάρχεις, ζημίαν μεγάλην έξεις έξ οικείου σου πράγματος.
Γοργώς τρέχεις, ή καρδία σου δυνατή έστί.

Γυναίκα πόρνην ίδής καί μετ' αύτής ήμαρτες, αίφνης ταραχήν [γρ. ταραχή] έπε-

λεύσεταί σοι.
Γλυκέα έσθίεις, πικρίαν έξεις.
Γάμω ομιλείς, ένόχλησιν καί πειρασμόν έξεις.
Γέρων ίδής τοΰ λόγου σου, τιμήν καί άξίαν δηλοΐ.
Γένεια σου ίδής μοιρασμένα, μέ άνθρωπον θέλεις κριθεί.
Γένεια σου ίδής ξουρισμένα ή πέφτουν, κακόν δηλοΐ.
Γαϊδούρας γάλα ίδής καί παίρνεις, κακόν δηλοΐ.
I Γεράκι ίδής καί άπετάξει άπό τά χέρια σου, τινός άρχόντου βλάβη γίνεται281. 166

Γράμματα κόκκινα ίδής καί δέχεσαι, θάνατον καρτέρειε.
Γάϊδαρον ίδής καί καβαλικεύεις, τιμή σου έρχεται.
Γυμνά τά ποδάρια σου ίδής, ζημίαν δηλοΐ.
Γελάς ίδής, πίκραν δηλοΐ.
Γράμματα ίδής καί βαστάζεις, λύπην δηλοΐ.

Γάλα ίδής καί σκορπίζεις, διασκεδάζεις τάς βουλάς τών άνθρώπων.
Γένεια ίδής λερωμένα καί παραπέσει, είς κριτήριον βάνεις τόν έαυτόν σου.
Γήν ίδής πώς βαστάζεις, ζημίαν καί στενοχωρίαν δηλοΐ.

Γυμνός ίδής καί άναμένεις, στερέωσον τά ύπάρχοντά σου καί τήν έξουσίαν σου.
Γυναίκα ίδής πώς παίρνεις είς γάμον, καρτέρειε άβροχίαν καί άποξύματα [γρ. άποξύ-

σματα?] τής ζωής σου.
Γυναίκα γνώριμον ίδής πώς έσμίχθης, καλόν δηλοΐ.
Γράμματα ίδής πώς έχεις είς τό κορμί σου, ραβδιές μαντάτων δηλοΐ.
Γράμματα χρυσά ή άργυρά ίδής, είς τεχνίτην άνθρωπον καλόν, εί δέ είς άλλους κακόν.
Γαυγίζοντας σκύλους ίδής, πτωχείαν δηλοΐ.
Γάίδ(αρ)ον ίδής καθήμενον, δυστυχίαν δηλοΐ.

Δ

Δακτύλους πολλούς έχεις, πλοΰτον πολύν πονήσει.
I Δακτύλιον φορείς, λίαν καλόν σοι έστίν. 167

Δένδρα ξηρά ίδής ή έκριζωμένα, τό έργον ό βούλει ού γίνεται282.
Δένδρα κομμένα ϊδης, εί μέν αιχμάλωτος εί έλευθεροϋται [γρ. έλευθερούσαι], εί δέ
ελεύθερος, κακόν σημαίνει· δένδρα γάρ κεκομμένα καί έκριζωμένα, πόλεμον
καί άφανισμόν καί θάνατον άνθρώπων.
Δραμεΐν ούκ ισχύεις, έμπόδιον σημαίνει.
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Δράκοντα διώκοντά σε ίδής, πρώτον μεν λήψη φόβον, ύστερον δέ τιμηθήση.
Δαίμονα ιδης, στενοχωρίαν [γρ. στενοχώρια] έπιλεύσεταί [γρ. έπελεύσεταί] σοι καί
πειρασμός.

Δράκοντα ίδης είσιόντα έν τω οϊκφ σου, λίαν καλόν σοι έσται τοΰτο283.
Δίκτυα πλέκεις, κακόν καί διάστροφον έστί.
Δυνατός υπάρχεις, κέρδος εξεις ύπό τής πραγματείας σου.
Διαθήκην άναγινώσκεις, εύτυχίαν δηλοΐ.

Διφδηκώς ύπάρχεις ήτοι πρησμένος, είς πολύν [γρ. πολύ] κακόν πεσεΐ.

Δένδρον έκοψες, ό υιός σου θανεΐται, όμοίως καί άν έκοψες φιδάνι τοΰ δένδρου.

Δεΰρο κάκεΐσε πορεύεσαι, στενοχωρίαν δηλοΐ.

Δράκον ίδής πώς σέ κυνηγά, τό πρώτον φόβον, ύστερον τιμή.

Δακτυλίδιον ίδής πώς φορείς, άπό όλα είσαι εύτυχισμένος καί έλευθερωμένος284.

Δακτυλίδια πολλά ίδής πώς φορείς, πλοΰτον δηλοΐ.

168 I Δοξάρι φορείς, λύπην καί στενοχωρίαν δηλοΐ.

Δένδρον ξηρόν ίδής, δυστυχίαν καί ή δουλειά σου δέν γίνεται.
Δένδρα ξε<ρ>ριζωμένα ίδής, δυστυχίαν πραγμάτων.
Δένδρα κομμένα, τά κόφτει άνθρωπος έξεπεσμόν δηλοΐ.
Δένδρα καρποφόρα, εύτυχίαν δηλοΐ.
Δαμάσκηνα ίδής πώς τρώγεις, άσθένειαν δηλοΐ.

Δακτυλίδι ίδής σιδηρένιον πώς φορείς καί τό δώσεις άλλον, χαράν άπό φίλον σου.
Δελφίνια ίδής, νέα μαντάτα δηλοΐ.
Δίκτυα ίδής, έμπερδέματα καρτέρειε.

Δάκτυλα ίδής πολλά πώς έχεις άπό τήν γυναικά σου, άπεθαίνει κανείς.
Δεκανίκι σου ίδής καί τζακισθή, κακόν σοι έσται.
Δεμένον ίδής τοΰ λόγου σου, έμπόδιον.
Δύο ήλιους ίδής, πολλά καλόν σοι είναι.

Διαθήκην ίδής πώς κάμνεις, θέλει<ς> χάσει τίποτες άπό τά πράγματά σου.

Δόσιμον ίδής, στέλνοντας είς τινά, ζημίαν δηλοΐ.

Δράκοντα ίδής πώς έμπαίνει είς τό σπίτι σου, είς δλους καλά είναι.

Δόντια σου ίδής πώς πέφτουν καί πάλιν τά βάνεις είς τόν τόπον, κέρδος δηλοΐ285.

Δόντι σου ίδής πώς πέφτει, θάνατος [γρ. θάνατον] δηλοΐ.

Δόντι σου ίδής πώς πέφτει καί δέν σέ πονεΐ, άμεριμνίαν δηλοΐ.

Δόντι σου ίδής πώς καθαρίζεις, ξένον κόπον θέλεις φύγει.

Δόντια σου ίδής πώς είναι μαΰρα, άσθένεια<ν> δηλοΐ.

Δοξάρι ίδή τινάς πώς έτζακίσθη, θάνατος [γρ. θάνατον] δηλοΐ.

169 I Ε
Ένηγκαλίσω τινά άνθρωπον, καλόν σημαίνει.
Έσθήτα έχειν, τό έργον ό βούλεσαι ού γίνεται.

Έλαίω περιεχύθης ή έπιασες έλαιον, καλούς καιρούς έξεις.
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Έλαίαν τρυγάς, καλούς καιρούς σημαίνει.
"Ελαιον έπιες, νοσεύσεις νόσον286.
'Εσθίοντας ι'δης, καλωσύνην σημαίνει.
"Ερημον τόπον οίκεΐς, άλλην γήν τόπου σημαίνει.
"Επλεες είδες, πολλά καλόν σοι έσται.
"Εκοψαν τά χέρια σου ίδής, κακόν είναι.
Έορτάς ίδής, άπό Θεοΰ είναι τό όνειρόν σου.

Έξεγυμνωμένον ίδής τοΰ λόγου σου και ασθενή, ύγείαν και καλωσύνην δηλοΐ.

Έτρεχες και άπό τό κορμί σου ίδής και τρέχει αίμα, σιμά είναι ό θάνατος σου.

Έπιστολάς ίδής και άναγνώθεις, χαράν δηλοΐ.

Ενδύματα καλά ίδής και φορείς, κέρδος δηλοΐ.

Έλ<λ>α<μ>ψιν ίδής ήλιου, κέρδος δηλοΐ.

Έπεσες ίδής είς βάθος, κακόν δηλοΐ.

Ερίφια ίδής πώς τρώγεις ή έσφαξες, καλόν είναι.

Έκδύνεσαι ίδής, ζημίαν δηλοΐ.

Έχθρώ σοι ίδής πώς τρώγεις μαζί, θέλει νά σοΰ φέρη άνάπαυσιν.
Εικόνας ίδής δίλυπος[?], έχεις λάβειν [γρ. λαβείν] έπιστολήν.

I Ζ

Ζωήν σου ίδής ότι έκόπη ή έλύθη, μεγίστην τιμήν άπολέσεις.
Ζωσμένος ίδής και είσαι, κάποιον κέρδος δηλοΐ.
Ζώον ίδής και χάσεις, κάποιος άπό τό γένος σου θέλει άποθάνει287.
Ζώον ίδής και είναι δεμένον και τό άπολύσεις, τίποτα άπό τήν τιμήν σου θέλεις
χάσει.

Ζωνάρι ίδής και χάσεις, ζημίαν και πίκραν δηλοΐ.
Ζωνάρι ίδής και έκόπη, φοβοΰ τήν ζωήν σου.
Ζωντανόν ίδής τόν πατέρα σου, χαράν δηλοΐ.

Η

Ήλιον ίδής πώς άνατέλλει, πάντα καλόν δηλοΐ.
Ήλιον ίδής πώς πέφτει άπό τόν ούρανόν, κακόν.

Ήλιον ίδής και τό φεγγάρι πώς τρέχουν έδώ και εκεί, χαμός [γρ. χαμόν] άνδρο-

γύνου και μάχην.
"Ηλιον ίδής υπό τών συννέφων τρέχοντα, καλόν είναι.
Ήλιον κόκκινον ίδής, ζημίαν δηλοΐ288.
"Ηλιον μεγάλον ίδής είς τήν άνατολήν, κακόν είναι.
Ήλιους δύο ίδής, μακρούς χρόνους βιώση.

Ήλους είδες, έχθροί σπεύδουσι κακοποιήσαί σοι, εί δέ συνάξεις ήλους ζημιωθήση.
"Ηλιον είδες άπό άνατολάς έξορμώμενος [γρ. έξορμώμενον], καλωσύνην και
ύγείαν σημαίνει.
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Ήλιον άπ' ούρανοΰ πεσόντα είδες, πολύ κακόν έσται, όχληση γάρ έχθρων δηλοΐ.

171 I Ήμίθούστα [γρ. ήμιθανόντα?] έώσιν σε είδες, τήρει σεαυτόν άπό κακών άνθρώπων.

Θ

Θηρία νενίκηκας, τούς έχθρούς σου ποιήσεις φίλους.

Θεόν της οικίας σου έξερχόμενον, έκ πολλών τόπων άμέριμνος έση.

Θύραν ίδής δτι λαμβάνουσι τινές έκ τής οικίας σου, γυνή άπολείψεται τήν οίκίαν

σου καί άναχωρήσει.
Θάλασσαν γαληνκδσαν είδες, καλόν είναι, άλλά καί δταν γαλήνη πνίγεσαι, καλόν

σημαίνει289.
Θυμιατόν ίδής, κακόν καί πίκραν.
Θάλασσαν ίδής, μέγα κακόν έστίν.
Θηρία ίδής καί τρέχουν, ταραχήν δηλοΐ.

Θεόν ίδής καί προσκυνάς ή τόν ύπηρετάς, άπό κάθε σου πράγμα είσαι έλεύθερος.

Θάλασσαν ίδής καί μεγάλα κύματα, στενοχωρίαν.

Θερίζεις ίδής ή μαζώνεις στάχυα, τιμήν δηλοΐ290.

Θηρία ίδής καί πολεμοΰν, οί έχθροί σου φιλιώνουνται.

Θάλασσαν ίδής ξηράν, τό κακόν παύει.

Θυμιάζεις άλλον ίδής, τό μυστήριόν σου τό πιάσει.

Θυμιάζεις τοΰ λόγου σου ίδής, μυστήρια άλλου άκούσει.

Θεωρείς άνθρωπον εύμορφον ίδής, καλόν δηλοΐ.

Θηρία ίδής πώς συναναστρέφεσαι, συμμάζωξιν τών έχθρών σου δηλοΐ.

Θάλασσαν ένδομένην [?] ίδής, κακές καί βαριές λύπες δηλοΐ.

Θάλασσαν ίδής καί πλύνεσαι, καλόν δηλοΐ.

I

172 ι "Ιστασθαι είς τόπον δυνατόν, κέρδος έξεις.

Ίμάτιόν σου έκδύνεσαι, ζημίαν μεγάλην άποστήσει291.
Ιμάτια καλά έάς, καλωσύνην δηλοΐ.

Ίμάτιά σου πλύνεις, άπεχε άπό τοΰ μάχεσθαι, ϊνα μή ποτε μεγάλην έντροπήν
πάθης.

Ιμάτια μεταξωτά φορείς, φθόνον δηλοΐ.
Ιμάτια βορβορώδη φορείς ή λασπωμένα, καλόν.
Ίμάτιον βραχύ ήτοι κοντόν ένδύνεσαι, κέρδος διά γυναικός σημαίνει.
Ιμάτια λευκά φορείς, κέρδος έξειν σε, τό γάρ λευκόν ένδυμα αεί καλωσύνην καί
κέρδος σημαίνει τω φοροΰντι.

Κ

Κρέας βοός έσθίεις, λύπην έξεις.

Κεράμων έπιβαίνεις, έλευθεροΰσαι άπό τόν έχθρόν σου.
Κεφαλάς δύο έχεις, φιλιώνεσαι μέ άνθρώπους καλούς292.
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Κουνάδι έθήρευσας, πολλά καλόν σοι έσται.

Κυμ<αι>νομένην θάλασσαν ίδής, άνθρωπος άπό τούς φίλους σου ή άπό τούς

οικείους σου άποθνήσκει.
Κολοκύνθην έσθίεις, άρρωστίαν σημαίνει.
Κρέας προβάτειον έσθίεις, ούκ έστι καλόν.
Κόρακα έπιασες ή είδες, ούκ έστι καλόν.

Κώνωπας είδες καί σπεύδουσι δήξαί σι [γρ. σε] καί σύ άποδιδράσκεις έξ αύτών,
έχθρούς μεγάλους καί στράτευμα καί αίχμαλωσίαν σημαίνει.
I Κόρακα ή κορώνην κράζοντας είδες, κέρδος προσμηνύσαταί [γρ. προσμηνύσεταί] σοι. 173
Κηρίον άνηψες [γρ. ήναψες], καλόν καιρόν σημαίνει.
Κρέας άνθρώπου μαλάζεις, μετά άλλοτρίας γυναικός ποιήσεις άμαρτίαν.
Κοιμάσαι, κέρδος έξεις.
Κεφαλήν σου έξυρισμένην, ζημίαν πείσει.
Κεφαλήν σου έπλυνες, άπό κακοσύνες έλευθεροϋσαι.
Κύνες ύλακτοϋσι, καλόν σημαίνει.
Κύων έγινες, καλόν χρόνον σημαίνει έξεις.
Κρέας γυναικήσιον, σημαίνει κέρδος.

Κράββατον καλόν καί μαλακόν είδες, ζωήν καλήν καί εύτυχισμένην δήλοι293.

Κόρην μικράν είς γυναίκα έλαβες, αύξάνει ή τιμή σου.

Κλαίεις ίδής, έκείνην τήν ήμέραν χαράν έξεις.

Κρέας ώμόν έσθίεις, πορνεύσεις.

Κλάδους έκοψες, ή φίλος ή συγγενής άποθνήσκει.

Κρέας ώμόν πάλιν, δηλοΐ ζημίαν.

Κάθεσαι βλέπεις, καλόν είναι.

Κρέας χοιρινόν έφαγες ή έπώλησες, μήνυμα καλόν σημαίνει.
Κάταντες οδεύεις, καλωσύνην σημαίνει.
Κάστρον ίδής καί είσαι σφαλισμένος, καλόν δηλοΐ.

Κήπον ίδής καί περιπατείς, ή ύπερησία [γρ. ύπηρεσία] σου άργεΐ νά γένη.
Κάρβουνα ίδής καί περιπατείς άπάνω, θέλεις βλαφθή άπό τούς έχθρούς σου294.
Κεραμίδια άναβάνεις άπάνω, θέλεις φύγει άπό πονηρίαν έχθρών καί γλυτώνεις.
Κανίσκλα [γρ. κανίσκια?] ίδής πώς κάμνεις, ήμερότητα τής ζωής σου.
I Κορώναν ίδής καί φορείς, ύγείαν καί άνάπαυσιν τής ζωής σου δηλοΐ. 174

Κεφάλια ίδής καί έχεις πολλά, φίλον καλόν δηλοΐ.
Κουκιά ίδής πώς τρώγεις, είς κρίσιν θέλεις πέσει.
Κόρην μικράν ίδής πώς παίρνεις, αύξάνει ή ζωή σου.
Κόρην μεγάλην ίδής, κάνεις καλήν πράξιν.
Κλαδία κόπτεις, θάνατον τοΰ υιού σου ή συγγενούς σου.
Κοπρίαν ίδή τινάς καί κάθεται, ζημίαν καί βλάβην295.
Κλάδον ίδής καί κρατείς, άσυμφωνία είναι.
Κρημνόν ίδής πώς πέφτεις, δυστυχίαν δηλοΐ.
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Κριάρια lôfj τινάς, εύτρεπισμόν καί καλόν δρόμον.

Κρέας άνθρώπινον τρώγει τινάς ή ψηλαφά, ξένον πλοΰτον θέλει κερδέσει.

Κρέας γυναικήσιον τρώγεις, νικάς τόν έχθρόν σου.

Κρέας λεονταρίου ίδής, κέρδος άνέλπιστον.

Κορμί σου ίδής άσπρον, καλόν χρόνον δηλοΐ.

Κρασί κόκκινον πίνεις, ήμερότητα δηλοΐ.

Κρασί έχύθη άπό άγγεΐον, παϋσιν μέ λύπην.

Κρασί πολλών λογιών, ζημίαν καί λύπην.

Κρασί μαΰρον καί βρωμερόν ίδής πώς πίνεις, άρρωστίαν καί πίκραν δηλοΐ.
Κρασί μεταγγίζεις, μνηστριάν δηλοΐ.
Καίεται ίδή τινάς, τιμή τοϋ έρχεται.

Κόκκαλα ίδής καί διαλέγεις άπό κανένα μέρος, φίλον στερεόν δηλοΐ296.
Κήπον ίδής καί ευρίσκεσαι, εύτυχίαν δηλοΐ.
Κόκκινον τίποτε ίδής, καλόν είναι.
Καράβι ίδής καί έμβαίνεις, κίνδυνον καί ταραχήν είναι.
I Καράβι ίδής είς τό σπίτι σου, λύπην δηλοΐ.
Καράβι ριγμένον ίδής, δέν είναι καλόν.
Καράβι ίδής καί καίγεται, θόρυβον καί ταραχήν.
Κορμί σου ίδής μελανόν, ζημίαν δηλοΐ.
Κρέας καμήλας τρώγεις, ζημίαν δηλοΐ.
Κρέας έλάφου ίδής, καλόν ool έσται297.
Κριαρίου κρέας, πάλιν κακόν.
Κρέας χήνας, λύπην δηλοΐ.

Κρέας ζώων τρώγεις ή τό πιάνεις, τιμή μεγάλη είναι.
Κράζεις ίδής καί κάθεσαι, κρίμα είς τόν κόπον σου.
Κόκκαλα τρώγεις, κακόν δηλοΐ άκούσειν.
Κλήματα κρατείς, μέλλεις νά χαρής.
Κόρακας πιάνεις, άρρωστίαν δηλοΐ.

Κοιλίαν ίδής καί έχεις πρησμένην, θέλεις πέσει είς πειρασμούς.
Κάτω ίδής καί έπεσες καί δέν ημπορείς νά σηκωθής, κακόν είναι.
Κεράσια έσθίεις, νοσήσεις.

Λ

Λουτρόν κτίζεις, στενοχωρίαν καί θλίψεις έξεις.
Λόγον πέμπεις τινά, έρχεσαι είς πειρασμόν.

Λόγον έν τώ οίκω σου παραγγείλλης, τά πράγματα άπερ βούλει ποιεΐν ού ποιή-
σεις.

Λύραν παίζεις, νοσήσεις λίαν.

Λαλοΰσί σε καί ού δύνασαι λαλεΐν, ούκ έστι καλόν, εί δέ άποκρίνεσαι, δέν είναι
κακόν.
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I Λύκον έφορμώντα κατά σοΰ, ούκ έστι καλόν. 176

Λίμνη είδες και έφύρανε, κέρδος σοΰ γίνεται298.
Λάχανα έσθίεις, κρύφιά σου φανερωθήσονται.
Λάσπην ίδης και περνάς κακόν είναι.

Λάσπη ίδης και εύρέθης, καθαρότητα δηλοΐ είς τήν ψυχήν σου.

Λάδι ίδής και πίνεις, άρρωστίαν δηλοΐ.

Λάδι ίδής και λούεσαι ή άνάπτεις, καλούς καρπούς δηλοΐ.

Λάκκον ίδής λασπερόν πώς έπεσες, ζημίαν και κακόν δηλοΐ.

Λάδι ίδής πώς σέ κυνηγά, δυνατούς άνθρώπους καταπονέσεις.

Λουρί ίδής οπού φορείς είς τό ποδάρι σου, μαντείαν άπό τινά δηλοΐ και θέλεις

εύρει θλΐψιν.
Λούεσαι ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Λάκκον ίδής πώς κάθεσαι, κακόν δηλοΐ.
Λαγωόν ίδής, δρόμον κακόν και δυστυχισμένον.
Λάσπην ίδής πώς έπεσες, ζημίαν δηλοΐ.

Λύκον ίδής τό στόμα του άνοικτόν, φλυαρήματα άνθρώπων δηλοΐ.
Λύκον ίδής έξαφνα έρχόμενον κατά σοΰ, έχθρόν καταπάνω σου νόει.
Λάχανα ίδής πώς τρώγεις, δέν είναι καλόν.
Λυχνάρι ίδής πώς άνάπτεις, καλήν ζωήν είναι.
Λαρδίν πολύ τρώγεις, πλοΰτον πολύν ευρίσκεις.
Ληστάς ή κακούς άνθρώπους ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Λευκά πράγματα ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Λάφι ίδής και διώξεις, φόβον δηλοΐ.
I Λεοντάρι ίδής και κάθεται, μεγάλην τιμήν299. 177

Λεοντάρι ίδής και έφυγε, δύναμιν θέλεις έχει.
Λεοντάρι ίδής και περιπατείς μέ αύτό, κακόν είναι.
Λεοντάρι ίδής και ζής μέ αύτό, φυλάγου νά μήν πέσης είς κακόν.

Μ

Μυριστικόν τι μυρίζεις, κακόν σημαίνει.

Μνημεΐον εισήλθες και έκλείσθης μέσα, είς έξέτασιν μέλλεις έρχεσθαι και φανε-

ροΰνται πολλά πράγματα κρύφια.
Μάχαιραν κρατείς, καλωσύνην σημαίνει.
Μητέρα σου ένηγκαλίσω και έφίλησες αύτήν, καλόν σημαίνει.
Μήλα έν τή όδώ είδες ή ότι συνάγεις αύτά, ούκ έστι σοι καλόν.
Μεθυσμένος άνθρωπος ίδής και σέ χαιρετήσει, καλόν δηλοΐ.
Μάτια μεγάλα ίδής και έχεις, κέρδος δηλοΐ.

Μαλλία μεγάλα ίδής και έχεις είς τό κεφάλι σου, πολλά θέλεις ένθυμηθή.
Μαρούλια ίδής και τρώγεις, άσθένειαν δηλοΐ.
Μελίσσια ίδής και έχεις, έπανάστασιν άνθρώπων δηλοΐ.
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Μελίσσια ίδής καί κάθονται, κακόν δηλοΐ300.
Μαϊμού ίδής καί κρατείς, είς άγάπην θέλεις πέσει.
Μέλι ίδής καί τρώγεις, πίκραν δηλοΐ.

Μαγαρισμένον ίδής τού λόγου σου, ξένα πράγματα θέλεις κερδίσει.
Μητέρα σου είναι άπεθαμένη καί τήν ίδής ζωντανή, καλόν δηλοΐ.
Μαύρους άνθρώπους ίδής, καλόν δηλοΐ.
Μητέρα σου ίδής καί πορνεύεται, κακόν δηλοΐ.

178 I Μαυροφορεμένος ίδής καί είσαι, δέν είσαι εύτυχισμένος είς τά πράγματά σου.

Μαλώνεις μέ κανέναν ίδής, κέρδος σου είναι.
Μεθυσμένον ίδής τοΰ λόγου σου, άσθένειαν δηλοΐ.
Μήλα ίδής καί μαζώνεις ή κόπτεις, καλόν δηλοΐ.
Μύρον ίδής καί πίνεις, δέν είναι καλόν.
Μαχαίρι φορείς, καλόν δηλοΐ.
Μαΰρον ίδής τό πρόσωπον σου, πίκραν δηλοΐ.
Μέλι ίδής, μένεις άπρακτος άπό τήν δουλειάν σου.

Μνημεΐον ίδής πώς είσεβαίνεις καί κλείεσαι μέσα, κριτήριον άπάντεχε301.
Μαλλία ίδής καί έχεις είς τοΰ λόγου σου, είς τούς πραγματευτάς καλόν, άμή είς

κριτάς κακόν.
Μάτια ίδής μακριά, ζημίαν δηλοΐ.

Ν

Νέφη τρέχουσιν είδες, φόβον καί δειλία θέλεις έχει.

Νύμφη έβγαλες άπό τό σπίτι σου, θάνατος θέλει άκολουθήσει είς τό Ïôlov σπίτι.
Ναούς ίδής καί έμβαίνεις, αύξήσει ή ζωή σου.
Νερόν ίδής καί άναβαίνει είς πηγήν, έχθρόν δηλοΐ.
Ναύτας ίδής, κάτι χάνεις άπό τά πράγματά σου.

Νερόν ίδής καί πλύνεις τά χέρια σου, άμεριμνίαν καί έλευθερίαν δηλοΐ άπό
δλα302.

Νερόν ζεστόν πλένεσαι, έπιστολάς θέλεις λάβει.
Νερόν καθαρόν πίνεις, κέρδος δηλοΐ.

179 I Νερόν θολόν πίνεις, πίκραν δηλοΐ.

Νεκροί άναστένονται, μήνυμα χαράς είναι303.
Νεκρούς ομιλείς μέ αύτούς, πολλά καλόν είναι.

Νεκρούς ίδής πώς άκολουθεΐς, είς κρεββάτι ξένου άνθρώπου θέλεις άκολουθήσει.

Νεκρόν ίδής τοΰ λόγου σου, πολλά καλόν είναι.

Νεκρόν ίδής καί άκολουθάς, πεθαίνεις καί έσύ.

Νεκρόν ίδής καί φιλήσης, μακρινήν ζωήν σου είναι.

Νεκρόν ίδής καί θάπτεις, έλευθερίαν καί άνάπαυσιν δηλοΐ.

Νεκρόν ίδής πώς πίνει, πολύ καλόν είναι.

Νερόν κρύον ίδής είς ποτήριον πώς πίνεις, δηλοΐ πώς έχεις νά χαρής γυναίκα.
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Ξενιτεύεσαι, θάνατον σημαίνει.

Ξένον έν τη οικία σου ίδής, φθονήσουσί σε οί έχθροί σου.

Ξένοις άνθρώποις συλλαλεΐς, καλόν δήλοι.

Ξένον ίδής τοΰ λόγου σου, πολλών λογιών δηλοΐ.

Ξένους ίδής πώς έχεις είς τό σπίτι σου, φθόνον καί ζημίαν δηλοΐ.

Ξύλα ίδής καί βαστάς, τιμή μεγάλη σοΰ έρχεται.

Ξερνάς ίδής, ζημίαν δηλοΐ.

Ξύλα ξηρά ίδής, δέν είναι καλόν.

Ξένους ίδής, στενοχωρίαν δηλοΐ.

Ο

Όπλισμένον [γρ. Ώπλισμένον] σεαυτόν ίδής, τιμήν έξεις.

I Όψάρια ίδής, έχθροί έγέρθησαν ή έγερθήσονται κατά σοΰ304. 180

Όστά έσθίεις ή δέρμα, λόγον καλόν άκούση.
Όπλα βαστάζεις, άληθινά πράγματα φανεροΰνται.
Όπλα ποιείς, μετά τών οικείων σου μάχην ποιήσεις.
Όφιν ίδής έν τή στρωμνή όντα, γάμος γυναικός γίνεται άλλ' έχει βλάβην.
'Οδόντα έκβάλης καί πάλιν έκφύει έτερος εύθύς, κέρδος σημαίνει.
'Οδόντα άνευ πόνου έκβάλης, άμεριμνίαν πράγματος δηλοΐ.
Όψιν σου καλήν καί ώραίαν ίδής, καλωσύνην σημαίνει.

'Οδόντων τών έμπροσθεν, τών άνωθεν ίδής ότι είς έξήλθεν, άνθρωπος έκ τής
οικίας σου θανεΐται, πατήρ τυχών [γρ. τυχόν] ή μήτηρ ή άδελφός ή άδελφή ή
παις σου ή γυνή σου, ή έάν ίδή τούτο γυνή, ό άνήρ αύτής θανεΐται, πάντως γάρ
είς τών άνωτέρων θανεΐται, όμοίως καί οί έμπροσθεν κάτωθεν οδόντες τά αύτά
σημαίνουσιν, οί δέ μέσοι οδόντες ή τραπεζΐται είς τούς συγγενείς τήν σημασίαν
έχουσι305.

Όψιν σου σαπράν καί άμορφον ίδής, κακοσύνη<ν> δηλοΐ.

Οίκος πυρπολείται, θάνατον σημαίνει καί πολλών πραγμάτων φανέρωσα.

Όφιν άπέκτεινας ή έπάτησες αύτόν, τόν έχθρόν σου νικήσεις.

Οίνον μέλαν [γρ. μέλανα] ή θολόν έπιες, άνθρώπων άπώλειαν δηλοΐ.

Olvov θολόν ή δυσώδη έώρακας, εί μέν έπιες έξ αύτοΰ άρρωστίαν, λύπην, ζημίαν

καί θάνατον δηλοΐ.
Όπώρας έσθίεις, έμπόδιον πραγμάτων δηλοΐ.

'Οφθαλμούς σου έξέβαλες, οί παΐδές σου ή ή γυνή σου ή αύτός σύ άποθνήσκεις,
θάνατος γάρ σημαίνει, άλλά καί όταν τόν ένα όφθαλμόν, I έχεις κακόν, έκ τοΰ 181
οί'κου σου μέλλεις έξελεύσεσθαι306.
Όστά έσθίεις, έμπόδιον πραγμάτων δηλοΐ.
Όστά συνάζεις, φίλοι σου καλοί θανοΰνται.
Όνυχας μεγάλους έχεις, άμεριμνίαν δηλοΐ.
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Οίνον σύν ύδατι πίνεις, λύπην σημαίνει.

Οίνος έχύθη ή ούκ επιες αύτόν, άπό κακοΰ είς κακόν γενήσεται.

Οίνον είς άγγεΐον έχεις ή έπιες, λύπην δηλοΐ.

Ούρανόν είδες, κεκρυμμένα πράγματα φανερωθήσονται.

Οίκος κατεστράφη, θάνατον και ζημίαν δηλοΐ.

Οίκόν σου χρυσόν είδες, κινδυνεύσεις άπό τοϋ πυρός.

Όργανα ίδής πώς παίζουν, γειτόνων μάχην δηλοΐ.

Όρνίθια και άλλα πουλιά είδες πώς κάθονται είς αύγά, καλόν δηλοΐ.

Όφιν έσκότωσες, εχθρός σου είναι.

Όνύχιά σου ίδής πώς τρώγεις, κόπον άλλουνοϋ θέλεις φάγει.

Ούρανόν ίδής και πέφτει, έμπόδιον δηλοΐ.

Όδόντιά σου ίδής πώς έβγάλεις, συγγενής <σ>ου άποθνήσκει.

Όρνίθια ίδής, κέρδος δηλοΐ.

Όμίχλην ήγουν άράχνην ίδής, εύτυχία<ν> δηλοΐ.

Όφθαλμοϋ σου ίδής και έβγάζεις, καλόν δηλοΐ.

Ούρανόν ίδής κόκκινον, άκαταστασίαν δηλοΐ.

Όδόντιά σου ίδής και καθαρίζεις, ξένον κόπον θέλεις φάγει.

Όνύχιά σου ίδής και είναι μεγάλα, κέρδος είναι.

Π

Περιπατεΐν βούλεσαι και ού δύνασαι, δ βούλεσαι ποιεΐν ούκ έστι καλόν, και έμπό-
διον είς τά έργα σου.
I Πώγωνα έσπιλωμένον και ρυπαρόν ίδής ότι έχεις, ή ιστασαι είς κρίσιν ή λύπην
έξεις.

Πώγωνά σου έξυρισμένον είδες ή μαδώντα, ζημίαν και κακόν και πτωχείαν ση-
μαίνει.

Πϋρ είδες, πειρασμόν έξεις και ζημίαν307.

Πνίγεσαι είς μέγαν ποταμόν, άπό μεγάλου άνθρώπου φόβον έξεις.
Πίπτεις είς λάκκους, λίαν κακόν εστίν.

Πίπτοντα είς ποταμόν ή είς θάλασσαν και ού δύνασαι έγερθήναι, λύπην έξεις.
Περιπατείς ίδής, άπεχε τοϋ λαβείν έτέρου πράγματα ϊνα μή κακώς πάθης.
Παίγνια είδες κρότον ποιοϋντα ή χορεύοντας τινάς, μάχην δηλοϋσι, εί δέ είσίν είς
οίκον ή είς αύλήν ή έμπροσθεν είς θύρες, έν έκείνω τω οίκω θρήνος, κλαυθμός
και θάνατος γενήσεται308.
Πρόσωπον σου λεπρόν ίδής, πολύ κακόν σοΰ είναι.
Πρόσωπον λαμπρόν ίδής, καλωσύνην σημαίνει.
Πουλιά πτηνά ίδής, πολυχρόνιος έσει.
Πρόσωπον σου μέσα είς νερόν ίδής, πολλήν ζωήν στ^μαίνει.
Πετεινά έκ παντός γένους κρατείς, κέρδος έξεις.
Παλεύεις ίδής, καλωσύνην σημαίνει.
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Πλούσιος ίδής, τοΰτο γαρ πτωχείαν δήλοι.
Περιστεράς ίδής, βλάβην δηλοΐ.
Ποταμόν καθαρόν, ελπίδα καί κέρδος δηλοΐ.

Ποταμδν μέγαν είδες ή διεπέρασες αύτόν, πρόσωπον μεγάλου άνθρώπου θεάση9.
I Παίδες [γρ. παΐδας] παίζοντας ή καί σύ συμπαίζεις αύτοΐς, ταχέως κέρδος έλεύ- 183

σεταί σοι δηλοΐ.
Πλέεις ίδής, αίφνης ταραχήν έπιλεύσεταί σοι.

Πέτρας [γρ. πέτραν] ίδής καί έπ' αύτής κάθη, έλπίδας άγαθής [γρ. άγαθάς] προ-

σμένειν σε δει.
Πόδας σου καθαρίζεις, φροντίδες έξειν σε δηλοΐ.
Πόδας πλατεΐς έχεις ίδής, λύπην δηλοΐ.

Πόδας σου έτεμον, κατ' ούδένα τρόπον περιπατήσεις, άλλά δει καί κατ' εκείνον

τόν χρόνον πνίξει πάντως.
Πρόβατα πέμπουσί σε, κέρδος σημαίνει.
Πρόβατα εύμορφα, κέρδος έλεύσεταί σοι.

Πρόβατα ίδής καί άπό αύτών ιππεύεις, τήρει τούς οφθαλμούς σου καλώς ίνα μή
χάσης αύτούς.

Πατέραν σου τεθνηκότα όντας ίδής ζώντα, χαρά σού είναι.
Πορφυροϋν ίδής, οποίας αν είναι ύλης, καλόν σημαίνει.
Παΐδα τίκτεις, τιμή σου δηλοΐ όθεν ούκ οίδας ούδέ έλπισας.
Παιδίον γεγήρακε, θλΐψιν δηλοΐ.

Παιδίον γενήσει πάσει [γρ. πάσι?], πολλά κακά καί πολλούς πειρασμούς σημαίνει.

Πηγάδι ίδής καί πλύνεσαι, κέρδος δηλοΐ.

Ποταμό ίδής καί πλύνεσαι έξω τοΰ νεροΰ, καλόν είναι.

Ποδήματα κόκκινα φορείς, κέρδος δηλοΐ.

Ποδήματα καινούρια φορείς, ζημίαν δηλοΐ.

Πανί ίδής, στράταν δηλοΐ.

Πλύνεις τό κεφάλι σου είς βρύσιν, άσθένειαν δηλοΐ.
Ποταμόν ίδής καί περνάς, φίλοι σου έρχονται.
I Πωρικά τρώγεις, έμπόδιον δηλοΐ. 184

Ποταμόν μικρόν περνάς άνθρωπον μικρόν θέλεις ίδή.
Ποταμόν ίδής, άνθρωπον πονηρόν δηλοΐ.
Παιδί ίδής καί παίζεις μέ αύτό, γλήγορον κέρδος δηλοΐ310.
Παιδία ίδής πώς έχεις δύο, έξοδιάζεις κάτι τί.
Πετεινόν άν πιάσης, πράξιν καλήν δηλοΐ.
Πετεινού φωνήν άκούσης, άνθρωπον δηλοΐ μελωδικόν.
Πετζία καί δέρματα τρώγεις, καλήν ζωήν δηλοΐ.
Πέτρα άπάνω κάθησαι, κέρδος δηλοΐ.
Πλιθάρια ίδής, καλά μαντάτα δηλοΐ.
Ποδάριά σου ίδής κομμένα, φυλάξου μήν ταξιδεύσης.
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Παλεύεις ίδής, τιμήν καί δόξαν δηλοΐ.

Πλύνεις τά ποδάρια σου ίδής, ελευθερώνεσαι άπό πάσαν κακόν καί έννοιαν.

Παιδία έχεις πολλά, κάτι έξοδίαν κάμεις.

Παιδί θηλυκόν ίδής καί έχεις, καλόν δηλοΐ.

Ποδάρια ίδής πληγωμένα, καλόν κάμεις είς πτωχούς.

Πουρνάρια τρώγεις, φυλάξου νά μήν σέ ζημιώσουν οί εχθροί σου.

Προσεύχεσαι ίδής, τοϋτο τό όνειρον καλόν.

Παππάν ίδής, καλόν δηλοΐ.

Παλεύεις ή πηδάς, ύγείαν δηλοΐ.

Πέτρας μαζώνεις, βίον περισσόν θέλεις κάμει.

Πανδρεύεσαι ίδής, γλήγορα θέλεις χηρεύσει.

Πλύνεις χωρίς νερόν ίδής, πτωχείαν δηλοΐ.

185 I Ποταμόν καί θάλασσαν ίδής, κακήν καρδίαν θέλεις κάμει311.

Πηγάδι ίδής καί πέσης μέσα, καλόν σοϋ είναι.
Πουλιά ίδής καί πετοΰν, έχθρων έπανάστασιν δηλοΐ.
Πνίγεσαι είς ποταμόν ίδής, κινδυνεύσεις άπό μεγάλον άνθρωπον.
Πετροβολεΐ σέ τις, κατηγορίαν άπό τούς έχθρούς σου είναι.
Περιπατείς άργά, δυστυχίαν δηλοΐ.

Πόρτα άπό τό σπίτι σου έπάρθηκε, θάνατος [γρ. θάνατον] τής γυναικός σου δηλοΐ.
Ποταμόν μεγάλον ίδής πώς πέφτεις μέσα, άπό μεγάλους άνθρώπους θέλεις χαλασθή.
Πλύνεις ρούχα ίδής, άπό τήν έντροπήν θέλεις έλευθερωθή.
Πετάς ίδής χωρίς πτερά, είς ξένους καλόν δηλοΐ, είς δέ τούς έγκατοίκους κα-
κόν312.

Πόρνην ίδής καί έσμίχθης μέ αύτήν, ταραχήν δηλοΐ.
Πάγον ίδής, συμφοράν μεγάλην καί τρόμον δηλοΐ.
Πλέεις είς τήν θάλασσαν, τιμήν άπαντέχαινε.

Πρόβατα ίδής καί καβαλικεύεις, φύλαγε νά μή χάσης τά ροΰχα σου.
Ποδήματα μαΰρα ίδής πώς φορείς, στενοχωρίαν καί είς θάνατον δηλοΐ.
Ποδήματα κίτερνα φορείς, φυλακήν, άσθένειαν καί ζημίαν δηλοΐ.

Ρ

'Ράβδος σου έθλάσθη ή πεσεΐται, κακόν σημαίνει.
Τάβδον βλαστήσασα ίδής, δέν είναι καλόν.
Τοΰχα ράπτεις, καλόν δηλοΐ.
Τεπάνι τρώγεις, φυλάγου άπό φαρμάκι.

186 I Τοΰχον άσπρον φορείς, καλόν χρόνον καί διάφορον.

Ταβδί ίδής καί άκουμπίζεις, καλόν είναι.
Τετζίνι ή τειάφι ή πίσσαν ίδής, ζημίαν δηλοΐ.
Τόϊδα ξηρά ίδής, εύκαιρα κοπιάζεις.
'Ροδάκινα τρώγεις, κέρδος δηλοΐ.
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Τόϊδον μυρίζεις, μήνυμα καλόν σοΰ έρχεχαι.

Τόγαν σχαφυλίου χρώγεις, ή δουλειά σου δέν γίνεχαι.

Τοΰχα κόκκινα φορείς, ση μείον καλόν είναι.

Τόϊδα χρώγεις, καλόν διάφορον είναι.

Τοΰχα κίχρινα φορείς, άσθένειαν δηλοΐ.

Τοΰχον καινοΰριον βάλεις, είς χαράν ξένην υπάγεις.

Τοΰχον έξεσχίσθη, άπό βάρηχες καί φρονχίδες έλάφρωση.

Τοΰχον λερωμένον ή λασπωμένον φορείς, πίκραν καί θλΐψιν δηλοΐ.

Σ

Σχέφανον βασχάζεις έν χή κεφαλή σου, ή δρύϊνον ή έχέρου ει'δους, καί βαρύνεχαι

ή κεφαλή σου, είς όδόν μέλλεις περιπαχήσει μεχά κόπου.
Σχηρίζεσαι ήχοι άκουμβίζεις είς κράββαχον, άρρωσχίαν έπί σέ σημαίνει.
Σώμα όλον σου πλύνεις, κέρδος προσγενήσεχαί σοι.
Σελήνην καί ήλιον άμα χρέχονχες ί'δης, μάχην δηλοΐ χό πράγμα313.
Σπανός ύπάρχεις, μάχην καί ζημίαν πείσει.
Σκιάν άνδρός ή γυναικός ιδης, κέρδος καί όδόν καλήν είναι.
Σελήνην ύφαιμον ϊδης, ζημίαν καί θλΐψιν δηλοΐ.

I Σχέφανον δέδωκάν σοι, οί έχθροί σου ένοχλήσουσί σε. 187

Σηκώνουν σε χινές αίφνης, είς ξένον χόπον πορεύση.

Σηκώνεις κανέναν είς χά χεριά σου, άδηλα καί κρυφά πράγμαχα φανερωθή-
σονχαι.

Σχαυρόν ίδής είς ύψηλόν χόπον, δόξαν καί χιμήν δηλοΐ.
Σχύλον ίδής, τιμή μεγάλη σοΰ έρχεχαι.
Σχαυρωθένχα ίδής χοΰ λόγου σου, τιμή σοΰ έρχεχαι.
Σχιχάρι καί βιβλία ίδής, χιμή καί άξια δηλοΐ.
Σχεφάνι φορείς, άπό μέγαν άνθρωπον θέλεις χιμηθή.
Σχαφύλι χρώγεις, βροχήν δηλοΐ.
Σχράχαν καλήν περιπαχεΐς, χιμήν δηλοΐ.

Σχαυρόν ίδής είς χό σπίχι σου, άπό μεγάλον άνθρωπον θέλεις θυμηθή [γρ. χιμη-
θή],

Σχολίσμαχα φορείς, χιμή μέ φθόνον δηλοΐ.
Σχαφύλια χρυγάς, πολλά καλόν χό όνειρόν σου.
Σχεφάνι άπό κυπαρίσσι φορείς, άσθένειαν δηλοΐ.

Σχεφάνι μέ μαργαριχάρι καί μέ πολλής χιμής λίθους ίδής, θλΐψιν καί πχωχείαν
δηλοΐ.

Σπαθί φορείς, δύναμιν δηλοΐ.
Σέλαν βασχάς, χρόμον καί θλΐψιν δηλοΐ.
Σκορπιούς ίδής, κακούς έχθρούς δηλοΐ314.
Σκοχάδι ίδής καί κάθεσαι, λύπην δηλοΐ.
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Σεισμόν ίδής, κοσμικήν ταραχήν δηλοΐ.
Σάλπιγγαν ακούσης, κέρδος δηλοΐ.
Σπίτι σου ίδής πώς καίεται, κέρδος δηλοΐ.

188 I Σαγίττα μέ δοξάρι ίδής καί ρίξης, καλόν δηλοΐ.

Σπίτι ίδής καί είσαι καβαλάρης, μάχην δηλοΐ.

Σκύλος σέ δαγκάση, άπό τούς έχθρούς σου βλαβήσεται [γρ. βλαβήσει].
Σπίτι σου γκρεμνίζεται, ζημίαν δηλοΐ.
Σκυλιά φωνάζουν, οί έχθροί σου βλάπτονται.
Σύννεφα κτυποΰνται, τιμή σού έρχεται.

Σπαθί καί άλλα άρματα φορείς, άπό δλους τούς κινδύνους έλευθερώνεσαι.

Σπαθί καί δοξάρι φτιάνεις, μέ άνθρώπους θέλεις μαχευθή.

Σύκα τρώγεις, αύξησιν καλοΰ πράγματος δηλοΐ.

Σκύλον τοΰ λόγου σου ίδής καλόν καί όρνόμενον [?] χρόνον δηλοΐ.

Σκύλους πολλούς ίδής, δηλοΐ άνταμοιβήν άπό τούς έχθρούς σου.

Σεισμόν ίδής είς τό σπίτι σου, βλάβην δηλοΐ.

Σκοτάδι ίδής είς τό σπίτι σου, άρρωστίαν καί βλάβην δηλοΐ.

Σπορίτια ίδής, θάνατος καί δάκρυα δηλοΐ.

Σύκα μαύρα τρώγεις, κακήν πίκραν δηλοΐ.

Σκαντζόχοιρον ίδής, έπιβουλήν έχθρών δηλοΐ.

Σπίτι σου ίδής καί φτιάνεις, κέρδος δηλοΐ.

Στράταν ίδής καί περιπατείς, πολλήν άρρωστίαν δηλοΐ.

Τ

Τέθνηκας αύτός σύ, λίαν καλόν ool έσται.
Τόξον έχεις, στενοχωρίαν έξεις.
Τεθνηκότα άσπάζεσαι, ζήσειν σε πολλήν ζωήν δηλοΐ.
Τρίχε<ς> σου έπεσαν, κίνδυνον μέγαν έξεις.

189 I Τεθνηκότα έλαβον άπό τοΰ οίκου σου, ζημίαν πείσει.

Τεθνηκότα έλουσας ή έμφιάσω αύτόν ή έβάσταξες, κακόν καί διάστροφον ση-
μεΐόν έστιν.

Τεθνηκότας πολλούς είδες, άμεριμνίαν δηλοΐ.

Τεθνηκότα περιπατοΰντα είδες, θέλει άκουσθή ό λόγος σου καί ή παραγγελία
σου.

Τοΐχον τής οικίας σου πεσόντα, θάνατον καί ζημίαν δηλοΐ.
Ταΰρον έρχόμενον κατά σού ίνα σέ τύψη, ζημίαν σου είναι.
Τράχηλόν σου ίδής παχύν, ό ποΰλος σου δυναστεύεται.
Τρίχες άπό τό κεφάλι σου πέφτουν, κέρδος δηλοΐ.
Τράχηλόν σου έχεις λιγνόν, άρρωστίαν δηλοΐ.
Ταΰρον ίδής καθεζόμενον, τάφον καί πίκραν δηλοΐ.
Ταύρους πολλούς ίδής, χαρά σοΰ έρχεται.
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Τυρί τρώγεις, ευτυχισμένα είναι τά πράγματα σου.
Τυρί έδέχθης άπό κανέναν, κέρδος δηλοΐ.
Τρώγεις και πίνεις και τραγουδάς, καλόν δήλοι.
Τυφλόν ίδής, κακόν δηλοΐ.

Τυφλώθηκες άπό τό ένα μάτι, θέλεις χάσει τό σπίτι σου.
Τρουμπέταν ακούσης, ταραχήν δηλοΐ.
Τρώγεις γλυκά πράγματα, πίκραν δηλοΐ.
Τίκτεις ή μέλλεις τέξεσθαι παιδίον, λύπην πολλήν έξεις.
Τεψία ίδής ότι ποιοΰσι κόναβον έν τώ οίκω σου, άγγελίας άγαθάς άκούσει.
Ταύρον ίδής και παίρνεις, έκεϊνο οπού έλπίζεις δέν γίνεται.
I Τρώγεις μέ τόν έχθρόν σου, φιλίαν δηλοΐ.
Τρέχεις και δέν δύνασαι, έμπόδιον δηλοΐ.
Τριγυρίζεις εδώ και έκεΐ, στενοχωρίαν δηλοΐ.
Ταύρον ίδής πώς έκτυπήθη, θάνατον δηλοΐ315.
Ταύρους μαύρους ίδής, θανατικόν δηλοΐ.
Ταύρου κρέας τρώγεις, τιμήν δηλοΐ.
Τραγουδώντας ίδής άνθρωπον, κακόν είς τοΰ λόγου σου.
Τόπον ίδής έρημον πώς περιπατείς, πειρασμόν και κακόν χωρίς θάνατον.

Υ

Υποδήματα καινούργια φορείς, ζημίαν πείσει.

Υψηλά ιστασθαι και οράς κάτω, άμέριμνος έσει άπό παντός πράγματος.
Ύποδήματά σου καθαρίζεις και άποσμήχεις, έμπόδιον σημαίνει.

Φ

Φυλακήν είδες ή ένδον έν αύτή περιπατείς και έκεΐ καταγίνεσαι, στενοχωρίαν
σημαίνει.

Φαλακρός εί τήν κεφαλήν, μάχην και ένόχλησιν δηλοΐ.
Φεύγειν και ού δύνασαι, έμπόδιον σημαίνει.
Φορτίον βαρύ βαστάζεις, έλευθερίαν έξεις παντός πράγματος.
Φθειρίζει ήγουν ψειρίζεσαι, τό έργον δ θέλει<ς> ποιεΐν χρονίσει.
Φόρεμα κοντόν ίδής πώς φορείς, κέρδος άπό γυναικών είναι.
Φυλακωμένος είσαι, ζημίαν ή πίκραν δηλοΐ.
I Φλεβοτωμένος είσαι, έξοδος χρυσίου δηλοΐ.
Φίλον σου ίδής, κέρδος δηλοΐ.
Φακιόλιον φορείς, είς άλλον τιμήν και άξίαν δηλοΐ.
Φορτωμένον ίδής τοΰ λόγου σου, έλευθερίαν δηλοΐ.
Φεύγεις ίδής και άπό τινά εμποδίζεσαι, καλόν δηλοΐ.
Φίλον ίδής και σοΰ σιμώνει, κέρδος δηλοΐ.
Φίλον ίδής και συντυχαίνεις μέ αύτόν, χαράν δηλοΐ.
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Φίλους ίδής, δέν είναι καλόν.

Φίλον lôfjç καί καβαλικεύσης τον, ζημίαν δηλοΐ.

Φωτίαν Lôfjç πώς καίει, πειρασμόν δηλοΐ.

Φορέματα αχαμνά ίδής πώς έχεις, ταραχήν δηλοΐ.

Φορέματα καλά ίδης πώς φορείς, καλήν ζωήν θέλεις άπεράσει.

Φορέματα λερά φορείς, καλόν δηλοΐ.

Φόρον ίδης πώς περιπατείς, θλΐψιν δηλοΐ.

Φουρτούνα ίδης είς τήν θάλασσαν, φόβον δηλοΐ.

Φίδια ίδής πώς πατείς, φυλάγου άπό τούς εχθρούς σου.

Φίδι ίδής πώς κρατείς, άπαντέχαινε έχθρόν.

Φίδι ίδής είς κρεββάτι, χαράν καί γυναικόγαμον δηλοΐ.

Φίδι ίδής πώς έσκότωσες, τόν έχθρόν σου θέλεις νικήσει.

Φλουέρες καί βούκινα ίδής, θόρυβον δηλοΐ.

Φεγγάρι αίματωμένον, ζημίαν δηλοΐ.

Φεγγάρι καθαρόν ίδής, καλόν δηλοΐ.

Φαλακρούς ίδής, ταραχήν καί μάχην δηλοΐ.

Φίλον ίδής πώς κατοικάς μέ λόγου του ή πλησιάζεις, κέρδος δηλοΐ.

192 IΧ
Χεΐράς σου νίπτεις, άμεριμνίαν δηλοΐ.

Χρυσόν κρατεΐν, άρρωστίαν σημαίνει καί τό έργον δ βούλει ποιεΐν έσται άπρακτον.

Χρυσά ή άργυρά γράμματα είδες, εί μέν τεχνίτης εί, καλόν, εί δέ άτεχνος, κακόν.

Χαιρετώμενον ίδής τοϋ λόγου σου, τιμήν δηλοΐ.

Χιόνι νέον ίδής, πείσμα τοΰ έχθροΰ σου δηλοΐ.

Χρυσάφι κρατείς, άπρακτημένος δηλοΐ.

Χαλάζι ίδής, κέρδος έχθρων δηλοΐ.

Χύνονται ποταμοί ίδής, έχθροί θάρρειε πώς έρχονται άπάνω σου.

Χέρια πολλά έχεις, καλόν δηλοΐ.

Χιόνι ίδής, έχθραν άνθρώπου κοντά σου δηλοΐ.

Χαρτί όνομαζόμενον δύσκολον διαθήκην δπου τό άναγνώσης, εύτυχίαν δηλοΐ.
Χωρατάδες ίδής πώς κάμνεις, ήμερότητα δηλοΐ.

Ψ

Ψωμί άσπρον ίδής καί παίρνεις, νέους φίλους καρτέρειε νά ίδής.

Ψάθαν κρατείς, λύπην καί στενοχωρίαν δηλοΐ.

Ψύλλους ίδής, μικροί έχθροί κατά σοΰ σηκώνουνται.

Ψάρια ίδής, οί έχθροί σου σηκώνουνται κατά σοΰ.

Ψωμί μουχλιασμένον τρώγεις, άσθένειαν δηλοΐ.

Ψωμί ξεφουρνάς, πολλά καλόν είναι.

193 I Ψείρας τζακίζεις, βίον έξοδιάζεις.
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Ψηλά στέκεσαι καί κάτω κοιτάζεις, καλόν είναι.

Ω

Ώά βαστάζεις, λΰπην έπελεύσεταί σοι.

Ώά κόκκινα ί'δης ή έφαγες αύτά ή καί ποικίλα έστι, άρρωστίαν σημαίνει316.
Ώρολόγιον ίδής, τόν τόπον σου θέλεις άλλάξει.





ΣΧΟΛΙΑ

1. Ή λέξη Καλεντάριον αποτελεί δημώδη τύπο της λέξης Καλαντάριον, μεσαι-
ωνικό Καλανδάριον <λατιν. caland-arium>, δηλαδή τό βιβλίο τών καλανδών [Ν. Π.
'Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19833, σ.
142], Στήν έλληνική δημώδη παράδοση είναι γνωστά καί άλλα παρόμοια προγνω-
στικά βιβλία, ορισμένα άπό τά όποια σώζονται σέ χειρόγραφα διαφόρων συλλογών
[βλ. Παρνασσός 15 (1892), σ. 315 κ.έξ.]. Γνωστή είναι έπίσης καί ή έκδοση τοϋ Γ.
Ρουσιάδου, Χρονικόν προγνωστικόν ήτοι Καλαντάριον παντοτεινόν, έν Βιέννη
1820, πού άναφέρεται ήδη στήν προγενέστερή της χειρόγραφη παράδοση τών
καλανταρίων, στά όρια τής οποίας άνήκεί καί τό κείμενο μας έδώ, τό όποιο καί
πάλι προέρχεται άπό έντυπο πρότυπο, όπως δηλώνεται στήν άρχή του [βλ. Ν. Γ.
Πολίτης, «Λαογραφική έπιθεώρησις τών περιοδικών δημοσιευμάτων», Λαογραφία
1(1909), σ. 373],

2. Καλαντάρια σώζονται σέ χειρόγραφα ήδη άπό τά βυζαντινά χρόνια. Ώς αντι-
προσωπευτικό παράδειγμα μπορεί νά αναφερθεί τό καλαντάριον τοΰ 354, γνωστό καί
ώς Χρονογράφος τοϋ 354, ένα πρώιμο δείγμα τής μεγάλης παράδοσης στήν οποία άνή-
κει τό κείμενο μας [Η. Stern, Le Calendrier de 354: Étude sur son texte et ses illustrations,
Paris 1953.T. Mommsen, Gesammelte Schriften 7, Berlin 1909, σ. 536-579. M. R. Salzmann,
«The Representation of April in the Calendar of 354», American Journal of Archaeology
88 (1984), σ. 43-50]. Ή σχετική έρευνα έχει μάλιστα έπισημάνει δτι ή νεοελληνική παρά-
δοση συνεχίζει, σέ πολλά σημεία, τήν αντίστοιχη βυζαντινή [Η. Eideneier, «Ein
byzantinisches Kalendergedicht in der Volkssprache», Ελληνικά 31 (1979), σ. 368-419],

3. Τά σχετικά μέ τήν έκδοση τοϋ πρωτοτύπου Καλανταρίου, άπό τό όποιο έγινε
ή μετάφραση τοΰ κειμένου πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ βλ. στήν εισαγωγή τοΰ
μετά χείρας τόμου.

4. Γιά τά διάφορα χρονολογικά συστήματα, πού έν μέρει χρησιμοποιοΰνται καί
έδώ, ή βιβλιογραφία είναι μεγάλη [βλ. V. Grumel, La Chronologie, Traité d'Études
Byzantines 1, Paris 1958, σ. 124 κ. εξ., 176]. Παλαιότερα μάλιστα τό πολιτικό έτος
άρχιζε τήν 1η Μαρτίου, ένώ τό έκκλησιαστικό έτος ξεκινούσε τήν 1η Σεπτεμβρίου
[πρβλ. J. Lietzmann-K. Aland, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit des Mittelalters
und der Neuzeit für die Jahre 1 - 2000 nach Christus, Berlin 1956, σ. 127-130]. Οί ήμε-
ρολογιακές αυτές διαφορές μνημονεύονται συχνά στή χειρόγραφη άστρολογική
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παράδοση [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρήσεις σέ ανέκδοτο ζωδιολό-
γιο», Δωδώνη 9 (1980), σ. 99].

5. Περί τής χρονολογήσεως άπό κτίσεως κόσμου, γνωστής άπό τήν βυζαντινή
παράδοση, πολλά έχουν γραφεί [πρβλ. V. Grumel, La Chronologie... δ.π., σ. 125: «Le
début de l'année dans l'ère byzantine»]. Τό χρονολογικό αύτό σύστημα προσδιόρισε
άμεσα τήν ζωή καί τήν ιδεολογία τών βυζαντινών [βλ. Ίω. Πετρόπουλος, «Τό πέρα-
σμα τοΰ χρόνου στό Βυζάντιο», Αρχαιολογία 74 (2000), σ. 6-7. Θ. Νικολαΐδης, «Ή
μέτρηση τοΰ χρόνου στό Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία 74 (2000), σ. 16-22. Anne Tihon,
Etudes d'astronomie byzantine,Variorum Collected Studies Series 454,1994, σ. 20 κ. έξ.].

6. Ό Κρόνος είναι πλανήτης πού άναφέρεται συχνά στήν έλληνική μαγική
παράδοση, άφοΰ θεωρείται ιδιαίτερης δύναμης καί επιβολής ουράνιο σώμα, ιδίως
πάνω στις άνθρώπινες υποθέσεις [βλ. Α. Delatte, Anecdota Atheniensia 1, Liège et
Paris 1927, σ. 444, 654. J. Hubaux, «L'herbe aux cent têtes», Musée Belge 32 (1928), σ.
167]. Στό πλαίσιο αύτό έντάσσεται καί ή άναφορά του εδώ, στήν άρχή τοΰ καλαντο-
λογίου, μέ τήν επεξήγηση καί εξειδίκευση τών δυνάμεων πού τοΰ άποδίδονται στή
λαϊκή λατρευτική καί μαγική σκέψη [βλ. 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]. Ή παλαιότερη μάλιστα μαγική παράδοση
άναφέρεται συχνά στήν συμβολική χρήση τής «βοτάνης τοΰ Κρόνου» σέ διάφορες
μαγικές πράξεις καί τελετές [Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος
Μαγικός Κώδικας. Είσάγωγον τής Μαγείας τής πάλαι ποτέ, Ακαδημία 'Αθηνών, πρ.
61,'Αθήναι 2006, σ. 411],

7. 'Εκφράζεται εδώ ή βασική ιδέα στήν οποία στηρίζεται ή άστρολογική μαντεία
στό σύνολο της, δτι δηλαδή ή δραστηριότητα τών ζώων, τών άνθρώπων καί τής φύσης
ρυθμίζεται άπό τή θέση καί τις έπιδράσεις τών ούρανίων σωμάτων [Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
Λαογραφία-Λαϊκή λατρεία 2. Ή Μαγεία, Γιάννινα 1986, σ. 70]. Οί αντιλήψεις αυτές δια-
τρέχουν ολόκληρη τήν έλληνική άστρολογική παράδοση, καί άποτελοΰν τήν ουσια-
στική βάση γιά τή συγκρότηση δσων άκολουθοϋν [βλ. Catalogus Codicum Astrologorum
Graecorum 5:1, Bruxellis 1904, σ. 152]. Στήν έλληνική λαϊκή μαγεία, ή αστρολογία παί-
ζει σπουδαίο καί καθοριστικό ρόλο, ώς βασικός ύπερφυσικός τρόπος πρόγνωσης τοϋ
μέλλοντος, βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία καί Αστρολογία. Εισαγωγική εθνολογική
προσέγγιση και απομυθοποίηση, 'Αθήνα 2007, σ. 238-240. Χ. Δ. Γούδης - Π. Ε. Χριστο-
πούλου, Περί Αστρολογίας, 'Αθήνα 1993, σ. 22-24, δπου καί σχετικές παρατηρήσεις.

8. Στό πλαίσιο πού παραπάνω τέθηκε, καί οί καιροί μέ τις εναλλαγές τους έπηρ-
ρεάζονται άπό τούς πλανήτες, τήν ούσία καί τις κινήσεις τους, άντίληψη πού παρα-
τηρείται όχι μόνον στήν Ελλάδα, άλλά καί σέ άλλες χώρες καί λαούς [βλ. Lucas
Gauricus, Tractatus astrologiae, Venedig 1522, σ. 7. Franciscus Junctinus, Speculum
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astrologiae, Lyon 1583, σ. 12. J. Β. Morin de Villefranche, Ad australes et boreales
astrologos, pro restituenda astrologia epistulae, Paris 1628, σ. 3]. Αυτήν ακριβώς τήν
θέση αναλύει καί έξειδικεύει τό κείμενο πού ακολουθεί, καί στό όποιο έπιχειρεΐται ή
διατύπωση προγνα)σεων τόσο για τούς άνθρώπους καί τά ζώα, δσο καί για τή φύση.
Στήν άστρολογική παράδοση οί έπί μέρους προγνώσεις μπορεί, κατά έποχή καί συγ-
γραφέα, νά διαφοροποιούνται, ή ούσία δμως της πρόγνωσης άναλόγως της θέσης,
τήν συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενός ούρανίου σώματος, παραμένει [πρβλ. Κ.
Seligmann, Das Weltreich der Magie, Stuttgart 1958, σ. 290-292],

9. Βασική πίστη της άστρολογίας είναι ό καθορισμός τοϋ χαρακτήρα ενός
άνθρώπου άναλόγως της θέσεως τών πλανητών τήν ώρα της γεννήσεώς του, τό γνω-
στό ώς «ζώδιο» [Catalogus... δ.π. 10, Bruxellis 1924, σ. 102]. Ή κατηγοριοποίηση
αύτή, μέ άστρολογικά κριτήρια, τών χαρακτήρων τών άνθρώπων, συνεπάγεται
βεβαίως καί τήν προβλεψιμότητά τους, γεγονός πού οδηγεί στήν πρόγνωση διά της
άστρολογίας, ή όποια καί αποτελεί τήν ούσία δσων παρατίθενται στή συνέχεια
[πρβλ. W. Gundel, Sterne und Sternbilder im Glauben des Altertums und der Neuzeit,
Bonn-Leipzig 1922 (άνατ. Hildesheim-New York 1981), σ. 15. W. - E. Peuckert,
Astrologie. Geschichte der Geheimwissenschaften 1, Stuttgart 1960, σ. 20-25. Επίσης,
V. Stegemann, «Sterndeutung», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 9 (1938-
1941), στ. 689-762], Παράδειγμα άστρολογικοΰ χάρτη άτομου δημοσίευσε πρόσφα-
τα ό Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία καί Αστρολογία, δ.π. σ. 256 σχ. 1, άπ' δπου παρατί-
θεται καί στή συνέχεια- πρόκειται γιά άνθρωπο πού άνήκει στό ζώδιο τοϋ Ζυγοϋ καί
έχει ωροσκόπιο Καρκίνο:

10. Σέ μιά προωθημένη περίπτωση άστρολογικης πρόβλεψης, τό ζώδιο έμφανί-

ζεται νά προσδιορίζει καί τά φυσιολογικά χαρακτηριστικά τών άνθρώπων, ούσιώ-

δεις δηλαδή πτυχές της βιολογικής τους ύπαρξης καί ταυτότητας [βλ. V. Stegemann,

«Sterne (Sternglaube)», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 9 (1938-1941),
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στ. 763]. Στά ϊδια πλαίσια εξακολουθούν οί προβλέψεις στή συνέχεια, και γιά τούς
υπόλοιπους πλανήτες τοϋ ήλιακοΰ συστήματος.

11. Άπό τόν πλανήτη και τήν έπίδρασή του εξαρτάται, κατά τήν λαϊκή σκέψη, ό
καιρός και τά μετεωρολογικά φαινόμενα. Έτσι, τό κείμενο μας προβαίνει σέ μία κατά
βάσιν μετεωρολογική πρόβλεψη, πού κατεξοχήν ενδιαφέρει τούς άνθρώπους σέ γεωρ-
γικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες [πρβλ. F. Boll, Sphaera. Neue griechische Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder, Leipzig 1903 (άνατ. Hildesheim 1967), σ.
25 κ. έξ. 'Επίσης, F. Boll - C. Bezold, Sternglaube und Sterndeutung (έκδ. W. Gundel),
Leipzig 19314, σ. 50 κ. έξ.]. Θυμίζω δτι πολλές πρακτικές τής έλληνικής λαϊκής μετεω-
ρολογικής παρατήρησης και πρόβλεψης στηρίζονται έπίσης στήν παρατήρηση τών
ουρανίων σωμάτων και στήν έρμηνεία τών κινήσεων τους και τών φαινομένων πού σχε-
τίζονται μέ αυτά, υπό τό πρίσμα τής λαϊκής συνειρμικής και άναλογικής σκέψης [πρβλ.
Χ. Π. Κορύλλος, «Δημώδης μετεωρολογία», Λαογραφία 2 (1910-1911), σ. 703-706],

12. Ή πρακτική χρησιμότητα τής διά τών καλανταρίων μετεωρολογικής προγνώ-
σεως βρίσκεται άκριβώς στήν σύνδεσή της μέ τήν πρόοδο τής γεωργικής παραγωγής,
άπό τήν όποια έξαρτάται ή έπιβίωση δλης τής παραδοσιακής κοινότητας, γι' αύτό και
οί κατά μήνα προγνώσεις πού άκολουθοΰν παρουσιάζουν τέτοια λεπτομερή διεξοδι-
κότητα, φαινόμενο πού άπαντα γενικότερα στήν έλληνική λαϊκή μετεωρολογία [βλ. Θ.
Ί. Αθανασόπουλος, «Δημώδης μετεωρολογία», Λαογραφία 4 (1912-1913), σ. 738].

13. Οί κατά μήνα προβλέψεις τοϋ καιρού πού διατυπώνονται εδώ, συμφωνούν,
δσον άφορα τις διαπιστώσεις τους, μέ άνάλογες προβλέψεις πού είναι συχνές στήν έλλη-
νική λαϊκή μετεωρολογία [βλ. σχετικά Ά. Πανάρετος, «Κυπριακές γεωργικές παροιμίες»,
Κνπριακαί Σπονδαί 9 (1945), σ. 77-112. Δ. Σ. Λουκάτος, Κεφαλονίτικα γνωμικά, Αθήνα
1952, σ. 3-12. Ντ. Ψυχογιός, «Μετεωρολογικά Ήλειώτικα», Ήλειακά (1959), σ. 528-533.
Θαν. Κωστάκης, «'Εκφραστικά μέσα γιά τόν προσδιορισμό τοϋ χρόνου στά τσακώνικα»,
Λαογραφία 20 (1962), σ. 27-29], Πρόκειται γιά μιά σπουδαία προφορική παράδοση, μέ
ρίζες στήν άπώτατη φυσική παρατήρηση τοΰ άνθρώπου, άπό τά πρώτα κιόλας στάδια
τοΰ πολιτισμού, πού βρήκε τήν έκφρασή της και στήν δημώδη γραπτή, άλλά και στή
λαϊκή προφορική παράδοση τοΰ λαού, τή σχετική μέ τή μετεωρολογική πρόβλεψη.

14. Ό πλανήτης Ζεύς είναι έπίσης γνωστός στήν έλληνική λαϊκή μαγική και

μαντική παράδοση, ώς ούράνιο σώμα ιδιαίτερης μαγικής δύναμης [Α. Delatte,
Anecdota... δ.π., σ. 347, 389. Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρόάκειος

Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 38-382, δπου και βιβλιογραφία]. 'Υπόκειται και έδώ ή

άντίληψη γιά τούς πλανήτες πού «κυριεύουν», έπικρατοϋν δηλαδή, σέ ορισμένες
χρονικές στιγμές, άντίληψη πού προέρχεται άπό τήν άρχαία άστρολογική μαγική
παράδοση [βλ. Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (έκδ. Karl
Preisendanz) 2, Stuttgart 1974, σ. 115-116] και προσδιορίζει τήν ούσία τοΰ καλαντα-



ΣΧΟΛΙΑ

135

ρίου πού εκδίδεται έδώ, άλλά καί τή νεοελληνική μαντική καί άστρολογική παρά-
δοση, στό σύνολο της [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 79. Ό ίδιος, Τό άνακά-
λημα νεκρών καί ζωντανών στα νεοελληνικά νδρομαν τικά καί κάτοπτρο μ αντίκα
έθιμα, Γιάννενα 1977 (διδ. διατρ.), σ. 166, 223].

15. Ή κατά μήνα πρόγνωση τοΰ καιροΰ άπαντα καί στήν έλληνική λαϊκή μετε-
ωρολογική παράδοση γενικότερα, δπως έχει καταγραφεί καί άποτυπωθεΐ σήμερα
[βλ. Στ. Παπαγιαννάκης, «Λαϊκή πρόγνωσις καιροΰ στήν Κρήτη», Κρητική Πρωτο-
χρονιά (1965), σ. 16-27. Θεοδ. Μαλδογιάννης, «Διοσημεΐα ή σημεία καιροΰ περιοχής
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», Ηπειρωτική Εστία 19 (1970), σ. 442-449 καί Ηπειρωτική
Εστία 20 (1971), σ. 86-97]. 'Οδηγούμαστε έτσι στόν σχηματισμό ένός λαϊκοΰ μαντι-
κοΰ μηνολογίου, πού προέρχεται άμεσα άπό τήν άστρολογία, τις άντιλήψεις καί τις
δοξασίες της [Σ. Ρωνάς, «Λαϊκό μηνολόγιο τής Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά 7
(1957), σ. 309-329. Δημ. Ά. Κρεκούκιας, Τά προγνωστικά τοϋ καιρόν είς τήν άρχαί-
αν, τήν μεσαιωνικήν καί τήν νεωτέραν 'Ελλάδα, 'Αθήναι 1966 (ôlô. διατρ.), σ. 151].
'Αξίζει νά παρατηρηθεί έδώ δτι παρόμοια διάρθρωση τής μετεωρολογικής πρόβλε-
ψης υπήρχε καί κατά τήν έλληνική καί ρωμαϊκή άρχαιότητα [βλ. J. L. Ideler,
Meteorologia veterum Grecorum et Romanorum, Berolini 1832, σ. 13 κ.έξ.].

16. Όπως καί παραπάνω παρατηρήθηκε γιά τούς άλλους πλανήτες, καί ό Άρης
είναι ούράνιο σώμα στό όποιο αποδίδεται άπό τή λαϊκή μαγική παράδοση ιδιαίτερη
δύναμη καί έπίδραση στά άνθρώπινα πράγματα [Α. Delatte, ^nect/ota... δ.π., σ. 410.
'Επίσης βλ. Fuchsius, Historia stirpium, 1542, σ. 643b. Lonicerus, Kreuterbuch, 1573, σ.
301b. Dodonaeus, Cruydt-boeck (έκδ. de Clusius, 1644), σ. 944b καί Sibthorp, Florae
graecaeprodromus, 1806, σ. 175 II], Αύτός είναι καί ό λόγος πού συμπεριλαμβάνεται
άπό τήν έλληνική μαγική παράδοση στούς πλανήτες οί όποιοι καθορίζουν άμεσα τά
μετεωρολογικά φαινόμενα στή γή.

17. Ή παρατήρηση αύτή προέρχεται άπό τό γεγονός δτι στήν άρχαιότητα ο θεός
Άρης ήταν θεός τοΰ πολέμου καί τής διαμάχης. Π' αυτό καί σέ χειρόγραφες σολο-
μωνικές, δπως στούς κώδικες Petropolitanus 575 καί Harleianus 5596, ύπάρχουν
συχνά εξορκισμοί τοΰ Άρη, ώστε νά έπιτευχθεί μαγικά ή ειρήνευση μεταξύ άντιμα-
χομένων άνθρώπων καί λαών [Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκει-
ος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 381],

18. Ό λαός φαντάζεται τόν καιρό έπιθετικό καί εχθρικό πρό τούς άνθρώπους,

ανάλογο τοΰ πολεμικοΰ Άρη, ό πλανήτης τοΰ οποίου κυριαρχεί, κατά τήν συγκε-
κριμένη περίοδο. Παρόμοιες άντιλήψεις γιά τήν έρμηνεία τών καιρικών φαινομένων
ύπάρχουν καί μαρτυροΰνται συχνά στήν έλληνική λαϊκή μετεωρολογία [βλ. Γ. Ά.

Μέγας, «Ζητήματα Έλληνικής Λαογραφίας», Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 2

(1941-1942), σ. 155-162],
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19. Οί προβλέψεις αυτές είναι συνήθεις στήν έλληνική λαϊκή μετεωρολογική
παράδοση, ώς προσπάθεια τοϋ λαοΰ νά άνακαλύψει μιά ουσιώδη σχέση άνάμεσα
στά έξωτερικά γνωρίσματα τών φυσικών φαινομένων, στήν κίνηση τών ουρανίων
σωμάτων και στήν μετεωρολογική κατάσταση [πρβλ. Β. Αιγινήτης, «Περί τών προ-
γνώσεων τοΰ καιροΰ παρά τοις Αρχαίοις», Πρακτικά 'Ακαδημίας Αθηνών 29 (1954),
σ. 207-219. Δ. Αιγινήτης, Μετέωρα, έν Αθήναις 1927. Β. Αττικίδης, «Οί θαλασσινοί
και ή πρόγνωσις τοϋ καιροΰ», Ναυτική Ελλάς 8 (1937), σ. 3609-3610. Π. Βαβουλές,
«Παρατηρήματα γιά τόν καιρό», Κρητική 'Εστία 9:71 (1957), σ. 31]. Στήν διαδικασία
αυτή έπιστρατεύονται τόσο τά ονόματα τών πλανητών, οσο και οί γενικότερες ιδιό-
τητες πού τούς άποδίδονται άπό τόν λαό [Ν. Γ. Πολίτης, «Μετεωρολογικοί μΰθοι»,
Λαογραφικά Σύμμεικτα 3, έν Αθήναις 1931, σ. 1-63], ώστε νά οδηγηθεί ή δλη προ-
σπάθεια σέ κάποιο λογικό ή λογικοφανές συμπέρασμα.

20. Ό ήλιος, μέ τήν καθημερινή ζωογόνο παρουσία του, θεωρείται άπό τόν λαό
ούράνιο σώμα πανίσχυρο, μέ μεγάλες και μοναδικές μαγικές δυνάμεις [βλ. Μ. Παπα-
θωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 377, 410.
Α. Delatte, Herbarius, recherches sur le cérémonial usité chez les anciens pour la
cueillette des simples et des plantes magiques, Bruxelles-Brussel 1961, σ. 84. Lonicerus,
δ.π., σ. 322. Dodonaeus, δ.π., σ. 92, 94. Sibthorp, δ.π., σ. 111]. Γιά τόν λόγο αύτό και οί
άκτίνες του χρησιμοποιούνται συχνά σέ διάφορες λαϊκές μαγικές πράξεις, κυρίως σέ
ύδρομαντικά και κατοπτρομαντικά έθιμα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα... δ.π.,
σ. 213-214], μέ τήν πίστη οτι οί άκτίνες αύτές δέν είναι άρεστές σέ νεκρούς και δαί-
μονες, πού τρέπονται σέ φυγή άν έρθουν σέ επαφή μαζί τους [Th. Hopfner, ΟΖ.
Griechisch-ägyptischer Offernbarungszauber. Seine Methoden 1, Leipzig 1921, σ. 226].
Στήν έλληνική μετεωρολογική παράδοση ό ήλιος άναφέρεται συχνά, σέ πολλές προ-
βλέψεις, άντιλήψεις και δεισιδαιμονίες [Ν. Γ. Πολίτης, «Ό ήλιος κατά τούς δημώδεις
μύθους», Λαογραφικά Σύμμεικτα 2, έν Αθήναις 1921, σ. 110-153],

21. Ή μεγαλοπρεπής έμφάνιση και ή κυριαρχική παρουσία τοΰ ήλιου στό στε-
ρέωμα οδηγεί στήν προβολή τών χαρακτηριστικών του αύτών και στούς άνθρώπους
πού γεννήθηκαν κάτω άπό τήν άστρολογική έπίδρασή του, σύμφωνα μέ έναν τρόπο
σκέψης συνήθη στήν λαϊκή άστρολογία [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ.
78-79. Catalogus... δ.π. 4, Bruxellis 1903, σ. 136,137. Ό ϊδιος, «Ή άστρολογική παρά-
δοση τών ζωδιολογίων και ωροσκοπίων», Δωδώνη 9 (1980), σ. 87-88. Α. Delatte,
Anecdota Atheniensia... δ.π., 1, σ. 397].

22. Παρόμοιες προβλέψεις, σχετιζόμενες μέ τήν ήλιακή έπίδρασή, έχουμε και

στήν έλληνική λαϊκή μετεωρολογία, πού έχει έπηρεαστεί άπό τήν δημώδη παράδοση

δπως αύτή άπηχεΐται στό κείμενο πού δημοσιεύουμε έδώ [βλ. ενδεικτικά Χρ. Έξα-

δάχτυλος, «Παροιμίες γιά τόν καιρό», Πάφος 4 (1939), σ. 22-23. Φ. Ί. Κουκουλές,
Βυζαντινών βίος και πολιτισμός 1:2, έν Αθήναις 1948, σ. 218-226. Ό ί'διος, Θεσσαλό-
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νίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά 2, έν 'Αθήναις 1950, σ. 28-35. Ν. Κρανιδιώτης,
«Κυπριακά σημειώματα. Προβλέψεις γιά τόν καιρό», Κυπριακά Γράμματα 5 (1940-
1941), σ. 439-440], γι' αύτό καί άποτελοΰν υλικό συγκρίσιμο, πού μας βοηθούν στήν
πληρέστερη κατανόηση τοϋ κειμένου μας.

23. Ή Αφροδίτη θεωρείται άπό τήν έλληνική μαγική παράδοση πλανήτης
«άγαθός» [Α. Delatte, Anecdota... ό.π., σ. 399. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... ό.π., σ.
78], γι' αύτό καί οί μετεωρολογικές έπιδράσεις πού τής αποδίδονται είναι ήπιες,
όπως ήπια οφείλει νά είναι, κατά τήν λαϊκή άνθρωπολογία, ή γυναίκα καί ή γυναι-
κεία ομορφιά, τήν όποια άντιπροσωπεύει. Παρόμοιες είναι καί οί συμβολικές χρή-
σεις της σέ συνταγές τής έλληνικής μαγείας [Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης,
Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας... ό.π., σ. 382. Επίσης, βλ. Fuchsius, ό.π., σ. 558c.
Lonicerus, ό.π., σ. 280b. Dodonaeus, ό.π., σ. 370b μέ άναφορές στά βότανα τής 'Αφρο-
δίτης καί στήν μαγική δραστικότητά τους],

24. Ανάλογες παρατηρήσεις καί προβλέψεις συναντοϋμε καί στήν έλληνική
λαϊκή μετεωρολογική πράξη καί πρακτική, στόν βαθμό πού αύτή έχει καταγραφεί
καί μελετηθεί [βλ. Σ. Μαράτος, «Πρόγνωσις τοϋ καιροΰ», Ναυτική Ελλάς 4 (1931-
1932), σ. 1083-1085. Κ. Ματζουράνης, «Βουρβουρέικη λαογραφία Β'. Μετεωρολογι-
κοί παροιμίαι τοϋ χωριοϋ μας», Επετηρις τών Βουρβούρων 3 (1939), σ. 130-132. Μ.
Πιττόκος, «Ή πρόβλεψις τοϋ καιροΰ», Προμηθεύς Πυρφόρος 3:66 (1927), σ. 7. Δημ.
Α. Κρεκούκιας, Τά προγνωστικά τοϋ καιροϋ... δ.π., σ. 1-3].

25. Γιά τόν πλανήτη Έρμή ισχύουν όσα παραπάνω σημειώθηκαν γιά τούς υπόλοι-
πους πλανήτες τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος. Πρόκειται γιά πλανήτη πού συχνά ανα-
φέρεται σέ μαγικές πράξεις καί συνταγές [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., σ. 337, 356.
Fuchsius, ό.π., σ. 622d. Lonicerus, δ.π., σ. 291a. Dodonaeus, δ.π., σ. 161. Ε. Boissier, δ.π.,
2, σ. 723. Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας...
δ.π., σ. 381]. Ή αστρολογική άποτελεσματικότητά του προφανώς συνδέεται μέ τό
γεγονός δτι ό άρχαΐος θεός Ερμής υπήρξε συνδεμένος μέ τή μαγεία, γι' αύτό καί ανα-
φέρεται συχνά σέ αρχαίες μαγικές έπικλήσεις, καταδέσμους καί έπωδές [βλ. F. J. M. de
Waele, The magic staff or rod in graeco-Italian antiquity, Gent 1927, σ. 29 καί D. Jordan,
«Three curse tablets» στόν τόμο D. Jordan-Η. Montgomery-Ε. Thomassen (έκδ.), The
world of ancient magic, Bergen 1999, σ. 116-119. S. Johnston, «Songs for the ghosts: Magi-
cal solutions to deadly problems» στόν τόμο The world of ancient magic... ό.π., σ. 86-87].

26. Πολλές μετεωρολογικές προβλέψεις συναρτώνται άπό τις κινήσεις καί τήν

συμπεριφορά τών ζώων, ήδη στήν άρχαία άλλά καί στή νεώτερη λαϊκή παράδοση

[βλ. D. Α. Krekoukias, G Ii Uccelli nelle credenze e nelle tradizioni del popolo Greco e

Siciliano, Atene 1970, σ. 5]. Αύτή τήν άλληλεπίδραση άπηχεΐ καί ή πληροφορία τοΰ
κειμένου μας έδώ.
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27. Γιά παρόμοιες προβλέψεις, όπως καί παραπάνω σέ άνάλογη ευκαιρία σημειώ-
θηκε, υλικό πρός σύγκριση προσφέρει ή έλληνική λαϊκή μετεωρολογική παράδοση [βλ.
σχετικά Ν. Γ. Πολίτης, «ΟΙ περί αστέρων καί άστερισμών μϋθοι», Λαογραφικά Σύμμει-
κτα 2, έν 'Αθήναις 1921, σ. 178-208. Ί. Ν. Πρωτοπαππάς, «Τά προγνωστικά έν Βασσαρά
Β'. Προγνωστικά διά τάς καιρικάς μεταβολάς», Μαλεβός 4:49 (1925), σ. 388. Ί. Π. Στα-
ματούλης, «Δημώδης μετεωρολογία», στό Τά Νέα Γεωπονικά, έν 'Αθήναις, 3:27 (1908),
σ. 222-223. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Προγνωστικά», Θρακικά 4 (1933), σ. 234-239].

28. Ή σελήνη είναι ό κατεξοχήν μαγικός πλανήτης, γι' αύτό καί άναφέρεται σέ
πολλές σολομωνικές καί συνταγές τής έλληνικής μαγικής παράδοσης [Μ. Παπαθω-
μόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρόάκειος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 343, 369,
412], Στήν έλληνική λαϊκή μαγεία ύπάρχει έντονη ή πίστη στή δοξασία γιά τό κατέ-
βασμα 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», Πρα-
κτικά Στ'Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1991,
σ. 293-317], Ή πράξη αύτή ύπαινικτικά μνημονεύεται εδώ. Είναι χαρακτηριστικό τό
ότι τό κατέβασμα τοϋ φεγγαριοϋ μαρτυρεΐται ώς ένδειξη μεγάλης μαγικής δύναμης
ήδη άπό άρχαίους Έλληνες καί Ρωμαίους συγγραφείς [βλ. 'Απολλώνιου 'Ροδίου,
'Αργοναυτικά 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 άντιλήψεις καί
δοξασίες τοΰ ελληνικού λαοΰ [Ντ. Ψυχογιός, Περί γοητειών καί μαντείας, Λεχαινά
1989, σ. 22-29]. Σέ διάφορα κείμενα μαγικών χειρογράφων καί σέ περιγραφές έλλη-
νικών μαγικών κωδίκων 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 λαοΰ», Λαο-
γραφικά Σύμμεικτα 2, δ.π., σ. 185], Τό ι'διο μαρτυρεΐται καί άπό τις μυθολογίες
άλλων λαών [J. Ivanov, Livres et légendes Bogomiles, Paris 1976, σ. 191],

29. 'Ανάλογα προγνωστικά συναντοΰμε καί στήν έλληνική λαϊκή μετεωρολογική
παράδοση, πού έχει τις ρίζες της στήν ίδια άρχαΐα παράδοση περί προγνωστικών,
άπό τήν οποία άντλεΐ καί τό κείμενο μας έδώ [Δ. Ά. Κρεκούκιας, Τά προγνωστικά
τοϋ καιροϋ... δ.π., σ. 155. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Από τήν Ανατολική Θράκη. Ή
Σηλύβρια μέ τά γύρω της χωριά 1, 'Αθήναι 1956, σ. 168. Νικ. Χαλιορής, Ύδρέϊκα λαο-
γραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 20 κ. έξ. Εύαγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά
τής Κρήτης, Αθήναι 1949, σ. 15-17. Μιχ. Πετρίδης, «Ναυτικά λόγια Καστελλορίζου»,
Λαογραφία 2 (1910), σ. 689-691].

30. Στό νέο αύτό καλαντάριο, οί συνοπτικές προβλέψεις τοΰ οποίου ξεκινοΰν
άπό τό 1722 καί φτάνουν ώς τό 1945, έμφανίζεται πρώτη στόν κατάλογο τών έπι-
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κρατούντων ουρανίων σωμάτων ή σελήνη, γιά τήν μαγική δύναμη της οποίας, κατά
τήν έλληνική μαγική παράδοση, έγινε λόγος προηγουμένως. Ή υποταγή της σελήνης
θεωρείται στή μαγεία ύψιστη απόδειξη τών ικανοτήτων τοΰ μάγου, άφοΰ έτσι θά
αποκτήσει ιδιαίτερες δυνάμεις γιά τήν επιτέλεση καί τήν έπιτυχή κατάληξη τών
μαγικών τελετουργιών πού θά τελέσει [Ν. Κ. Μουτσόπουλος, «Οί "μαΐστρες" της
Μακεδονίας καί της Θράκης», δ.π., σ. 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. Ά. Πετρόπουλος, «Ή γύμνωση στις μαγικές ενέργειες», Αρχειον Θρακικού
Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 13 (1946-1947), σ. 100-101]. Kl' αύτό,
έπειδή ή σελήνη θεωρείται άπό τόν λαό ούράνιο σώμα μέ έξαιρετικές μαγικές δυνά-
μεις [Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα 2, δ.π., σ. 160].

31. Σέ ολόκληρο τό καλαντάριο πού άκολουθεΐ γίνονται προβλέψεις γιά ορι-
σμένες, κάθε φορά, χρονιές, ώς είδος ωροσκοπίου, μέ βάση τό σύστημα τών δώδε-
κα τμημάτων στα όποια χωρίζεται νοητά ό ούράνιος θόλος, καί τά όποια ονομάζο-
νται στήν άστρολογία «οίκοι». Κάθε πλανήτης περνά άπ' δλους τούς «οίκους»,
κατά τήν περιφορά του, κυριαρχεί δμως δταν βρεθεί στόν δικό του «οίκο». Γιά τήν
κατανόηση δσων άκολουθοΰν, παρατίθεται ό άκόλουθος συνοπτικός πίνακας,
δπως τόν έχει σχηματοποιήσει ό κατεξοχήν μελετητής της έλληνικής λαϊκής μαγικής
καί άστρολογικης παραδόσεως καθηγητής Κ. Δ. Τσαγγαλάς, καί δπου παρατίθε-
νται οί ήμερήσιοι καί νυκτερινοί οίκοι κάθε πλανήτη, μέ τά σύμβολά τους καί τις
μοίρες τής πιό μεγάλης καί τής πιό μικρής τους έπίδρασης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή
Μαγεία... δ.π., σ. 73]:

Πλανήτες "Οίκοι" ημερή- σιοι με τά αν- τίστοιχα ζώδια "ΟΤκοι" νυκτε- ρινοί μέ τά άντίστοιχα ζώ- δια Σημεία μέγι- στης έπίδρα- σης (Υψώ- ματα) Σημεία έλά- χιστης έπίδρα- σης (Ταπει-
νώματα)
"Ηλιος .2| W Λέων ^^ ry> 19° ~19°
Σελήνη Ρ Καρκίνος ζΓ^ζ) tr30
Κρόνος Αιγόκερως ^ Ύδροχόος ^äst 21° f y> 21°
ZÉÛÇ Τοξότης — Ίχθϋες -yQ Ο 15°
"Αρης çy* Σκορπιός Κριός Ύ"> % 28° ö~jj) 28°
'Αφροδίτη Ο Ζυγός —^—: Ταύρος 270 qpq 15°
Έρμης Q Παρθένος qflfjj> Δίδυμοι J^ Ύ^ 15° oc 150
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'Άς σημειωθεί οτι παρόμοια στοιχεία μέ τόν πίνακα τοΰ Κ. Δ. Τσαγγαλά, πού παρα-
τέθηκε παραπάνω, υπάρχουν στήν άστρολογική παράδοση καί άλλων λαών [βλ.
Kurt Seligmann, Das Weltreich der Magie, Stuttgart 1958, σ. 239 είκ. 149].

32. Άπηχεϊται εδώ ή πάγια άντίληψη γιά τήν έπίδρασή τών πλανητών καί τών
θέσεών τους έπί τών έπιδημικών άσθενειών, οί όποιες κατά τους προηγούμενους τοΰ
20οΰ αιώνες είχαν άποδεκατίσει μεγάλο μέρος τοΰ πληθυσμοΰ Εύρώπης καί Ασίας.
Ούσιαστικά προτείνεται ή άστρολογική ερμηνεία καί πρόγνωση τών έξαιρετικά
θανατηφόρων αύτών έπιδημιών [πρβλ. Π. Γκράβιγγερ, Ήλιακόν ωροσκόπων καί
προγνωστική άστρολογία, 'Αθήνα 1940. Ί. Παπαδόπουλος, «Περί τών άποφράδων
ήμερών», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 18 (1948), σ. 238-244. Θ. Κω-
στάκης, ΉΆνακοϋ Καππαδοκίας, Αθήνα 1963, σ. 323-342].

33. Ή ένταξη τής προόδου τής φυτικής καί γεωργικής παραγωγής στό άστρο-
λογικό ερμηνευτικό σχήμα άποτελεΐ δοξασία ριζωμένη στήν έλληνική καί μεσογει-
ακή εύρύτερα λαϊκή άστρολογική καί μαντική παράδοση [βλ. D. Α. Krekoukias, Il
mondo vegetale nelle leggende tradizionali del popolo Greco e Siciliano, Atene 1970,
σ. 5-6, 47]. Ύπό τό πρίσμα αύτό μποροΰν νά έρμηνευθοΰν οί άναφορές στις έπιδρά-
σεις πλανητών καί ζωδίων έπί διαφόρων κλιματικών συνθηκών καί έπί τής προόδου
τής αύξήσεως καί καρποφορίας ορισμένων φυτών.

34. Οί άναφορές σέ πολέμους, συγκρούσεις καί πιθανές έκθρονίσεις ήγεμόνων
είναι συχνές στις κάθε είδους άστρολογικές προβλέψεις. Παρόμοιες προγνώσεις
καθεστωτικών άλλαγών καί πολεμικών συγκρούσεων ύπάρχουν καί σέ δημώδη
άστρολογικά κείμενα τής βυζαντινής παράδοσης, άλλά καί τής άστρολογικής παρά-
δοσης διαφόρων λαών καί έποχών, ώς ζητήματα πού πάντοτε γοήτευαν τόν λαό καί
εϊλκυαν τό λαϊκό ενδιαφέρον [βλ. D. Pingree, The Yavanajataka of Sphujidhvaja 2,
Cambridge, Mass. - London 1978, σ. 421-445. U. Riedinger, Die Heilige Schrift im
Kampf der griechischen Kirche gegen die Astrologie, Innsbruck 1956, σ. 25-32].

35. Δυσοίωνες προβλέψεις γιά τήν πορεία τών άνθρωπίνων πραγμάτων είναι
συχνές στά κείμενα τής άστρολογικής παράδοσής μας καί άπαντοΰν σέ διάφορα
καλαντάρια ήδη άπό τά βυζαντινά χρόνια [βλ. Η. G. Beck, Vorsehung und
Vorherbestimmung in der theologischen Literatur der Byzantiner, Rome 1937, σ. 65-84.
'Επίσης, «Astrology», The Oxford Dictionary of Byzantium 1, New York-Oxford 1991,
σ. 214-216],

36. Μεγάλη σημασία άποδίδεται άπό τήν λαϊκή άστρολογική παράδοση στις
«όψεις», στις θέσεις δηλαδή πού κάθε πλανήτης παίρνει σέ σχέση μέ τούς άλλους, δταν
περνά άπό τά διάφορα ζώδια. Σχετικό είναι τό άκόλουθο σχήμα άπό παλαιό άστρο-
λογικό μαγικό κείμενο, πού παραθέτει ό καθηγητής Κ. Δ. Τσαγγαλάς, καί τό όποιο
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μπορεί νά βοηθήσει τόν μελετητή τοϋ χειρογράφου μας στήν κατανόηση τοΰ τρόπου
καί τών θέσεων διά τών οποίων κάθε πλανήτης εισέρχεται στά ζώδια, ώστε νά γίνουν
οί προβλέψεις πού σημειώνονται έδώ [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 76]:

napimyci

τα,ί/οες
ύ

. y

αιγωχερκ
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37. Τόσο οί βροχές, δσο καί οί πλημμύρες ένδιέφεραν άμεσα τις άγροτικές καί
κτηνοτροφικές παραδοσιακές κοινότητες, γι' αύτό καί προβλέπονται έδώ μέ ιδιαίτε-
ρη σχολαστικότητα. Παρόμοιες προβλέψεις είναι συχνές καί άναμενόμενες στά κεί-
μενα τής έλληνικής άστρολογικής παράδοσης [βλ. L. Weigl, Studien zu dem
unedierten astrologischen Lehrgedicht des Johannes Kamateras, Progr. Gymn.
Münnerstadt, Würzburg 1902. P. Tannery, «Le traité de Manuel Moschopoulos sur les
carrés magiques», Mémoires Scient. 4 (1920), σ. 27-29. Ό 'ίδιος, «Notes critiques sur les
traités de l'astrolabe de Philopon», Mémoires Scient. 4 (1920), σ. 241-260],

38. 'Ανάλογες προβλέψεις συναντοϋμε καί σέ άλλα άστρολογικά κείμενα, μέ
σκοπό τήν κάθε είδους προστασία τών άνθρώπων άπό τό έπερχόμενο κακό [πρβλ.
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D. Pingree, «Historical Horoscopes», Journal of the American Or. Society 82 (1962), σ.
487-502. Ό ιόιος, «Gregory Chioniades and Palaeologan Astronomy», Dumbarton
Oaks Papers 18 (1964), σ. 133-160],

39. Οί κατά έποχές μετεωρολογικές προβλέψεις άποτελοΰν πιθανότατα επίδραση
άπό τήν πλούσια άραβική άστρολογική παράδοση, ή οποία διαμόρφωσε, έν μέρει, τήν
άντίστοιχη βυζαντινή φιλολογία, καί δι' αύτής καί τή νεοελληνική παράδοση τών χει-
ρογράφων -καί έντύπων άργότερα- καλανταρίων [βλ. Ο. Neugebauer, «The Early
History of the Astrolabe. Studies in Ancient Astronomy IX», Isis 40 (1949), σ. 240-256.
P. Kunitzsch, «Die arabische Herkunft von zwei Sternverzeichnissen in cod. Vat. Gr.
1056», Zeitschrift Dt. Morgenland. Ges. 120 (1970), σ. 281-287],

40. Ή πρόγνωση τών καταστρεπτικών καί φονικών σεισμών υπήρξε έπίσης
κύριο μέλημα τής άστρολογίας, καθώς συχνά οί άνθρωποι τούς συσχέτιζαν μέ τις
κινήσεις τών ουρανίων σωμάτων, στήν επίδραση τών οποίων έπί τής γής καί τούς
άπέδιδαν [D. Pingree, «The Indian and Pseudo-Indian Passages in Greek and Latin
astronomical and astrological texts», Viator 7 (1976), σ. 152-153. Ό ίδιος, «The
Astrological School of John Abramios», Dumbarton Oaks Papers 25 (1971), σ. 191-
215. Πρβλ. έπίσης Δ. Κωτσάκης, Αστρονομία και αστρολογία στό Βυζάντιο (Κοσμο-
λογικά θέματα 11), 'Αθήνα 1983, όπου καί σχετικές πληροφορίες].

41. Τό κείμενο μας προβαίνει έδώ άκόμη καί σέ έρωτικοϋ περιεχομένου προ-
βλέψεις, οί όποιες συχνά άπασχολοΰν τήν άστρολογία καί τήν άστρολογική μαγεία,
ώς βασικό τμήμα τής άνθρώπινης καθημερινότητας [πρβλ. W. καί Η. G. Gundel,
Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre Greschichte,
Wiesbaden 1966, σ. 35 κ. έξ. Ε Cünen, La lécanomancie grecque, Liège 1957, σ. 42-43].

42. Ή παραγωγή τών σιτηρών καί ή πορεία της, μέ τόν ζωτικό της ρόλο στήν έπι-
βίωση τών ανθρώπινων κοινωνιών, υπήρξε συχνά άντικείμενο αστρολογικής πρόβλε-
ψης, σέ μιά προσπάθεια μαγικού προσδιορισμού τής αβεβαιότητας τοΰ μέλλοντος [Α.
Delatte-L. Delatte, «Un traité byzantin de Géomancie (codex Parisinus 2419)»,
Annuaire Inst. Philol. Hist. Or. Slav. 4 (1936), σ. 575-658. P. Tannery, «Le Rabolion.Traités
de Géomancie arabes, grecs et latins», Mémoires scient. 4 (1920), σ. 297-411],

43. Στό πλαίσιο τής άστρολογικής πρόβλεψης τών καιρικών συνθηκών έντάσσε-
ται καί ή προσπάθεια προειδοποίησης τών άνθρώπων γιά καταστρεπτικούς σφο-
δρούς άνέμους [Βλ. σχετικά F. Cumont, «L'opuscule de Jean Pédiasimos Περί επτα-
μήνων καί έννεαμήνων», Rev. Belge de Philol. et d'Hist. 2 (1923), σ. 5-21],

44. Ή άστρολογική κατάσταση έμφανίζεται έδώ νά έπιδρά καί στήν ποιότητα
τών άνθρωπίνων σχέσεων, άφοϋ ή δύναμη τών ούρανίων σωμάτων παρουσιάζεται
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νά διαμορφώνει σκέψεις, διαθέσεις καί συναισθήματα [βλ. Α. Tihon, «Un traité
astronomique Chypriote du XIVs.», Janus 64 (1977), σ. 279-282. Ό ίδιος, «Le Livre V
retrouvé du Commentaire à lAlmageste de Théon d'Alexandrie», Centaurus 56
(1987), σ. 201-218]. Παρόμοιες άλλωστε παρατηρήσεις γίνονται σέ διάφορα παλαιά
άστρολογικά κείμενα [βλ. L. Gauricus, Tractatus astrologiae, Venedig 1522. F.
Junctinus, Speculum astrologiae, Lyon 1583. J. B. Morin de Ville franche. Ad australes
et boreales astrologos, pro restituenda astrologia epistulae, Paris 1628].

45. Προβλέπεται έδώ ή πορεία καί ή διαμόρφωση τών τιμών σέ ε'ίδη πρώτης
άνάγκης, κάτι πού άποτελεΐ συχνό μέλημα τών άστρολογικών κειμένων καί μαντευ-
μάτων [βλ. σχετικά J. Mogenet, «L'influence de l'astronomie arabe à Byzance du IXe
au XlVe siècles», Collogue d'histoire des sciences 1 (1972) καί 2 (1973) (Université de
Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie besérie, fasc. 9), Louvain 1976,
σ. 45-55],

46. Συχνή, στήν λαϊκή άστρολογική παράδοση, είναι ή άπόδοση ορισμένων προγνώ-
σεων σέ έπιφανεΐς λογίους τής άρχαιότητας, ώστε καί μόνον μέ τήν άναφορά τοΰ ονό-
ματος τους νά άποκτήσουν κΰρος καί άξιοπιστία [πρβλ. L. G. Westerink, «Ein
astrologisches Kolleg aus dem Jahre 564», Byzantinische Zeitschrift 64 (1971), σ. 6-21. 'Επί-
σης J. Tucker, Ptolemaic Astrology, Sidcup/Kent 1961, σ. 57, μέ άνάλογο παράδειγμα],

47. Γιά τήν κυριαρχική θέση τοϋ ήλιου στήν άστρολογία έγινε λόγος καί παρα-
πάνω. Έδώ κυριαρχεί ή άποψη γιά τήν έξόχως ευεργετική έπίδρασή του στά άνθρώ-
πινα πράγματα, ή οποία έπαναλαμβάνεται καί άπό μεγάλο μέρος τής βυζαντινής
άστρολογικής παράδοσης [βλ. Ρ. Wirth, «Zur Kenntnis heliosatellitischer Pla-
netentheorien im griechischen Mittelalter», Historische Zeitschrift 212 (1971), σ.
363-366],

48. Ή λ. στράτα υποδηλώνει έδώ τήν εκστρατεία τών στρατιωτικών δυνάμεων,
δηλαδή πόλεμο, μέ τις άναπόφευκτες συνέπειες του γιά τήν άνθρώπινη κοινωνία.

49. Ή άπαγόρευση αύτή, πού γίνεται γιά λόγους υγιεινής, έχει άστρολογική
βάση, όπως συμβαίνει καί μέ άλλες παρόμοιες άπαγορεύσεις τροφών, πού συχνά
περιλαμβάνονται σέ παρόμοια καλαντάρια [πρβλ. Α. Tihon, «Notes sur l'astronomie
grecque au Ve siècle de notre ère (Marinus de Naplouse: un commentaire au Petit
Commentaire de Théon)», Janus 63 (1976), σ. 167-184],

50. Τό ϊδιο ισχύει καί γιά τήν πρόβλεψη τής έμφάνισης άγριων ζώων, πού προ-
ξενοΰν φθορές σέ άνθρώπους, καλλιέργειες καί οικόσιτα ζώα, γι' αύτό καί προβλέ-
πονται έγκαιρα, ώστε νά άντιμετωπιστοϋν οί συνέπειες τής παρουσίας τους [βλ. σχε-
τικά F. Jürss, «Johannes Katrarios und die Dialog Hermippos oder Über die



144

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Astrologie», Byzantinische Zeitschrift 59 (1966), σ. 275-284. W. καί Η. Gundel,
Astrologumena... δ.π., σ. 79].

51. Ή παρατήρηση φυσικών καί αστρονομικών δεδομένων είναι συχνή στήν
έλληνική άστρολογική παράδοση, μόνο πού έρμηνεύεται στό πλαίσιο τής αστρολο-
γίας, μέσα δηλαδή άπό μιά μεταφυσική καί μαγική άντίληψη τής φύσης καί τών
ένεργειών της [πρβλ. D. Kotsakis, «Astronomy and Mathematical Sciences in
Byzantium», στόν τόμο G. D. Dragas (έπιμ.), Aksum-Thyateira. A Festschrift for
Archibishop Methodios ofThyateira and Great Britain, London 1985, όπου καί ή προ-
γενέστερη σχετική βιβλιογραφία].

52. Έδώ οί άστρολογικές προβλέψεις παίρνουν τήν μορφή πρακτικών οδηγιών
γιά τούς γεωργούς, δπως συχνά συμβαίνει σέ διάφορα κείμενα τής έλληνικής άστρο-
λογικής παράδοσης [πρβλ. Α. Delatte, La Catoptromancie grecque et ses dérivés,
Liége-Paris 1932, σ. 45 κ. έξ. Παλαιότερα βλ. Α. Bouché-Ch. Leclercq, L'Astrologie
grecque, Paris 1899, σ. 18-19], Τό ïôlo παρατηρείται σέ πολλά συστήματα οργανωμέ-
νων άστρολογικών προβλέψεων διαφόρων εύρωπαϊκών λαών [βλ. L.-F.-Alfred
Maury, La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen age, Paris 1860 και J.
Lindsay, Origins of Astrology, London 1971],

53. Μέ τήν ίδια μέθοδο πού παραπάνω έπισημάνθηκε, διατυπώνονται έδώ προ-
βλέψεις γιά τις επικίνδυνες τρικυμίες, πού έμπόδιζαν τό έργο τών ναυτικών καί έθε-
ταν σέ κίνδυνο τις ζωές τους, άρα έπρεπε νά προβλεφθούν ώστε νά προληφθούν οί
πιθανές καταστρεπτικές συνέπειές τους [βλ. σχετικά F. Boll-F. Bezold-W. Gundel,
Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wessen der Astrologie, Stuttgart
19665, σ. 38-39].

54. Οί έπιδρομές άκρίδων υπήρξαν καταστρεπτικές γιά τήν γεωργική παραγωγή
τών άγροτικών κοινωνιών, γι' αύτό καί ή πρόληψή τους, διά τής προγνώσεως, ήταν
άνάμεσα στά ζητούμενα τής άστρολογικής μαντείας [βλ. F. Boll-F. Bezold-W.
Gundel, Sternglaube... ό.π., σ. 24-26].

55. Έμφανίζεται έδώ ή κυριαρχική άστρολογική έπίδραση τής σελήνης, γιά τήν
οποία έγινε λόγος καί προηγουμένως. Ή άστρολογική ένωσή της μέ τούς πλανήτες
παρουσιάζεται ώς αιτία πολλών εξελίξεων καί άλλαγών, τόσο στό φυσικό περιβάλ-
λον, όσο καί στήν άνθρώπινη ζωή [βλ. Α. Wasserstein, «An Unpublished Treatise by
Demetrius Triclinius on Lunar Theory», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen
Gesellschaft 16 (1967), σ. 153-174],

56. Όπως έχει παρατηρηθεί στή σχετική βιβλιογραφία, τέτοιου είδους άστρολο-
γικές προβλέψεις συχνά ένέχουν πολιτικό χαρακτήρα καί άπηχοϋν πολιτικές άπό-
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ψεις τών συντακτών τους, φαινόμενο συχνό στήν αστρολογική μας παράδοση [πρβλ.
D. Pingree, «Political horoscopes from the reign of Zeno», Dumbarton Oaks Papers 30
(1976), σ. 133-150, όπου καί σχετική βιβλιογραφία].

57. Στις αστρολογικές προβλέψεις τοϋ κειμένου μας ή άναφορά σέ φυσικά φαι-
νόμενα είναι συχνή, μέ τήν μορφή μιας συνολικής πρόβλεψης τής συμπεριφοράς τής
φύσης, πού μόνο μέσα άπό τήν μαντεία μπορούσε νά δομηθεί, καθώς δέν είχαν
άκόμη άναπτυχθεί έπαρκώς, τήν έποχή συγγραφής καί πιθανής χρήσης τοΰ κειμέ-
νου, τά άντίστοιχα επιστημονικά έργαλεϊα γιά τήν μελέτη τής φύσης [πρβλ. Ρ.
Kunitzsch, «Die Unwettersterne und die "Geomantie" des Zanati», Byantinische
Zeitschrift 60 (1967), σ. 309-317],

58. Ή ξηρασία καί ή λειψυδρία άποτελοϋν γιά τις άγροτικές καί κτηνοτροφικές
κοινωνίες πληγές, γιά τήν άντιμετώπιση τών όποιων οί άνθρωποι συχνά προσφεύ-
γουν στό θείον. Έδώ ή άστρολογική πρόβλεψη έρχεται άρρωγός στήν προσπάθεια
γιά έγκαιρη πρόγνωση τέτοιων καταστάσεων [πρβλ. J. Mogenet, «Une scolie inédite
du Vat. Gr. 1594 sur les rapports entre l'astronomie arabe et Byzance», Osiris 14
(1962), σ. 198-221, μέ άνάλογες άναφορές].

59. Άπό τό πάνθεον τών άστρολογικών προβλέψεων πού προηγήθηκε δέν θά
μποροΰσαν νά λείπουν οί ταξιδιώτες καί οί πραγματευτές, ή έπιτυχία τοΰ έργου τών
όποιων έντάσσεται έδώ στα άστρολογικά δεδομένα. Γενικά, ή άστρολογία καλύπτει
μέ τις προγνώσεις της τό σύνολο σχεδόν τών άνθρώπινων δραστηριοτήτων καί ένερ-
γειών, γεγονός πού τής δίνει τόν χαρακτήρα μιας συνολικής ύπερφυσικής παρέμβα-
σης στήν άνθρώπινη καθημερινότητα [πρβλ. σχετικά Ο. Neugebauer, «Commentary
on the Astronomical Treatise Par. Gr. 2455», Mém. Ac. R. Belge CI. Lettr. 59:4 (1969),
σ. 1-45 καί J. Mogenet, «Les scolies astronomiques du Vat. Gr. 1291», Bull. Inst. Hist.
Beige Rome 40 (1969), σ. 69-91, μέ άνάλογες παρατηρήσεις],

60. Τά ζάρια άποτελοϋν τυχερό παιχνίδι πού ήρθε στήν Ελλάδα άπό τή Δύση, καί
διαδόθηκε στόν λαό [βλ. Στ. Ξανθουδίδης, «Έκ τής έν Κρήτη 'Ενετοκρατίας. Τά
ζάρια», Κρητικός Λαός 1:1-6 (1909), σ. 7-11. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Βιβλιογραφία τής
έλληνικής λαογραφίας»,Λαογραφία 3 (1911-1912), σ. 258]. Στήν δημώδη άλλά καί στήν
λόγια διδακτική ποίηση τό παιχνίδι μέ τά ζάρια καταδικάζεται ώς καταστρεπτικό,
τόσο άπό οικονομική, δσο καί άπό ήθική καί κοινωνική άποψη [βλ. S. Karaiskakis, «Das
Lehrgedicht Λόγοι Διδακτικοί τοϋ πατρός πρός τόν υ ιόν von Markos Depharanas
1543», Λαογραφία 11 (1934-1937), σ. 29, στ. 92 κ.έξ.]. Γι' αύτό τόν λόγο άναφέρονται
συχνά στα μεσαιωνικά έλληνικά κείμενα, πάντοτε ώς έργαλεϊα τυχερών παιχνιδιών [Μ.
Triandaphyllidis, Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur, Strassburg 1919,
σ. 23]. Έδώ τά ζάρια χρησιμοποιούνται γιά τήν άσκηση μαντικής, καί παρατίθεται ένα
πλήρες έγχειρίδιο μέ τις έξηγήσεις τών διαφόρων συνδυασμών τους.
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61. Ψαλμός 139,1. Σέ δσα άκολουθοΰν οί συνδυασμοί τών ζαριών συσχετίζονται
μέ χωρία τών ψαλμών, ώστε νά έξαχθεΐ καί νά τεκμηριωθεί τό μάντευμα. Πρόκειται
γιά έναν συνδυασμό μαντείας διά τών ζαριών καί βιβλιομαντείας ή ψαλτηρομαντει-
ας, γιά τήν οποία είναι απολύτως χαρακτηριστικά δσα γράφει ό Γ. Ά. Μέγας, «Ζητή-
ματα Ελληνικής Λαογραφίας», Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 3-4 (1941-1942), σ.
137: «Ποίων βιβλίων γίνεται χρήσις διά μαντείας καί κατά ποίους τρόπους συνάγο-
νται μαντεύματα έξ αυτών; Π.χ. είς τήν Σάμον "τήν ήμέρα τοΰ Κλήδονα" κόρη παίρ-
νει ένα ψαλτήρι καί τό ξεφυλλίζει- στήν πρώτη σελίδα πού λήγει είς αριθμόν 3 (23,33,
103 πλήν τοΰ 13) κοιτάζει νά δή ποιό άνδρικό όνομα άναγράφεται. Αύτό τό όνομα θά
έχη ό μέλλων σύζυγος της. - Είς τά Φιλιατρά άνοίγουν τό Ψαλτήρι στή μέση καί
βάζουν ένα κλειδί γύφτικο, δηλ. μεγάλο είς τρόπον, ώστε, δταν τό κλείσουν, νά προε-
ξέχη τό χέρι, ή λαβή τοΰ κλειδιοΰ. Κλείνουν καί δένουν τό ψαλτήρι μέ σπάγγο χιαστί
καί κατόπιν ό ένδιαφερόμενος κ' ένας άλλος βάζουν τόν δείκτην τοΰ χεριοΰ των κάτω
άπό τήν λαβήν τοΰ κλειδιοΰ. Τό ψαλτήρι κρέμεται έτσι έπί τι διάστημα καί έάν γυρίση
μαζί μέ τό κλειδί, είναι πραγματικό έκεϊνο πού υποπτεύονται, άν πρόκειται περί κλε-
ψίματος, ή θά συμβή έκεϊνο πού ποθεί, παντρειά, προαγωγή κ.λπ. Αν δέν γυρίση, θά
συμβή τό άντίθετο. Πρβλ. τήν φράσιν "τόν ερριξαν στό κλειδί". Μαντική έκ στίχων
τοΰ ψαλτηρίου ή άλλου ίεροΰ βιβλίου, τυχαίως άναγινωσκομένων». Ας σημειωθεί
έδώ οτι στόν έλληνικό λαό έχουμε, κατά περιπτώσεις, καί μαντεία μέ τή χρήση άλλων
ίερών κειμένων ή βιβλίων τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας [βλ. Φ. Ί. Κουκουλές, Βυζα-
ντινών βίος και πολιτισμός 1:2, έν 'Αθήναις 1948, σ. 158. Όδ. Λαμψίδης, «Ή διά τοϋ
βιβλίου τοΰ Εύαγγελίου μαντική», Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 439-440].

62. Πρβλ. Ψαλμός 142,11.

63. Ψαλμός 30, 2.

64. Πάγια επιδίωξη τής μαγείας είναι ή έπίτευξη καί πραγματοποίηση τών συλ-
λογισμών τών άνθρώπων, άκριβώς δπως περιγράφεται έδώ, μέ τή μεσολάβηση μιας
υπερφυσικής παρέμβασης [βλ. Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκει-
ος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 110,193].

65. Πρβλ. Ψαλμός 36, 27.

66. Ψαλμός 67, 4.

67. Πρβλ. Ψαλμός 15, 1 μέ παραλλαγή, άφοϋ στό βιβλικό κείμενο δέν ύπάρχει
άναφορά στούς Τρεϊς Παίδες έν Καμίνω.

68. Ψαλμός 68,17.
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69. Πρβλ. Ψαλμός 108,17.

70. Ψαλμός 30, 2.

71. Πρβλ. Ψαλμός 32,1 παραλλαγμένος.

72. Πρβλ. Ψαλμός 144, 4.

73. Πρβλ. Ψαλμός 119, 3.

74. Τύπος τής λ. λόντρα: μικρό πλοίο [βλ. Έμμ. Κριαράς, Λεξικό τής Μεσαιω-
νικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 9, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 220-221
καί Ν. Β. Τωμαδάκης, Κρητολογία 3 (1976), σ. 32],

75. Ψαλμός 54, 5.

76. Ψαλμός 139, 2.

77. Πρβλ. Ψαλμός 108, 20.

78. Πρβλ. Ψαλμός 26, 2.

79. Πρβλ. Ψαλμός 9, 38.

80. Πρβλ. Ψαλμός 68, 34.

81. Πρβλ. Ψαλμός 32, 6.

82. Πρβλ. Ψαλμός 9, 38.

83. Πρβλ. Ψαλμός 142, 5.

84. Πρβλ. Ψαλμός 12, 5.

85. Πρβλ. Ψαλμός 139, 2.

86. Πρβλ. Ψαλμός 118,27, 34, 73,125,144,169.

87. Ό αρνητικός συμβολισμός τών φιδιών, πού συσχετίζονται άπό τόν λαό μέ
τόν διάβολο, υπάρχει ήδη στά βυζαντινά κείμενα, άν καί συχνά στά λαϊκά θεάματα
περιλαμβάνονταν καί γόητες φιδιών, πού φαίνεται δτι ήταν άρκούντως δημοφιλείς
κατά τήν μεσαιωνική περίοδο [βλ. G. Galavaris, The Illustrations of the Liturgical
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Homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton 1969, είκ. 51. Έπίσης βλ. Γ. Ά. Ράλ-
λης-Μ. Ποτλής, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων 2, 'Αθήναι 1853, σ. 44 κ. έξ.].

88. Παρόμοια είναι ή συμβολική σημασία πού αποδίδεται, ήδη στά βυζαντινά
χρόνια, καί στούς δράκοντες ώς προσωποποίησης καί συμβολισμοί τοΰ κακοΰ [βλ.
«Snakes», Oxford Dictionary of Byzantium 3, New York-Oxford 1991, σ. 1920 καί S.
Der Nersessian, L'illustration des psautiers grecs du moyen âge 2. Londress Add.
19.352, Paris 1970, είκ. 116].

89. Πρβλ. Ψαλμός 50, 3.

90. Πρβλ. Ψαλμός 33, 2.

91. Ψαλμός 33,15 καί Ψαλμός 36, 27.

92. Ψαλμός 54, 5.

93. Πρβλ. Ψαλμός 148, 4.

94. Ψαλμός 50,1.

95. Πρβλ. Ψαλμός 9, 38.

96. Πρβλ. Ψαλμός 22, 6.

97. Πρβλ. Ψαλμός 103, 7.

98. Πρβλ. Ψαλμός 89,11.

99. Πρβλ. Ψαλμός 11,3.

100. Ψαλμός 67, 4.

101. Πρβλ. Ψαλμός 142, 4.

102. Πρβλ. Ψαλμός 103,13.

103. Πρβλ. Ψαλμός 50,10.

104. Ψαλμός 3, 2.

105. Πρβλ. Ψαλμός 117,5.
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106. Πρβλ. Ψαλμός 12, 6.

107. Πρβλ. Ψαλμός 9, 5.

108. Ψαλμός 90, 9.

109. Ψαλμός 37,12.

110. Ψαλμός 15,1.

111. Ψαλμός 103,18.

112. Ψαλμός 118, 41. Πρβλ. Ψαλμός 85,13.

113. Πρβλ. Ψαλμός 36, 27.

114. Ή χρήση τοϋ συγκεκριμένου χωρίου στή νεκρώσιμη ακολουθία δημιουργεί
τούς συνειρμούς πού όδηγοϋν στή σύνδεσή του μέ τόν θάνατο ώς τιμωρίας τών άνθρώ-
πων [βλ. π. Θεμ. Στ. Χριστοδούλου, ϊ/ Νεκρώσιμη 'Ακολουθία κατά τούς χειρογράφους
κώδικες 10ου-12ου αιώνος 2, Θήρα 2005 (έκδ. Θεσβιτης), σ. 63].

115. Ψαλμός 118,103.

116. Πρβλ. Ψαλμός 17,49.

117. Πρβλ. Ψαλμός 33,15.

118. Πρβλ. Ψαλμός 124,1.

119. Σέ δσα προηγήθηκαν ή άσκηση της μαντείας συνίσταται στήν διερεύνηση,
μέσω τοϋ άριθμητικοϋ άποτελέσματος τών τριών ζαριών πού ρίχνει ό μαντευόμενος,
τών διαλογισμών του, της σκέψης πού κυριαρχεί στό μυαλό του καί τοϋ κατά πόσον
αύτή είναι έφικτή ή συμφέρουσα. Πρόκειται λοιπόν γιά είδος τεχνητης μαντείας
(Divinatio Artificiosa), πού χρησιμοποιείται άπό τόν λαό [Γ. Α. Μέγας, «Ζητήματα
Έλληνικης Λαογραφίας»..., δ.π., σ. 127. Α. Λεντάκης, «Μαγεία καί Μαντική»,
'Αρχαιολογία 20 (1986), σ. 23-24], καί ή οποία, αν καί χρησιμοποιεί παλαιοδιαθηκικά
χωρία, δπως παραπάνω έπισημάνθηκε, είναι καταδικασμένη άπό τήν Εκκλησία [βλ.
Σπ. Τρωϊάνος, «Μαγεία καί δίκαιο στό Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία 20 (1986), σ. 43].
Στήν έλληνική μαγική καί μαντική παράδοση συχνό είναι τό φαινόμενο της άπόδο-
σης ιδιαίτερης σημασίας σέ ορισμένους άριθμούς, δπως άλλωστε συμβαίνει καί στήν
εύρωπαϊκή μαγική παράδοση, εύρύτερα [πρβλ. Ο. Fischer, Orientalische und



150

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

griechische Zahlensymbolik, Leipzig 1918. W. Knopf, Zur Geschichte der typischen
Zahlen in der deutschen Literatur des Mitte lalters, 1902 και S. Lüttich, Über
bedeutungs-Volle Zahlen. Jahresbericht des Domgymnasiums, Naumburg 1891],

120. Ή διατύπωση μαντευμάτων άπό τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά ένός
άνθρώπου, πού άφοροϋν τόν χαρακτήρα, τήν προσωπικότητα, τις άντιδράσεις καί
τά έργα του, είναι γνωστή στήν έλληνική μαγική καί μαντική παράδοση, ήδη άπό τήν
ύστερη άρχαιότητα [Δ. Ά. Πετρόπουλος, «Θεοκρίτου Ειδύλλια ύπό λαογραφικήν
έποψιν έρμηνευόμενα», Λαογραφία 18 (1959), σ. 66-67. Έπίσης, P. Heimgartner, Die
Eigenart Theokrits in seinem Sprichwort, Freiburg in der Schweiz 1940, σ. 89]. Ό Θεό-
κριτος, γιά παράδειγμα (Ειδύλλια IB', στ. 23-24), άναφέρει δτι οί έκφύσεις πάνω στή
μύτη θεωρούνταν, στήν έποχή του, σημείο δηλωτικό τοϋ ψεύτη [Πρβλ. J. Rumpel,
Lexicon Theocriteum, λ. «ψεϋδος» καί Δ. Ά. Πετρόπουλος, ό.π., σ. 67 σημ. 1], Αύτή ή
παράδοση καταγράφεται άναλυτικά στό κείμενο πού άκολουθεΐ.

121. Στήν Ήπειρο πιστεύουν ότι τό «φτερωτό» μάτι δηλώνει άνδρεία [Γ. Α.
Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας»,... ό.π., σ. 117],

122. Στήν Κρήτη καί τή Λέσβο θεωρούν τά μεγάλα αύτιά δείγμα μακροημέρευ-
σης [Γ. Α. Μέγας, ό.π., σ. 117],

123. Στήν "Ηπειρο θεωρούν ότι τό μυτερό στήν κορυφή κεφάλι, είναι δείγμα
άνθρώπου σταθεροΰ, άγριου καί φθονεροΰ [Γ. Α. Μέγας, δ.π., σ. 118].

124. Τά σταυρωτά φρύδια, άντιθέτως, θεωρείται δτι έπισημαίνουν άνθρωπο
στόν όποιο δέν μπορούμε νά έχουμε έμπιστοσύνη [Γ. Α. Μέγας, ό.π., σ. 118],

125. Από τόν ελληνικό λαό ή μεγάλη τριχοφυΐα θεωρείται δείγμα καλής τύχης
[Γ. Α. Μέγας, δ.π., σ. 118].

126. Κατά τήν χειρόγραφη μαντική παράδοση τοΰ λαοΰ μας, ελιά στό μάγουλο
τοΰ άνδρα σημαίνει πλοϋτο, ένώ στό στήθος φτώχια, στά πόδια πολυτεκνία καί άνά-
μεσα στά φρύδια χηρεία, κυρίως στή Σμύρνη, ή στά χείλη διά βίου δυστυχία, στή
Λέσβο [Γ. Ά. Μέγας, δ.π., σ. 117],

127. Τό κείμενο αύτό, σέ λογιότερη έκδοχή, καί άποδιδόμενο στόν βυζαντινό
αυτοκράτορα Λέοντα Στ' τόν Σοφό, παραδίδεται στούς κώδικες Αγίας Πετρουπόλεως
180, φφ. 153 κ. έξ., τοΰ 18ου αιώνα, καί Αγίας Πετρουπόλεως 575 (φφ. III-IV), τοϋ 17ου
αιώνα, μέ τόν τίτλο «Περί ελεών φυσιογνωμία». "Εχει δέ έκδοθεΐ άπό τόν Α. Παπαδό-
πουλο-Κεραμέα, «Αί τοΰ σώματος ίλαιαι», Λαογραφία 1 (1909), σ. 578-581. Τό κείμενο
μας έδώ είναι δημώδης παράφραση τοϋ πρωτοτύπου κειμένου, πού φτάνει ώς τόν στ.
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28, παραλείποντας τούς στίχους 29-55 τοϋ άρχικοΰ κειμένου. Όπως σημειώνει ό Ά.
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, δ.π., σ. 581, τό κείμενο δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά
«Ύπό Καμίλλον Πετρονσκον» (έν Ρώμη 1545, φ. 110β-111α), ώς έπίμετρο τής έκδοσης
τοϋ έργου Ποικίλη Ιστορία τοΰ Αίλιανοΰ, ό ι'διος μάλιστα υποθέτει οτι οί κώδικες πού
έκδίδει δέν ήταν άντίγραφα τοΰ κώδικα πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ρωμαϊκή αυτή
έκδοση. Τό κείμενο πού δημοσιεύεται έδώ, άπό τόν κώδικα 666 τής Μονής τοΰ Μεγά-
λου Μετεώρου, παρουσιάζει, ώς δημώδης παράφραση, καί γλωσσικό ένδιαφέρον.

128. 'Ανάλογα ζωδιολόγια, μέ μαντικές προβλέψεις καί άστρολογικές παρατη-
ρήσεις κατά μήνα, ύπάρχουν σέ πολλά έλληνικά χειρόγραφα μέ σύμμεικτη λαογρα-
φική, μαντική καί άστρολογική ύλη [βλ. Στ. Κυριακίδης, «Έπωδαί καί δημώδη
ιατρικά έκ χειρογράφου τοΰ ΙΗ' αιώνος», Λαογραφία 4 (1912-1913), σ. 377, 378].
Σημαντικά μάλιστα κείμενα αύτής τής παραδόσεως έχουν ήδη δημοσιευθεί [βλ.
ένδεικτικά Α. Delatte, Codices Athenienses descripsit, Bruxellis 1924-Catalogus
Codicum Astrologorum 1, σ. 172 κ.έξ.]. Ή ϊδια δέ ή λέξη ζώδιον άπαντα συχνά τόσο
σέ χειρόγραφα, οσο καί στήν προφορική παράδοση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Γ. Ν.
Χατζηδάκης, «Μεθοδικά καί έτυμολογικά», Αθηνά 36 (1925), σ. 177-213. Ό 'ίδιος,
Μεσαιωνικά και Νέα Έλληνικά 2, έν Αθήναις 1907, σ. 306. Πρβλ. Δ. Β. Οίκονομίδης,
«Ή τύχη είς τήν προφορικήν παράδοσιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ». Λαογραφία 28
(1972), σ. 4. Έμμ. Κριαράς, Λεξικό... δ.π. 7, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 38],

129. Ή άναφορά στούς μήνες πού προηγείται, σέ συσχετισμό πάντοτε πρός τά
ζώδια πού κυριαρχοΰν σέ κάθε μήνα, ώστε νά διατυπωθούν μαντικές προβλέψεις
γιά τήν πορεία της φύσης καί τών άνθρώπων, σχετίζεται άμεσα μέ τήν άντίληψη περί
χρόνου πού κυριαρχεί στόν ελληνικό λαϊκό πολιτισμό [βλ. Ch. Stewart, «Χρόνος,
τελετουργία καί τελεολογία», Αρχαιολογία 76 (2000), σ. 26-34. Εύ. Αύδίκος, «Χρόνος
καί κοινωνική οργάνωση στούς νομάδες τοΰ έλληνικοΰ χώρου», Αρχαιολογία 76
(2000), σ. 35-41 καί, παλαιότερα, Η. Hubert-M. Mauss, «La représentation du temps
dans la religion et la magie», Mélanges d'histoire des religions, Paris 1981 (έπανέκδο-
ση), σ. 152 κ. έξ.]. Άπό μιά άλλη σκοπιά, αύτό έκφράζεται στήν έλληνική παράδοση
μέ τό παραμύθι γιά τούς Δώδεκα Μήνες, πού έμπεριέχει πολλά οικολογικά καί άλλα
μηνύματα [πρβλ. D. S. Loukatos, «Le conte des douze mois, et ses particularités
écologiques en Grèce», Λαογραφία 38 (1995-1997), σ. 72-84. Μαρ. Καπλάνογλου, «Ό
άνθρωπος καί ό χρόνος: ή γριά καί οί μήνες στή δωδεκανησιακή λαϊκή παράδοση»,
Πρακτικά 'Επιστημονικής Διημερίδας γιά τά 50 χρόνια τής ενσωμάτωσης τής Δωδε-
κανήσου, Ρόδος 1999, σ. 59-65]. Σέ τελική άνάλυση, πρόκειται γιά έναν μαγικό τρόπο
έπαναπροσδιορισμοΰ τής σχέσης τοΰ άνθρώπου μέ τόν χρόνο, στόν λαϊκό πολιτισμό
μας [Μαρ. Καπλάνογλου, «Διαχείριση τοΰ χρόνου στήν προφορική παράδοση τών
Ελλήνων καί άλλων βαλκανικών λαών», 'Αρχαιολογία 76 (2000), σ. 42-47].

130. Τά ζώδια πού άναφέρονται έδώ προκύπτουν άπό τήν διαίρεση τοΰ φαινομε-



152

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

νικοΰ κύκλου τοΰ ηλίου περί τήν γή, στή διάρκεια ένδς έτους, σέ δώδεκα «οίκους»,
πού αντιστοιχούν σέ ενα ζώδιο ό καθένας. Ή αντιστοιχία αύτή, πού διακρίνεται στά
ζώδια τοΰ βορείου καί τοΰ νοτίου ήμίσεως τής έκλειπτικής τροχιάς, τοΰ ζωδιακού
κύκλου δηλαδή, φαίνεται καθαρά στό ακόλουθο σχήμα, δπως παρατίθεται άπό τόν
καθηγητή Κ. Δ. Τσαγγαλά, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 72, άπ' όπου καί άναδημοσιεύεται έδώ:

1---* Ζώδια τοϋ Ηλίου

ή τής ήμέρας.

----> Ζώδια τής Σελήνης

ή τής νύχτας.

Γ = Γη

I Γ = Ή νοητή γραμμή

πού χωρίζει τό ούράνιο
στερέωμα σέ δύο
ημισφαίρια.

Ε Ε' = 'Εκλειπτική μέ τά

σύμβολα τών ζωδίων.

Οί πλανήτες, κατά τήν περιφορά τους, περνοΰν άπ' όλους τούς «οίκους», άποκτοΰν
δμως τό μέγιστο τής δύναμής τους όταν βρίσκονται στόν δικό τους «οίκο», οπότε καί
μποροΰν νά έπηρρεάσουν άμεσα τή φύση καί τούς άνθρώπους, σύμφωνα μέ τήν
πάγια άρχή πού βρίσκεται στή βάση τής άστρολογικής μαγείας [βλ. Φωτ. Άποστο-
λοπούλου, «Αστρολογία καί σύγχρονη βιολογία: ή επικοινωνία», 'Αρχαιολογία 20
(1986), σ. 47-49. Πρβλ. έπίσης Γ. Παπαγεωργίου, «Τεχνικές τής έλληνικής μεταφυ-
σικής», 'Αρχαιολογία 20 (1986), σ. 27-34, μέ ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις].

131. Παρόμοιες άντιλήψεις γιά άστρολογικές έπιδράσεις σέ παιδιά πού γεν-
νιούνται κάτω άπό τήν έπίδραση συγκεκριμένου πλανήτη καί ζωδίου, ύπάρχουν
συχνά σέ ωροσκόπια τής έλληνικής μαγικής παράδοσης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ή
άστρολογική παράδοση...», ό.π., σ. 87. Α. Delatte, Anecdota Atheniensia... ό.π., 1, σ.
397 άπό τόν Cod. Harleianus 5596, φ. 3ν κ. έξ. τοΰ 15ου αιώνα, μέ παρόμοιες άντιλή-
ψεις].

132. Πρόκειται γιά έκτενές ωροσκόπιο πού προβλέπει καί ομαδοποιεί τά ανθρώπι-
να χαρακτηριστικά. Παρόμοια κείμενα, μέ άνάλογες προβλέψεις, είναι γνωστά άπό τήν
ύστερη άρχαιότητα- ενδεικτικά θυμίζω τό ωροσκόπιο πού παραδίδεται σέ παπύρους τοΰ
Oslo [βλ. S. Eitrem-L. Amundsen, Papyri osloenses 2, Oslo 1931, σ. 151], Καί τά δύο
ώροσκόπια πού βρίσκονται στούς παπύρους τής συλλογής Janda, ή όποια άπό τό 1927
άνήκει στό κλασικό σεμινάριο τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Glessen, κατόπιν δωρεάς τοΰ C.
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Kalbfleisch [βλ. Papyri Iandanar. Cum discipulis edidit Carolus Kalbfleisch. Fasciculus
quintus. Literarische Stücke und verwandtes. Bearbeitet von Josef Sprey mit 2
Lichtdruckdoppeltafeln, Leipzig-Berlin 1931, άρ. 88, 89]. Καί είναι αύτη ακριβώς ή
υπόσχεση της πρόβλεψης πού, κατά τήν παρατήρηση τοϋ Wolfgang Steinitz, κάνει τήν
αστρολογία καί τά ωροσκόπια δημοφιλή διαχρονικά [βλ. Ad. Spamer, Romanus biichlein.
Historisch-philologischer Kommentar zu einem deutschen Zauberbuch, Berlin 1958, σ. II].

133. Σύμφωνα μέ τις πάγιες άρχές τής άστρολογικής παράδοσης τό ωροσκόπιο
πρέπει νά άπαντα στά έρωτήματα γιά τή ζωή, τόν πλοΰτο, τήν κληρονομιά, τή χώρα
καί τούς τάφους τής οικογένειας, τή γυναίκα ή τήν πόλη, τά παιδιά ή τά άδέλφια καί
τούς γονείς, τήν υγεία καί τις άσθένειες, τόν γάμο, τόν θάνατο, τούς θεούς, τή θρη-
σκεία καί τά ταξίδια, τόν τόπο κατοικίας, τήν κοινωνική θέση, τήν τέχνη καί τόν
χαρακτήρα, τις φιλίες καί τόν έρωτα, τούς εχθρούς καί τήν φυλάκιση, δηλαδή σέ
δώδεκα κατηγορίες έρωτημάτων, δπως συμβαίνει καί στό ώροσκόπιο πού δημοσι-
εύουμε έδώ [Κ. Seligmann, Das Weltreich der Magie, Stuttgart 1958, σ. 294]. Ή δωδε-
κάδα αύτή άντιστοιχεί στήν ταξινόμηση τών οι'κων, σέ τετράγωνο ή κυκλικό σχήμα,
σύμφωνα μέ τά άκόλουθα σχήματα πού παραθέτουν οί Κ. Seligmann, δ.π., σ. 294 καί
Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 75, κι άπ' δπου άναδημοσιεύονται έδώ:

Τά σχήματα αυτά φανερώνουν τήν κοσμολογική τάξη, δπως τήν άντιλαμβάνεται ή
παραδοσιακή λαϊκή άστρολογία [W.-E. Peuckert, Astrologie. Geschichte der
Geheimwissenschaften 1, Stuttgart 1960, σ. 12 καί Η. Biedermann, Hexen, Graz 1974,
σ. 162] καί μποροϋν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν πληρέστερη κατανόηση δσων γρά-
φονται στό κείμενο πού παραπάνω έκδίδεται.

134. Οί προβλέψεις τής άστρολογικής μαντείας συχνά άναφέρονται στήν άπό-
κτηση άπό τόν άνθρωπο θεϊκής δόξας, ή όποια καί θά βελτιώσει τήν καθημερινότη-
τα, τήν οικονομική του κατάσταση καί τήν κοινωνική του θέση [βλ. R. Α. Proctor,
Old and New Astrology, London 1892, σ. 15-17]. Αύτή άκριβώς είναι καί ή σημασία
δσων άναφέρονται έδώ.

135. Οί άστρολογικές προβλέψεις συχνά συσχετίζονται μέ τις άσθένειες καί τήν
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πιθανή θεραπεία τους, ή οποία έδώ συνδέεται καί μέ τήν συμμετοχή στήν ορθόδοξη
λατρευτική ζωή καί παράδοση [πρβλ. J. Β. Morin de Villefranche, Ad australes et
boreales astrologos, pro restituenda astrologia epistulae, Paris 1628, σ. 7], 'Άλλωστε, ή
έλλειψη προηγμένης καί δραστικά παρεμβατικής ιατρικής αύξανε τήν ανθρώπινη
άγωνία γύρω άπό τήν υγεία καί τήν ασθένεια, ή οποία καί εύρισκε άνέκαθεν διέξοδο
στήν υπερφυσική πρόβλεψη καί στόν κόσμο τής μεταφυσικής πίστης καί πρακτικής.

136. Έδώ τό κείμενο μας αναφέρεται σέ φυλακτά μέσα στά όποια ύπάρχουν
χαρτάκια μέ ρητά άπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη [Μ. Γ. Βαρβούνης, ylαϊκή
λατρεία καί θρησκευτική συμπεριφορά τών κατοίκων τής Σάμου, Αθήνα 1992, σ.
153-157, 212]. Αύτά θεωρούνται άπό τόν λαό πανίσχυρα καί συχνά φέρονται πάνω
στά ένδύματα τών άνθρώπων, καθώς πιστεύεται δτι τούς έξασφαλίζουν άποτελε-
σματική υπερφυσική προστασία [βλ. Γερμ. Παρασκευόπουλος, Τά φυλακτά τής
Ηλείας υπό τό φως τής χριστιανικής πίστεως, Αθήναι 1981, σ. 11-17 καί Pfister,
«Amulett», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927), στ. 377 κ. εξ.].
'Ανάλογες άντιλήψεις καί λατρευτικές πρακτικές μαρτυροΰνται ήδη στήν ύστερη
άρχαιότητα, άλλά καί καθόλη τή διάρκεια τής βυζαντινής περιόδου [πρβλ. Στ.
"Ημελλος, Τό περί ζώων ιδιότητος έργον τοϋ Αιλιανού ώς πηγή ειδήσεων περί
μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών καί συνηθειών, έν 'Αθήναις 1972, σ. 19-20],

137. Τό σιδερένιο δαχτυλίδι θεωρείται έξαιρετικό φυλακτήριο, άκριβώς λόγω τοϋ
ύλικοϋ άπό τό οποίο είναι κατασκευασμένο [Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης,
Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 336, 408]. Γενικότερα, ό σίδηρος άπό τά
άρχαΐα χρόνια θεωρείται μέταλλο μέ ιδιαίτερη μαγική καί άντιβασκάνια δύναμη, καί
έτσι μαρτυροΰνται σέ πολλές άναφορές συμβολικής χρήσης του σέ διάφορα έλληνικά
καί ξένα λαϊκά έθιμα [Άννα Παπαμιχαήλ, «Χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δεισι-
δαίμονας καί άλλας ένεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον τοϋ λαοΰ», ΈπετηρίςΛαογρα-
φικού Αρχείου 15-16 (1962-1963), σ. 62-91, ιδίως δέ σ. 78-82. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή,
«Τό μαγικό δαχτυλίδι», Αρχεϊον Πόντου 19 (1954), σ. 232-236, πίστη πού άντανα-
κλάται καί στήν μνεία αύτή τοϋ άστρολογικοϋ κειμένου πού έδώ σχολιάζεται.

138. Πρόκειται γιά τόν μανδραγόρα, πού συχνά χρησιμοποιείται στήν έλληνική
καί εύρωπαϊκή λαϊκή μαγεία [Μ. Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος
Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 382], Ό μανδραγόρας άποτελεΐ βότανο δημοφιλές καί
διαδεδομένο 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 Μανδρα-
γόρας», Λαογραφία 19 (1960-1961), σ. 399-452], στό όποιο άποδίδονται, άπό "Ελλη-
νες 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-Brussel 1961, a. 37, 40-45,181-186], πού έν
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μέρει οφείλονται καί στό παράξενο σχήμα τής ρίζας του. Χρησιμοποιείται ευρύτατα
σέ ιατρικές συνταγές ώς υπνωτικό καί δυναμωτικό βότανο, άλλά καί σέ μαγικές
πράξεις ώς αντιπροσωπευτικό τοϋ ανθρώπινου όργανισμοϋ, μέσω τοΰ οποίου μπο-
ρεί νά άσκηθει έπωφελής ή βλαπτική μαγεία σέ άλλους άνθρώπους. Στά πλαίσια
αυτά έντάσσεται καί ή άναφορά του στό ώροσκόπιο πού έκδίδεται έδώ.

139. Ή έρωτική πρόβλεψη άλλά καί ή πρόγνωση τής μελλοντικής οικογενειακής
κατάστασης άνήκουν στά άμεσα ένδιαφέροντα τής άστρολογικής μαγείας καί τής
μαντείας τών ώροσκοπίων [βλ. Fr. Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer
illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters 2, Heidelberg 1928, σ. 12-13].
Κομμάτια αύτής τής άστρολογικής παράδοσης είναι καί όσα άναφέρονται έδώ.

140. Ό φυλακτικός άργυρος δακτύλιος πού άναφέρεται έδώ άποτελεΐ κοινό
στοιχείο πολλών ελληνικών μαγικών συνταγών. Τά μαγικά μάλιστα δακτυλίδια
συχνά πιστεύεται ότι έχουν ένσωματωμένο καί δεσμευμένο έντός τους μαγικό
πνεϋμα, πού ούσιαστικά τούς δίνει τή δύναμή τους [G. Salzberger, Die Salomosage in
der semitischen Literatur, Berlin 1907, σ. 93].

141. Ή υπερίσχυση έπί τών άντιδίκων, μέ μαγική καί υπερφυσική βοήθεια, άπο-
τελεΐ κύρια έπιδίωξη διαφόρων λαϊκών μαγικών τελετών καί δρωμένων [Alfred
Lehmann, Aberglaube und Zauberei, Aalen 1969 (άνατύπωση τής α' έκδοσης:
Stuttgart 1925), σ. 117-119]. Γι' αύτό καί στό ζήτημα αύτό άναφέρονται πολλές άπό
τις συστηματικές προβλέψεις τοΰ ώροσκοπίου μας.

142. Πρόκειται γιά πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων, ή όποια συχνά άπασχολεΐ
τις μαγικές προβλέψεις τοϋ μέλλοντος τών άνθρώπων [πρβλ. Sig. Riezler, Geschichte
der Hexenprozesse in Bayern, Stuttgart 1869, σ. 12. Julius Lippert, Christenthum,
Volksglaube und Volksbrauch, Berlin 1882, σ. 503-504]. Φυσικό είναι λοιπόν νά περι-
λαμβάνονται συχνά παρόμοιες φράσεις καί στήν παράδοση τών ώροσκοπίων.

143. Πρόβλεψη γιά τό τέλος τής ζωής, ή οποία, μέ παρόμοια φρασεολογία,
υπάρχει καί σέ άνάλογες προβλέψεις άλλων εύρωπαϊκών λαών [πρβλ. C. Meyer, Der
Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte, Basel 1884 (άνατύ-
πωση: Hildesheim-New York 1971), σ. 178. Έπίσης, βλ. David Meili, Hexen in
Wasterkingen, Basel 1980, σ. 29], καί ή οποία έπαναλαμβάνεται σέ άρκετά έλληνικά
λαϊκά ώροσκόπια.

144. Αναφορά στήν ζημιά πού θεωρείται ότι μπορεί νά προκαλέσει στά έμβια
όντα, στά οικόσιτα ζώα έν προκειμένω, ή βασκανία [Δ. Κόκκοτος, «Ή βασκανία»,
Αρχαιολογία 20 (1986), σ. 45-46], Ή γλωσσοφαγιά οδηγεί, κατά τόν λαό, στή βασκα-
νία πού συχνά οφείλεται, όπως έδώ, σέ βάσκανο οφθαλμό καί σέ μάτιασμα. [Γ. Α.
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Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας 3», ο.π., σ. 81-86. Δ. Λουκάτος,
Εισαγωγή στήν έλληνική λαογραφία, 'Αθήνα 19782, σ. 66. Δ. Πετρόπουλος, «Λαο-
γραφικά Σκοπού '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»,
Βaessler-Archiv 28 (1980), o. 84. M. Herzfeld, «Ciosure as Cure: Tropes in the
Exploration of Bodily and Social Disorder», Current Anthropology 27 (1986), σ. 107-
120], πού αποτελεί, γιά τόν παραδοσιακό άνθρωπο, μεγάλη άπειλή, ή οποία μόνο μέ
τή μαγεία μπορεί νά εξουδετερωθεί, άπαλλάσσοντας τόν βασκαμένο άπό τις φοβε-
ρές της συνέπειες. 'Εδώ έχουμε τήν πρόβλεψη αύτοΰ τοΰ ιδιαιτέρως βλαπτικοΰ
ματιάσματος [πρβλ. Χρ. Βέϊκου, Κακό Μάτι. Ή κοινωνική κατασκευή τής οπτικής
επικοινωνίας, Αθήνα 20044, μέ βιβλιογραφία].

145. Ή έπιτυχής άντιμετώπιση τής άνθρώπινης καταλαλιάς άποτελεΐ συχνό
άντικείμενο όχι μόνο τής άστρολογικής πρόβλεψης, άλλά καί τής μαγικής θεωρίας
καί πρακτικής τοΰ έλληνικοΰ καί άλλων εύρωπαϊκών λαών [βλ. J. Ennemoser,
Geschichte der Magie, Wiesbaden 19662, σ. 759-760. Johann Georg Theodor Grässe,
Bibliotheca Magica et Pneumatica, Leipzig 1843, σ. 31-32], καθώς φαίνεται καί στό
συγκεκριμένο σημείο τοϋ κειμένου πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ.

146. Ή ξενιτιά, πού πάντοτε άπασχολοΰσε καί φόβιζε τόν άνθρωπο τοΰ λαοΰ,
άπασχολεϊ, δπως είναι φυσικό καί τήν άστρολογική πρόβλεψη, ώστε νά γίνει ή
κατάλληλη προετοιμασία καί νά προβλεφθεί ή άρμόδια μαγική καί άστρολογική
προστασία του [βλ. σχετικά Η. Möller, «Angewandte Aufklärung und magia naturalis.
Versuch über ein Konfisziertes Hausbuch des ausgehenden 18. Jahrhunderts», στόν
τόμο Volksüberlieferung, Göttingen 1968, σ. 491-502].

147. Συχνά ώς σκοπός τής μαγικής πράξης άναφέρεται ή προστασία άπό δαιμο-
νικές έπιβουλές ή έπιδράσεις, άφοΰ μάλιστα ό κόσμος τής μαγείας θεμελιώνεται σέ
αύτήν τήν πίστη σέ δαίμονες καί δαιμονικά [βλ. G. Roskoff, Geschichte des Teufels 2,
Leipzig 1869, σ. 10. R. Müller-Sternberg, Die Dämonen, Bremen 1964, σ. 30 κ. έξ. 'Επί-
σης βλ. Max Osborn, Die Teufelliteratur des XVI. Jahrhunderts, Berlin 1893 (άνατύ-
πωση: Hildesheim 1965), σ. 41 κ. έξ.]. Σέ αύτή τήν προσπάθεια συμβάλλει καί ή πρό-
γνωση πού σημειώνεται έδώ.

148. Σέ μία κοινωνία μέ αύξημένη βρεφική θνησιμότητα, ό θάνατος καί ή έπιβίω-
ση τών βρεφών συνδεόταν συχνά μέ τήν μαγική πράξη καί πρακτική, άλλά καί μέ τήν
άστρολογική πρόγνωση, δπως γίνεται έδώ [βλ. J. Η. Zedier (έκδ.), Grosses vollständiges
Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste etc. 68Bde, Leipzig-Halle 1732-1754
(άνατύπωση: Graz 1961-1964), έδώ 43 (1745), στ. 1287]. Ουσιαστικά, ή πρόγνωση αύτή
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κάλυπτε τά κενά τής αναπτυσσόμενης τότε Ιατρικής έπιστήμης, όπως καί προηγουμέ-
νως σημειώθηκε [πρβλ. Lynn Thorndike, History of Magic and Experimental Science
during the first thirteen centuries of our Era 1, New York-London 1923, σ. 293-294].

149. Άλλο ένα πάγιο λαϊκό μέλημα, ή άπόκτηση άκίνητης περιουσίας, καί μάλι-
στα άγρών καί άγροτεμαχίων, άναφέρεται έδώ στήν πρόβλεψή μιας [πρβλ. Κ. Aram,
Magie und Mystik in Vergangenheim und Gegenwart, Berlin 1929, σ. 104-105], όπως
έπίσης καί σέ ολόκληρη σχεδόν τήν έλληνική μαγική παράδοση, άπό τά έλληνιστικά
χρόνια καί κατόπιν. Αύτή ή παράδοση άπηχειται καί στό κείμενο μας έδώ.

150. Ό άριθμός 12 αποτελεί μαγικό άριθμό, συχνά άναφερόμενο στήν έλληνική
λαϊκή μαγεία, τόσο σέ επωδές, όσο καί σέ συνταγές τής χειρόγραφης μαγικής παρά-
δοσής μας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... ό.π., σ. 58. Ε. Bischoff, Die mystik und
magie der Zahlen, Berlin 1920, σ. 25 καί Κ. Menninger, Zahlwort und Ziffer, Göttingen
1957, σ. 52-53], γεγονός πού άπηχειται καί στήν άνάλογη άναφορά μας έδώ. Είναι
άλλωστε καί γενικότερα γνωστό ότι ορισμένοι άριθμοί παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στή
λαϊκή μαγική καί μαντική πράξη [πρβλ. S. Η. Ahmad, The hidden mysteries of
Numbers, London 1912. Ε C. Endres, Die Zahlen in Mystik und Glauben der
Kulturvölker, Berlin 1935].

151. Πάγιο αίτημα τής μαγικής παράδοσης είναι ή άνάπτυξη, μέ μαγικές μεθό-
δους, χαρακτήρα άγαπητοϋ στούς συνανθρώπους του [βλ. P. Raddow, Seelenfii-
hrung, München 1954, σ. 287], δπως διαλαμβάνει καί τό ώροσκόπιό μας έδώ. Στήν
άνάπτυξη μάλιστα αύτών τών μεθόδων χρησιμοποιούνται στοιχεία καί πρακτικές
άναλογικής μαγείας [Pfister, «Annalogiezauber» Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens 1 (1927), στ. 385 κ.έξ.], ή όποια κυριαρχεί στό μεγαλύτερο μέρος τών
ελληνικών καί ξένων μαγικών πρακτικών καί τελετουργιών.

152. Οί σεληνιακές φάσεις καί οί ήμερες πού έπηρεάζονται άπό τή σελήνη θεω-
ρούνται Ιδιαίτερης σπουδαιότητας γιά τήν ζωή τοϋ άνθρώπου, άλλά καί γιά τις ποι-
κίλες πτυχές τών μαγικών πράξεων, κατά τήν άσκηση τής λαϊκής μαγείας, άκόμη δέ
καί γιά τήν λαϊκή ιατρική παράδοση [πρβλ. Carly Seyfarth, Aberglaube und Zauberei
in der Volksmedizin Sachsens, Hildesheim-New York 1979 (ά έκδοση: Leipzig 1913),
σ. 150 κ.έξ.].

153. Ή ζήλια ώς κακοποιός δύναμη πού άντιμετωπίζεται μέ μαγικές πράξεις καί
πρακτικές είναι γνωστή καί σέ άλλες λαϊκές μαγικές συνταγές [Max Lohr, «Magie»,
Reallexikon der Vorgeschichte 7, Berlin 1926, σ. 340], δπως έπίσης καί στήν λαϊκή
ιατρική παράδοση, δπου ή ζήλια θεωρείται ώς γενεσιουργό αίτιο διαφόρων, καί επι-
κίνδυνων γιά τόν άνθρωπο, άσθενειών [πρβλ. Julius von Negelein, «Bild, Spiegel und
Schatten im Volksgauben», Archiv für Religionswissenschaft 5 (1902), σ. 12 κ.έξ.].
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154. Όπως καί έδώ αναφέρεται, τά βότανα άποτελοϋν συχνούς συντελεστές
τών ποικίλων μαγικών πράξεων καί ένεργειών, γι' αύτό καί μεγάλη ποικιλία τους
άναφέρεται σέ διάφορες μαγικές συνταγές, δπως καί στό ωροσκόπιο μας έδώ [βλ.
Alfred Vierkandt, «Die Anfänge der Religion und Zauberei», Globus 92 (1907), σ. 41
κ.εξ.]. Στήν άναφορά τών βοτάνων βλέπουμε άνάγλυφα τή συμμετοχή τών στοιχεί-
ων τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος στήν μαγική πράξη, σύμφωνα μέ μιά πανάρχαιη
άρχή, πού διέπει διαχρονικά τις μαγικές παραδόσεις διαφόρων λαών [πρβλ. Κ. Beth,
Religion und Magie bei den Naturvölkern, Leipzig-Berlin 1914, σ. 16 κ.έξ.].

155. Όσα περιγράφονται έδώ είναι πάγια χαρακτηριστικά τοΰ άνθρώπου πού
είναι εύνοημένος άπό τά πνεύματα, πού κατέχει τήν μαγική δύναμη καί διάγει βίο
ξεχωριστά εύλογημένο [βλ. Theodor-Wilhelm Danzel, Der magische Mensch,
Potsdam-Zürich 1928, σ. 33-35], Αύτές οί ιδιότητες, κατά κύριο λόγο προκύπτουν
άπό τήν ήθελημένη καί ένσυνείδητη ύποταγή του σέ μιά άνώτερη οντότητα, πρός
τήν οποία τελετουργικά άπευθύνεται [Α. Bertholet-F. V. Campenhausen, Wörterbuch
der Religionen, Stuttgart 1952, σ. 290].

156. Σέ δλες τις άναφορές σέ άγιους προστάτες, οί όποιοι πρέπει νά λειτουργη-
θούν γιά νά άποκαταστήσουν υπερφυσικά τήν ύγεία τοΰ άρρώστου, ένυπάρχει ή
παλαιά τάση τοΰ λαοϋ γιά οργανική σύνδεση μαγείας καί θρησκείας, πού άπαντα στις
μαγικές παραδόσεις καί τών υπολοίπων εύρωπαϊκών λαών [Karl Anton Nowotny
(έκδ.), Henricus Cornelius Agrippa ab Nettesheim, De occulta Philosophia, Graz/Austria
1967, σ. 384], Τό ζήτημα έχει άπασχολήσει δλους τούς θεωρητικούς της έθνολογικης
εξέτασης τών κατά λαούς, έποχές καί τόπους θρησκευτικών συστημάτων, οί όποιοι
έχουν διαπιστώσει τις στενές αύτές σχέσεις [πρβλ. J. G. Frazer, Der goldene Zweig,
Leipzig 1928, σ. 70 κ. έξ. Κ. Beth, Religion... δ.π., σ. 16-31, δπου ειδικό κεφάλαιο γιά τό
ζήτημα], 'Αξίζει δέ νά άναφερθεΐ πώς δσο περισσότερο μελετοΰμε τις άρχαΐες θρη-
σκείες, τόσο βρίσκουμε τή σχέση αύτή ζωντανή καί στενότερη [βλ. γιά παράδειγμα, Th.
Hopfner, Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber 1, Leipzig 1921, σ. 205 κ. έξ. Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 39-50, μέ άναλυτική διαπραγμάτευση].

157. Ή διατύπωση τοΰ κειμένου έδώ θυμίζει θεραπευτικές έπωδές τής έλλη-
νικής λαϊκής μαγικής παράδοσης, τις όποιες μάλλον είχε υπόψη του ό συγγραφέας,
ώστε νά τόν έπηρεάσουν στή σύνταξη καί άπόδοση τών νοημάτων τοϋ δικοϋ του
κειμένου [βλ. Φ. Ί. Κουκουλές, «Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι 3», Λαο-
γραφία 9 (1926), σ. 79 καί Εύαγγ. Κουτουλάκη, «Γηθειές έκ Κριτσάς Κρήτης», Λαο-
γραφία 20 (1962), σ. 197],

158. Ή άναφορά έδώ σέ λάδι άπό τό καντήλι ναοΰ καί σέ άγιασμα, πού συνι-
στάται στό ωροσκόπιο ώς θεραπεία τής μαντευόμενης καί έπικείμενης άσθένειας,
έντάσσεται σέ δσα παραπάνω αναφέρθηκαν γιά τις σχέσεις μαγείας καί θρησκείας.
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'Ανάλογες μάλιστα αναφορές συναντούμε συχνά σέ νεοελληνικές λαϊκές έπωδές,
δπου τό μαγικοφυσικό καί τό μαγικοθρησκευτικό στοιχείο συχνά ένώνονται καί
συμφύρονται [πρβλ. Ντ. Ψυχογιός, «Ήλειώτικα παιδοκόμια», viαογραφία 15 (1953),
σ. 253. Έλπ. Σαραντή-Σταμούλη, «Προλήψεις Θράκης», Λαογραφία 14 (1952), σ.
191. Σπ. Καβάσιλας, «Λαογραφικά σύλλεκτα έκ Νυμφών Κερκύρας», Λαογραφία 2
(1910), σ. 647. Γ. Ί. Σαλβάνος, «Λαογραφικά σύλλεκτα έξ Αργυράδων Κερκύρας»,
Λαογραφία 10 (1929), σ. 125],

159. Τά σημεία τοΰ σώματος άποτελοΰν πάντοτε οιωνούς γιά τόν χαρακτήρα
καί τό μέλλον τοΰ άνθρώπου πού τά φέρει, σύμφωνα μέ αρχές τής οίωνοσκοπίας καί
τής μαντείας πού έχουν πανάρχαιη καταγωγή καί ρίζες στήν μαντική παράδοση τής
άρχαιότητας [βλ. Alex Olrik, «Epische Gesetze der Volksdichtung», Zeitschrift für
deutsche Altertum 5 (1908), σ. 1-12. 'Επίσης, Κ. Preisendanz (έκδ.), Papyri Graecae
Magicae 1, Stuttgart 1973, σ. 52-53]. Οί αντιλήψεις αύτές άπηχοΰνται καί στήν συγκε-
κριμένη διατύπωση τοΰ κειμένου πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ.

160. Συχνές στόν έλληνικό λαό είναι οί παραδόσεις γιά κρυμμένους θησαυρούς,
στήν αποκάλυψη τών οποίων κάποτε αποσκοπεί ή μαγική πράξη καί τελετουργία [Μ.
Παπαθωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 366,
367-368,379, 388, 401]. Σύμφωνα μέ τις λαϊκές παραδόσεις, άν άποκαλυφθεΐ σέ τρίτους
ό τόπος όπου βρίσκεται κρυμμένος θησαυρός, άπό τόν άνθρωπο στόν όποιο υπερφυ-
σικά γνωστοποιήθηκε ή συγκεκριμένη πληροφορία, ό θησαυρός γίνεται κάρβουνο [Ν.
Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 1..., ό.π., σ. 229-249 καί 2, σ. 1003-1005. Γ. Ά. Μέγας, «Παρα-
δόσεις περί θησαυρών», Λαογραφία 4 (1913-1914), σ. 29-31]. Άπό τή 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 παραλ-
λαγές, ένώ παρόμοια δοξασία γιά τήν μετατροπή τοΰ θησαυροΰ σέ άλλα, μικρής άξιας,
υλικά υπάρχει σέ διάφορους λαούς [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2..., ό.π., σ. 1011-1013].
Οί θησαυροί αυτοί, ωστόσο, συχνά έχουν υπερφυσική προστασία. Ή δοξασία ότι στοι-
χειά καί πνεύματα φυλάγουν θησαυρούς έμποδίζοντας τήν άνεύρεσή τους είναι παλαιά
καί ευρύτατα 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, «Παρα-
τηρήσεις είς τάς χιακάς παραδόσεις Στ. Βίου», υ1 αογραφία 8 (1921-1925), σ. 447-487], Γι'
αύτό καί χρειάζεται μαγική τελετή καί υπερφυσική δύναμη γιά νά μπορέσει ό άνθρω-
πος νά βρει, νά καρπωθεί καί νά άπολαύσει τούς θησαυρούς αυτούς. Ό έξευμενισμός
τών πνευμάτων πού φυλάγουν τούς θησαυρούς, συνήθως μέ θυσία καί χύσιμο αίματος,
είναι άπαραίτητος ώστε αύτά νά επιτρέψουν τήν άνακάλυψή του, χωρίς νά βλάψουν
τούς άνθρώπους πού τό έπιχειροΰν. Σέ λαϊκές περί θησαυρών παραδόσεις, άλλά καί σέ
σολομωνικές [Κώδικας Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 1265, φ. 21r], δπου παραδί-
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δεται δτι πρέπει ό άνθρωπος νά χύσει λίγο άπό τό αίμα του έκεΐ, γιά νά μην τόν ένο-
χλήσει τό στοιχειό πού φρουρεί τόν θησαυρό [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις...., δ.π., 2, σ.
1004-1005, δπου άνάλογες άναφορές άπό τήν Τήνο καί τή Σάμο], έχουμε παράλληλα
άφηγηματικά στοιχεία- πρόκειται γιά έξασθενημένη μορφή άνθρωποθυσίας, άφοΰ τό
αίμα πού χύνεται άποσκοπεϊ στό νά έξευμενίσει τά κακά πνεύματα πού φρουροϋν τόν
θησαυρό, σύμφωνα μέ δσα προαναφέρθηκαν. Θυσίες μέ σκοπό τήν εύρεση θησαυροΰ
μαρτυροΰνται άπό διάφορες έλληνικές περιοχές, συνήθως θυσίες ζώων [Φ. Κουκουλές,
Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός 1:2, 'Αθήναι 1948, σ. 193. ΚΑ, 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. ΚΑ, χφ. 1435, σ. 3
(Βράχα Εύρυτανίας, 1939). ΚΑ, χφ. 4069, σ. 7 (Άστρομερίτης Κύπρου, 1977), ένώ σέ μία
περίπτωση υπάρχει βεβαιωμένη περίπτωση άνθρωποθυσίας γιά νά βρεθεί ό θησαυρός
[Γ. Ν. Αίκατερινίδης, Νεοελληνικές..., δ.π., σ. 165 σημ. 4], Αυτά τά δεδομένα τής λαϊκής
μας παράδοσης αποτελούν τή βάση γιά νά κατανοηθούν οί άναφορές σέ κρυμμένο
θησαυρό, πού περιλαμβάνονται στό ωροσκόπιο μας.

161. Πιθανότατα υπόκεινται έδώ οί άντιλήψεις τοϋ λαοΰ μας γιά τά στοιχειωμένα
ή τά ιερά δένδρα, τή δύναμη τους καί τήν δυνατότητά τους νά έπιδροΰν υπερφυσικά
πάνω στή ζωή τών άνθρώπων, πού σχηματοποιούνται, ήδη άπό τήν άρχαιότητα, σέ
πλήθος σχετικών παραδόσεων [βλ. Στ. Δ. Ήμελλος, «Δένδρα ίερά-στοιχειωμένα στις
λαϊκές παραδόσεις. Ή σχέση τών παραδόσεων μέ βυζαντινές θρησκευτικές διηγήσεις
καί μέ άρχαίους μύθους», Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας 28
(1987-1997), σ. 21-59. Ό ϊδιος, Λαογραφικά 4. Ποικίλα, 'Αθήνα 2003, σ. 48-85. Βλ. έπί-
σης Otto Lauffer, «Geister im Baum», Forschungen und Fortschritte 11 (1935), σ. 448].

162. Ή άφθονία ή ή στέρηση τοΰ μητρικοΰ γάλακτος είχε άνέκαθεν μεγάλη
σημασία γιά τήν έπιβίωση τών βρεφών, γι' αύτό καί άποτέλεσε άντικείμενο τόσο
άστρολογικών προβλέψεων, δπως έδώ, δσο καί μαγικών πράξεων καί μαγικο-θρη-
σκευτικών τελετουργιών [βλ. Αννα Παπαμιχαήλ, «Γυναίκες γάλακτος... έστερημέ-
ναι», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 43 (1977-1978), σ. 263-277].

163. Σέ πολλές συνταγές τής παραδοσιακής ιατρικής διαφόρων λαών συνα-
ντοΰμε παρόμοια άποπλύματα, άπό όργανα καί δπλα μέ ιδιαίτερη χρηστική καί συμ-
βολική σημασία, ώς ένδεδειγμένα φάρμακα γιά ορισμένες άσθένειες [πρβλ. F.
Stemplinger, Antiker Volksglaube, Stuttgart 1948, σ. 105-106]. Γενικότερα δέ καθημε-
ρινά άντικείμενα συχνά χρησιμοποιούνται συμβολικά, σέ πράξεις μαγικές καί θερα-
πευτικές τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έπειδή θεωρείται οτι, ώς έκ τής χρήσεώς τους, περιέ-
χουν ιδιαίτερη ύπερφυσική δύναμη [πρβλ. Μ. Ε. Γιαννοπούλου-Έπτανησία, «Ζακυ-
θινά ξόρκια», Λαογραφία 13 (1951), σ. 275-276].

164. Παρόμοιες έκφράσεις συναντώνται συχνά στήν χειρόγραφη άστρολογική
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παράδοση μας, δσον άφορα τή δύναμη ορισμένων ήμερων τής Σελήνης [πρβλ.
Catalogus... 10, δ.π., σ. 73], Τό ί'διο άπαντάται καί σέ κείμενα έλληνικής λαϊκής μαγεί-
ας, κυρίως σέ καταδέσμους καί έπωδές διαφόρων έλληνικών περιοχών [πρβλ. Σπ.
Βαρδάκης, «Κρητικαί έπωδαί», Λαογραφία 9 (1926), σ. 248. Στ. Κυριακίδης,
«Κυπριακαί έπωδαί», Λαογραφία 6 (1917-1918), σ. 612-613].

165. Οί παρατηρήσεις αυτές είναι κοινές στά ζωδιολογικά κείμενα τής έλληνικής
χειρόγραφης παράδοσης [βλ. Έλ. Κακουλίδη-Πάνου, «"Ό γεννηθείς νεώτερος έν
καιρώ ζωδίου...". Ένα άνέκδοτο άστρολογικό κείμενο τοϋ 16ου αιώνα»,Δωδώνη 9
(1980), σ. 76-84, άπό τόν κώδικα τής Βιέννης Vindob. Theol. Gr. 244 (φφ. 144-153)].
Προέρχονται, κατά κανόνα, άπό τήν άντίστοιχη βυζαντινή, λόγια ή λαϊκή, άστρολο-
γική παράδοση [πρβλ. Η. Hunger, Die hochsprachliche Profane Literatur der
Byzantiner 2, München 1978, σ. 221-260. Έπίσης, H.-G Beck, Geschichte der
byzantinischen Volksliteratur, München 1971, σ. 203],

166. Ή κατσίκα, ώς ζώο δαιμονικό κατά τήν λαϊκή παράδοση, άποτελεΐ ταυτο-
χρόνως καί ισχυρό άποτροπαϊκό τών δαιμόνων, μέσω τής καύσεως τών κεράτων καί
τών οστών της, πού περιγράφεται έδώ, στά πλαίσια μίας μαγικο-φυσικής θεραπευ-
τικής πρακτικής [πρβλ. Catalogus... δ.π., 4, σ. 152, άπό τόν Cod. Neap 19, II. C. 33,
τοΰ 15ου αιώνα, φ. 430ν].

167. Οί συχνές άναφορές τών άστρολογικών κειμένων σέ ιερά πρόσωπα καί
άγιους τοΰ χριστιανισμού, σύμφωνα καί μέ όσα προαναφέρθηκαν, έρχονται σέ
ουσιαστική άντίθεση πρός τήν άπόλυτη καταδίκη τής άστρολογίας άπό τήν Εκκλη-
σία [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ή άστρολογική παράδοση...», ό.π., σ. 88. Έπίσης, Regio von
Prün, Libri duo de Synodalibus Causis et de Disciplinis Ecclesiasticis (έκδ. F.
Wasserschieben), Leipzig 1840 (άνατ. Graz 1964), σ. 356].

168. 'Ανάλογες προβλέψεις ύπάρχουν καί σέ βυζαντινά άστρολογικά καί μαγικά
κείμενα, βυζαντινές διασκευές μαγικών παπύρων, πού δέν έχουν διασωθεί μέχρι
σήμερα [πρβλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Παλαιογραφική σταχυολογία έκ τών μαγικών
βιβλίων», Byzantinische Zeitschrift 1 (1892), σ. 555-556. Catalogus... ό.π., 2, Bruxellis
1900, σ. 123], Οί άναφορές αύτές έπισημαίνουν τήν παλαιότητα καί τών άναφορών
τοΰ χειρογράφου πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ.

169. Παρόμοιες προβλέψεις είναι συχνές στήν χειρόγραφη άστρολογική παρά-
δοση [βλ. Έλ. Κακουλίδη-Πάνου, «"Ό γεννηθείς νεώτερος..."», δ.π., σ. 80-81], Ό
φόβος γιά τό νερό καί τις πιθανές έπιπτώσεις τής χρήσης του στηρίζεται στήν άντί-
ληψη γιά τά πνεύματα πού ένοικοΰν στό νερό, ιδίως τό τρεχούμενο, καί τό ζωογο-
νοΰν, δεισιδαιμονία κοινή στήν έλληνική λαϊκή παράδοση [πρβλ. Catalogus... δ.π., 5,
σ. 159 καί·Catalogus... ό.π., 10, σ. 228].
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170. Συχνή είναι, στήν χειρόγραφη άστρολογική παράδοσή μας, ή πρόβλεψη
συμφορών καί θανάτων [πρβλ. Catalogus... δ.π., 4, σ. 153], έξ αιτίας τής οποίας
άστρολόγοι υπήρχαν κατά τό παρελθόν σέ αυλές βυζαντινών αυτοκρατόρων καί
ευρωπαίων ήγεμόνων [βλ. C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition,
Leipzig 1893, σ. 39], πού ενδιαφέρονταν νά γνωρίζουν παρόμοιες πληροφορίες γιά
τούς ίδιους καί γιά τά μέλη τών οικογενειών τους [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ή άστρολο-
γική παράδοση...», δ.π., σ. 93-94]. Γιά τόν κοινό τρόπο «άνάγνωσης» τών μηνυμάτων
τών ούρανίων σωμάτων στήν άστρολογική μας παράδοση, κυρίαρχο είναι τό σύστη-
μα τής διάκρισης τής έκλειπτικής σέ 36 δεκανούς, πού άνάγεται στούς άρχαίους
Αιγυπτίους [βλ. Agrippa ab Nettesheim, De occulta philosophia (έκδ. Κ. Α.
Nowotny), Graz 1967, σ. 439-440. Th. Hopfner, Griechisch-ägyptischer Offen-
barungszauber. Seine Methoden 1, Leipzig 1921, σ. 36].

171. Ωροσκόπια, ζωδιολόγια καί κείμενα τής άστρολογικής μαγικής παράδοσης
άποτέλεσαν άπό νωρίς θέμα καί άντικείμενο ειδικών έκδόσεων, κυκλοφορούσαν
μάλιστα καί έπωνύμως στήν Εύρώπη, δπως τό έργο Bartolomaei Sculteti, ...
Prognosticon, über das Jahr nach Christi Geburt 1604 [βλ. H. Biederman,
Handlexikon... δ.π.,σ.48 καίΚ. Beitl, Wörterbuch... δ.π., σ. 424]. Ή παράδοση συνε-
χίζεται ώς καί τις μέρες μας, μέ τηλεοπτικές έκπομπές δπου δίνονται άστρολογικές
προβλέψεις, μέ ειδικά τηλεοπτικά κανάλια καί τηλεφωνικές γραμμές προβλέψεων,
άλλά καί μέ δημοσιεύσεις σέ κάθε είδους έφημερίδες καί περιοδικά [βλ. Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, «Ή άστρολογική παράδοση...», δ.π., σ. 92-94, μέ παραδείγματα]. Οί άπόψεις
αύτές άποκρυσταλλώνονται στό σχήμα πού άκολουθεΐ, δπου σημειώνονται τά
θετικά καί άρνητικά ζώδια, οί δεκανοί καί οί πλανήτες, καί έχει δημοσιευθεί άπό τόν
Κ. Δ. Τσαγγαλά, Μαγεία καί 'Αστρολογία, σ. 274 σχ. 10:

-VS
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172. Παρόμοιες προβλέψεις γιά ένδοοικογενειακές καί κοινωνικές ευρύτερα
σχέσεις, είναι κοινές στήν άστρολογική παράδοσή μας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογρα-
φικές παρατηρήσεις σέ άνέκδοτο ζωδιολόγιο», Δωδώνη 9 (1980), σ. 98-101.
Catalogus... δ.π., 7, σ. 171 καί Catalogus... δ.π., 10, σ. 236, άλλά καί σ. 102, 161]. Ό
καθηγητής Κ. Δ. Τσαγγαλάς [«Λαογραφικές παρατηρήσεις...», δ.π., σ. 100] έχει έπι-
σημάνει δώδεκα θέματα κοινά καί σταθερά στις άστρολογικές προβλέψεις, τά όποια
κατά κανόνα περιλαμβάνονται καί στό κείμενο πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ,
κάποτε μάλιστα μέ στερεότυπες έκφράσεις [γιά τό φαινόμενο βλ. Δ. Ά. Πετρόπου-
λος, «Στερεότυποι στίχοι δημοτικών τραγουδιών», Προσφορά είς Στίλπωνα Π.
Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 532-545, μέ παραδείγματα],

173. Γιά άνάλογες άστρολογικές προβλέψεις υλικό υπάρχει σέ πολλά κείμενα
τής άστρολογικής παράδοσης, πού άποτυπώνεται σέ έλληνικά χειρόγραφα, δπως
στόν Cod. Athen 1275, τοϋ 19ου αι., φ. 4 [Catalogus... δ.π., 10, σ. 102], στόν Cod.
Athen 1350, τοϋ 19ου αι., φ. 64ν [Catalogus... δ.π., 10, σ. 228 κ. έξ.], στόν Cod. Athen
211, τοΰ 17ου αι. [Catalogus... δ.π., 10, σ. 228], άλλά καί στόν Cod. Berol (φ. 145ν)
[Catalogus... δ.π., 7, σ. 171]. Οί άναφορές αύτές όριοθετοΰν τήν παράδοση, στά πλαί-
σια τής οποίας κινείται τό κείμενο πού δημοσιεύεται έδώ.

174. Ή άναφορά αύτή σχετίζεται μέ τήν μεγάλη έκτίμηση πού ό λαός μας έτρε-
φε στήν μόρφωση, άλλά καί στήν ιδιαίτερη θέση πού κατείχαν στήν παραδοσιακή
έλληνική κοινωνία οί κάτοχοι παιδείας [Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία,
Αθήνα 2004, σ. 82-84], άπότοκο τής οποίας είναι καί οί πάμπολλες λαϊκές εύτράπε-
λες διηγήσεις στις όποιες οί «γραμματισμένοι» σατιρίζονται [βλ. Δ. Σ. Λουκάτος,
«Γλωσσικές εύτράπελες διηγήσεις», 'Αφιέρωμα στή μνήμη τοϋ Μανόλη Τριανταφυλ-
λίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 233-255 καί Μ. Γ. Μερακλής, Εύτράπελες διηγήσεις. Τό
κοινωνικό τους περιεχόμενο, Αθήνα 1980, σ. 17].

175. Τό λάδι, πού έδώ μαρτυρεΐται μέ τήν μορφή τοΰ «εύχελαίου», είναι υλικό
γνωστό στήν έλληνική μαγική παράδοση. Τό λάδι χρησιμοποιείται ώς έπίθυμα γιά τήν
πρόσκληση καί άγωγή δαιμόνων, σέ διάφορες πράξεις καί τελετουργίες τής παραδο-
σιακής μας μαγείας [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 42,109], Μέ τήν έννοια αύτή άναφέρεται
καί έδώ, γιά τήν έπιτυχία τής δλης τελετής. Χρησιμοποιείται έπίσης άπό τήν Εκκλη-
σία σέ διάφορες τελετές, οί όποιες συνήθως είναι διαβατήριες, έπισημαίνουν δηλαδή
τό πέρασμα τοΰ άνθρώπου άπό τή μία κατάσταση στήν άλλη. Παρόμοιες χρήσεις καί
σηματοδοτήσεις τοΰ λαδιοΰ άπαντοΰμε ήδη στά μεσαιοονικά κείμενα [βλ. Ήλ. Ανα-
γνωστάκης, «Ελλαδικά παραμύθια καί έλαδική παραμυθία στό Βυζάντιο τοΰ 10ου
αιώνα», Πρακτικά Τριημέρου 'Εργασίας «'Ελιά καί λάδι». Αθήνα 1996, σ. 121-150],
Έδώ ή χρήση του είναι στά πλαίσια μίας μαγικοθεραπευτικής πρακτικής [Μ. Παπα-
θωμόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας... δ.π., σ. 338].
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176. Όπως καί προηγουμένως παρατηρήθηκε, καί έδώ τό λάδι έχει μιά σαφή
μαγικοθεραπευτική πρακτική, καθώς μάλιστα είναι υπερφυσικά ένισχυμένο, ώς προ-
ερχόμενο άπό καντήλια άγιων. Τό λάδι άποτελεΐ συνηθισμένη αναίμακτη προσφορά
σέ δαίμονες, μέ σκοπό τή συνέργειά τους σέ μαγικές πράξεις [Δ. Σ. Μπενέκος, ό.π., σ.
109], Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τή θρησκεία, όπου τό λάδι χρησιμοποιείται ώς προ-
σφορά πρό τόν Θεό καί τούς άγιους [G. Spitzing, Lexicon..., δ.π., σ. 249-250], ένώ
συχνά άποτελεΐ φυλακτήριο γιά τούς πιστούς καί τοϋ άποδίδονται ιαματικές καί άγια-
στικές ικανότητες. Ήδη άπό τήν άρχαιότητα τό λάδι, μαζί μέ τό μέλι πού άναφέρεται
στή συνέχεια, συγκαταλέγονταν στά μεΰάγματα, στις άναίμακτες δηλαδή προσφορές
πρός τούς χθόνιους θεούς- άπό τις ιδέες αυτές ίσως έλκει τήν καταγωγή καί ή χρήση
τοϋ λαδιοΰ πού σημειώνεται στό έκδιδόμενο καί σχολιαζόμενο έδώ χειρόγραφο.

177. Παρόμοιες προβλέψεις είναι συνήθεις στήν χειρόγραφη έλληνική άστρολο-
γική παράδοση [Κ. Δ.Τσαγγαλάς, «Ή άστρολογική παράδοση...», δ.π., σ. 88-89]. Μέ
διαφορετικές μάλιστα διατυπώσεις άπαντοΰν καί σέ παλαιότερα κείμενα τής 'ίδιας
κατηγορίας [βλ. γιά παράδειγμα, Cod. Venetus (Marc. CCCXXIV), δημοσιευμένο
στόν Catalogus... δ.π., 2, Bruxellis 1900, σ. 123],

178. Έδώ ή άστρολογική πρόβλεψη έπεκτείνεται καί στά παιδιά, όπως συχνά
συμβαίνει στά ποικίλα χειρόγραφα ζωδιολόγια [βλ. Cod. Vatic. 15, σ. 131, δημοσιευ-
μένο στόν Catalogus... ό.π., 3, Bruxellis 1910, σ. 98. Πρβλ. Η. Hunger, ό.π., σ. 252].

179. 'Ανάλογες διατυπώσεις είναι συχνές σέ ζωδιολόγια καί ώροσκόπια [βλ.
Cod. Angelicus 16 (Ε16 Sup.), φ. 68ν, Lib. III α', δημοσιευμένο στόν Catalogus... ό.π.,
5:1, σ. 152,19 κ. έξ.], άποτελοΰν δέ άναπόσπαστο μέρος τής άστρολογικής μας παρά-
δοσης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρήσεις...», δ.π., σ. 100-101].

180. Πρόκειται γιά μία άκόμη άπό τις στερεότυπες φράσεις πού συχνά χρησιμο-
ποιούνται στήν χειρόγραφη άστρολογική παράδοση [βλ. Catalogus... ό.π., 10, σ. 118.
Επίσης, Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρήσεις...», δ.π., σ. 102],

181. Τό κείμενο πού άκολουθεΐ άνήκει στήν γενικότερη παράδοση τών καλα-
ντολογίων, πολλά άπό τά όποια έχουν ήδη δημοσιευθεί άπό χειρόγραφους κώδικες
[Catalogus... δ.π., 7, Bruxelles 1908, σ. 126, 171-178. Catalogus... δ.π., 8, Bruxelles
1912, σ. 172-173, 191-192. Catalogus... δ.π., 10, Bruxelles 1924, σ. 151-152, 153], άνά-
γονται δέ σέ άνάλογη βυζαντινή παράδοση, δείγματα τής όποιας είναι γνωστά στήν
βιβλιογραφία [πρβλ. R. Wünsch, «Zu Lydus de ostendis», Byzantinische Zeitschrift 5
(1896), σ. 419-420, άπό τόν Cod. Vatic. Gr. 1823]. Καλαντάρια καί καλαντολόγια
υπάρχουν σέ πολλά νεώτερα χειρόγραφα τής έποχής τής οθωμανικής κατάκτησης
[βλ. Γ. Καράς, Οί φυσικές θετικές επιστήμες στόν ελληνικό 18ο αι., Αθήνα 1977, σ.
139-140], άλλά καί σέ πολλές έντυπες έκδόσεις τών πρώτων δεκαετιών τής έλληνικής



ΣΧΟΛΙΑ

165

τυπογραφίας, κατά τήν 'ίδια ιστορική περίοδο [πρβλ. σχετικά Φ. Ήλιου, Προσθήκες
στήν ελληνική βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1973, σ. 252-253. 'Επίσης Γ. Λάιος, «Οί αδελφοί
(Μαρκίδες) Πουλίου, ό Γ. Θεοχάρης καί άλλοι σύντροφοι τοϋ Ρήγα», Δελτίον Ιστο-
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 12 (1957), σ. 209-210, 253-254. Β.
Παναγιωτόπουλος, «Προτάσεις τοΰ Π. Μαρκίδη Πούλιου γιά έγκατάσταση έλλη-
νικής τυπογραφίας στήν 'Ιόνιο Πολιτεία (1800)», Πρακτικά Γ Διεθνούς Πανιονίον
Συνεδρίου 1, 'Αθήνα 1967, σ. 292-297]. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε καί σχολιάστηκε
ένα άκόμη σύντομο καλαντολόγιο, άπό κώδικα πού άνήκε στόν καθηγητή Στ. Π.
Κυριακίδη [Ίω. Οίκονόμου-Άγοραστοΰ, «'Ανέκδοτο Καλαντολόγιο άπό σύμμικτον
κώδικα τοϋ Στίλπωνος Κυριακίδου», Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 247-256].

182. Άνάλογες έκφράσεις καί παρόμοιοι χαρακτηρισμοί είναι συχνοί σέ σχετικά
κείμενα πού έχουν ήδη έκδοθεΐ στήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία μας [C. Wachsmuth,
Lydi de ostendis, Leipzig 1863, σ. 41. Πρβλ. Φ. Ί. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και
πολιτισμός 1:2, έν Αθήναις 1948, σ. 131, μέ μαρτυρία γιά καλαντολόγια τοΰ 9ου αι.],

183. Ή ιδέα δτι ή μέρα τής γέννησης κάποιου έπιδρα άμεσα πάνω στόν χαρα-
κτήρα του καί στά διακριτικά του γνωρίσματα, καί μάλιστα μέ διαφορετικό τρόπο
άναλόγως τοϋ άν πρόκειται γιά άνδρα ή γιά γυναίκα, είναι άνάλογη καί παράλληλη
τής ιδέας δτι οί μέρες σχετίζονται άμεσα μέ τις καιρικές συνθήκες πού θά έπικρατή-
σουν στήν διάρκειά τους [βλ. Η. Stern, La calendrier de 354. Étude sur son texte et sur
ses illustrations, Paris 1953, σ. 6-7].

184. Ή πρόγνωση μέ χρονολογικά κριτήρια άποτελεΐ πάγιο χαρακτηριστικό
στήν μεσαιωνική παράδοση τών καλανταρίων [βλ. G. S. P. Freeman-Grenville, The
islamic and christian Calendars, London 1995, σ. 15-16. 'Επίσης, Y. Dagli-C. Ûçer,
Tarih Çevirme Kilavuzu 3, Ankara 1997]. Αύτή ή παράδοση βρίσκεται καί στήν βάση
τοΰ κειμένου πού έκδίδεται καί σχολιάζεται έδώ.

185. Ανάλογα κείμενα ύπάρχουν σέ διάφορα έλληνικά μαγικά χειρόγραφα.
Χαρακτηριστικό είναι τό παράδειγμα τοΰ κειμένου πού διασώζεται στόν Cod.
Medio. Η2 infer, τοΰ 16ου αιώνα, φ. 243, μέ τίτλο «Ποΐαι τής Σελήνης ήμέραι καλαι
ή κακαί» [βλ. Α. Delatte, Anecdota Atheniensia 1, δ.π., σ. 631 κ.έξ.], καί τό όποιο άνή-
κει στά έλληνικά ζωδιολόγια [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρήσεις...»,
δ.π., σ. 104 καί σημ. 3],

186. Πολλές άπό τις μετεωρολογικές προβλέψεις πού διατυπώνονται έδώ στηρί-
ζονται στις άρχές τής άναλογικής σκέψης, πού διέπουν μεγάλο μέρος τών λαϊκών
μεταφυσικών άντιλήψεων [F. Pfister, «Analogiezauber», Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens 1 (1927), σ. 385 κ.έξ.], σύμφωνα μέ τις όποιες οί φάσεις τής
σελήνης σχετίζονται άμεσα μέ τόν καιρό πάνω στήν έπιφάνεια τής γής.



166 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 666 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ

187. 'Άς σημειωθεί έδώ δτι οί φάσεις τής σελήνης άποτελοΰν προσδιοριστικό
παράγοντα καί τής άλχημιστικής παράδοσης, άφοϋ λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη
άπό μεγάλους άλχημιστές [βλ. Η. Kopp, Die Alchemie in älterer und neurer Zeit,
Heidelberg 1886 (επανέκδοση: Hildesheim-New York 1971). Alex von Bernus,
Alchymie und Heilkunst, Nürberg 1972, σ. 54 κ.έξ. Έπίσης Edmund Ο. Lippmann,
Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, Hildesheim-New York 1978, σ. 25-26].

188. Ή μαγική πρόβλεψη έδώ σχετίζεται μέ τήν φύση καί τά στοιχεία της, σύμ-
φωνα μέ μία πάγια άρχή γιά τήν έπίδραση τοϋ ύπερφυσικοΰ στό φυσικό, έπί τής
οποίας στηρίζεται μεγάλο μέρος τής πρόβλεψης πού έπιχειρεΐται στό κείμενο μας
[βλ. σχετικά ΑΙ. Vierkandt, «Die Anfänge der Religion und Zauberei», Globus 92
(1907), σ. 41-42. Edw. Lehmann, «Die Anfänge der Religion und die Religion der
primitiven Völker», στό Die Kultur der Gegenwart 1:3, Leipzig-Berlin 19132, σ. 11-12],

189. Πρόκειται γιά βροντολόγω, άπό τά πολλά παρόμοια κείμενα πού σώζονται
στήν έλληνική χειρόγραφη μαγική παράδοση. Ανάλογα χειρόγραφα κείμενα σέ
κώδικες τών Μονών τών Μετεώρων είχε έντοπίσει, ήδη στις άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα,
ό 'Αδαμάντιος 'Αδαμαντίου [βλ. «Λαογραφικά έκ κωδίκων τών Μετεώρων», Λαο-
γραφία 1 (1909), σ. 429]. Αλλά καί ό Στ. Κυριακίδης είχε έντοπίσει βροντολόγια σέ
κώδικα τών άρχών τοΰ 18ου αιώνα, χωρίς ώστόσο νά τά δημοσιεύσει, ή νά άσχολη-
θεΐ έπισταμένως μέ αυτά [βλ. Στ. Κυριακίδης, «Έπωδαί καί δημώδη ιατρικά έκ χει-
ρογράφου τοϋ ΙΗ' αιώνος», Λαογραφία 4 (1912-1913), σ. 377]. Στήν Καλλίπολη τής
Θράκης, παλαιότερα, βροντολόγι ονόμαζαν ένα χειρόγραφο Γεωπονικόν, πού ήταν
σέ εύρεΐα χρήση [Φ. Ί. Κουκουλές, «Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι 3»,
Λαογραφία 9 (1926), σ. 467 σημ. 5].

190. Πρβλ. Cod. Veneti (Cod. 5, Marc CCCXXIV) [Catalogus... ό.π., 2, σ. 123],

191. Πρβλ. Catalogus... ό.π., 3, σ. 143.

192. Πρβλ. Catalogus... ό.π., 4, σ. 139.

193. Πρβλ. Cod. Athen 1274 [Catalogus... ό.π., 10, σ. 23], Γιά τήν άστρολογική
βάση παρόμοιων προβλέψεων βλ. Ε. Riess, «Astrologie», Real - Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft 2:2 (1896), στ. 1805-1807.

194. Πρβλ. Cod. Angelicus 29 (C.4, 8), φ. 69ε [Catalogus... ό.π., 5:1, σ. 153],

195. Πρβλ. Catalogus... ό.π., 5:1, σ. 152. Βλ. έπίσης Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ή άστρο-
λογική παράδοση...», ό.π., σ. 87-88.

196. Πρβλ. Cod. Mediol. 19, φ. 314ν [Catalogus... δ.π., 3, σ. 49],
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197. Πρβλ. Cod. Laur. 12, σ. 28, 34 [Catalogus... δ.π., 1, ο. 118].

198. Πρβλ. Cod. Neapol. 20, II C. 34, φ. 123v [Catalogus... ο.π., 4, σ. 170], Πρβλ.
Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... ο.π., σ. 70.

199. Πρβλ. Cod. Vindobonensis phil.gr. 108, φ. 278ρλβ' [Catalogus... ο.π., 6, σ. 62],

200. Πρβλ. Cod. Florentini F. 17,1 [Catalogus... δ.π., 1, σ. 122].

201. Πρβλ. Cod. Athen. 11, φ. 17 [Catalogus... δ.π., 10, σ. 142].

202. Πρβλ. Cod. Mediol. 19, φ. 314ν [Catalogus... δ.π., 3, σ. 49].

203. Πρβλ. Cod. Laur. 12,28,34, φ. 20 [Catalogus... δ.π., 1, σ. 128],

204. Πρβλ. Cod. Athen. 11, φ. 15ν [Catalogus... δ.π., 10, σ. 140].

205. Πρβλ. Cod. Mediol. 19, φ. 315 [Catalogus... δ.π., 3, σ. 48-49].

206. Πρβλ. Cod. Vat. gr. 1056, φ. 16 [Catalogus... δ.π., 5:3, σ. 83],

207. Πρβλ. Cod. Mediol. 19 (Ε 81 Sup.), φ. 307 [Catalogus... δ.π., 3, σ. 47].

208. Πρβλ. Cod. Athen 1350, φ. 64ν [Catalogus... δ.π., 10, σ. 170], Έπίσης, Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία... δ.π., σ. 106.

209. Πρβλ. Cod. Harleianus 5596,φ.41ν [A.Oelatte,AnecdotaAtheniensia... δ.π.,
3, σ. 434],

210. Πρβλ. Cod. Athen. 1265, φ. 5 [Catalogus... δ.π., 10, σ. 81],

211. Πρβλ. Cod. Neapol. 19 II C. 33, φ. 389 [Catalogus... δ.π., 4, σ. 136-137].

212. Πρβλ. Cod. Harleianus 5596, φ. 19ν [Α. Oelatte,AnecdotaAtheniensia... δ.π.,
σ. 399],

213. Πρβλ. Cod. Ath. Dion. mon. 282, φ. 29v [A. Delatte, Anecdota Atheniensia...
δ.π., σ. 651].

214. Πρόκειται για σεισμολόγιο, ανάλογα του οποίου έχουν δημοσιευθεί άπό
παλαιότερους χειρόγραφους κώδικες καί κατά τό παρελθόν [Ίω. Οικονόμου- Αγο-
ραστοί], «Ανέκδοτο σεισμολογικό κείμενο», Ελληνικά 35 (1984), σ. 90-102, μέ κριτική
έκδοση τοΰ κειμένου. Παλαιότερα βλ. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, «Παντοτεινόν καλαντά-
ριον, βροντολόγιον καί σεισμολόγιον», Παρνασσός 15 (1892), σ. 315-319, 795-800, μέ
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αναδημοσίευση σέ ειδικό περί σεισμών αφιέρωμα τοϋ περιοδικού Βιβλιοφιλία 13-15
(1981), σ. 20-21]. Τά κείμενα αύτά συνήθως παρουσιάζουν εύδιάκριτες ομοιότητες
μεταξύ τους, καθώς έχουν κοινή ρίζα στήν ανάλογη βυζαντινή παράδοση τών σει-
σμολογίων [H.-G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, München 1971,
σ. 205], υπάρχουν δέ σέ διάφορες παραλλαγές, πού παραδίδονται άπό νεοελληνικά
χειρόγραφα [πρβλ. Γ. Καράς, Οί φυσικές θετικές επιστήμες στόν ελληνικό 18ο
αιώνα, 'Αθήνα 1977, σ. 138-140].

215. Ανάλογες αντιλήψεις βλ. στό σεισμολόγιο «τοϋ σοφωτάτου βασιλέως Λέο-
ντος» [Catalogus... ό.π., 10, σ. 132-135],

216. Παρόμοιες είναι οί μαντικές προβλέψεις καί άλλων χειρογράφων σεισμο-
λογίων [βλ. Ίω. Οίκονόμου-Άγοραστοϋ, ό.π., σ. 94].

217. Γιά άνάλογες προβλέψεις βλ. καί τις παρόμοιες διατυπώσεις άλλων σεισμο-
λογίων τής χειρόγραφης παράδοσής μας [Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, ό.π., σ. 797],

218. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 94. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, ό.π., σ. 798.

219. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 94. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, ό.π., σ. 798.

220. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 95. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, ό.π., σ. 798.

221. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 95. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, δ.π., σ. 798.

222. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 95. Γ. Ίακ. Καλαίσάκης, δ.π., σ. 798.

223. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 95. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, δ.π., σ. 798.

224. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 96. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, δ.π., σ. 799.

225. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 96. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, δ.π., σ. 799.

226. Πρβλ. Ίω. Οίκονόμου-Αγοραστοϋ, δ.π., σ. 96. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, δ.π., σ. 799.

227. Πρόκειται γιά ένα άκόμη άνέκδοτο ζωδιολόγιο, παρόμοια τοϋ όποιου
υπάρχουν σέ διάφορους κώδικες, όπως στόν Cod. Ath., Dion. mon. 282, τοϋ 16ου αι.,
φ. 28ν [βλ. Α. Delatte, Anecdota... ό.π. 1, σ. 649] καί στόν Cod. Mediol. Η2 infer., τοΰ
16ου αι., φ. 243 [βλ. Α. Delatte, Anecdota... δ.π. 1, σ. 633]. Οί διατυπώσεις του κειμέ-
νου αύτοΰ συμφωνοΰν μέ τά περιεχόμενα τών άναλόγων ζωδιολογίων τής χειρό-
γραφης άστρολογικής παράδοσής μας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρή-
σεις...», ό.π., σ. 104].
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228. Πρβλ. Cod. Athen. 1265, φ. 9 [Α. Oelatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 398],

229. Πρβλ. Cod. Athen. 1265, φ. 12 [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 87],

230. Πρβλ. Cod. Mediol. 17 (Ε. 37 Sup.), φ. 373ν [Catalogus... δ.π., 3, σ. 43],

231. Πρβλ. Cod. Harleianus 5596, φ. 26 [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 411],

232. Πρβλ. Cod. Flor. 86,14, φ. 233 [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 618],

233. Πρβλ. Cod. Paris. 2419, φ. 278 [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 505],

234. 'Ανάλογους υπολογισμούς βρίσκουμε συχνά σέ χειρόγραφα κείμενα τής
άστρολογικής παράδοσής μας, δπως στόν Cod. 19, Neap. II, C. 33, φ. 390v
[Catalogus... δ.π., 4, σ. 138]. Οί ύπολογισμοί αύτοί ύπήρξαν σημαντικοί γιά τήν δόμη-
ση τών άντιστοίχων άστρολογικών προβλέψεων [βλ. W. Gundel, Sterne und
Sternbilder im Glauben des Altertums und der Neuzeit, Bonn-Leipzig 1922, σ. 342], γι'
αύτό καί παρόμοιες σημειώσεις, ή άκόμη καί άνάλογοι πίνακες, άπαντοϋν συχνά στά
έλληνικά μαγικά χειρόγραφα, δπως στόν Cod. Oxon. 4, φ. 206ν [J. Bidez-F.
Cumont-J. L. Heiberg-O. Lagercrantz, Catalogue des Manuscripts alchimiques grecs 3.
Les manuscripts des iles Britaniques, Bruxelles 1924, σ. 22].

235. Μία άκόμη μορφή ζωδιολογίου, πού εξαρτά τις προβλέψεις άπό τόν συσχε-
τισμό τών ζωδίων μέ τήν τροχιά τής γής περί τόν ήλιο, δπως καί στό άνάλογο κείμε-
νο τοϋ Cod. 19, Neap. II, C. 33 (olim 34), φ. 387ν [Catalogus... δ.π., 4, σ. 134], Στό
σχήμα πού άκολουθεΐ, δημοσιευμένο άπό τόν Κ. Δ. Τσαγγαλά, Μαγεία καί Αστρο-
λογία, σ. 272 σχ. 9 σημειώνονται οί οίκοι, τά ζώδια καί οί πλανήτες πού κυβερνούν,
κατά τήν λαϊκή άστρολογική μας παράδοση:
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236. Πρβλ. Cod. Paris. 2419, φ. 278 [Α. Oelatte,Anecdota... δ.π., 1, σ. 506],

237. Πρβλ. Cod. Athen. 1265 [Catalogus... δ.π., 10, σ. 75].

238. Πρβλ. Cod. Paris. 68, φ. 139ν [Catalogus... δ.π., 8, σ. 103].

239. Πρβλ. Cod. Βοηοη. 3632 [Α. Dcldttc, Anecdola... δ.π., 1, σ. 603].

240. Πρβλ. Cod. Neap. II, C. 33, φ. 232v [A. Delatte,Anecdota... δ.π., 1, σ. 619].

241. Πρβλ. Cod. Ath. 1365, φ. 9v [Catalogus... δ.π., 10, σ. 80],

242. Πρβλ. Cod. Vindob. Phil. Gr. 179, φ. 31v [Catalogus... δ.π., 6, σ. 83].

243. Πρβλ. Cod. Paris. Gr. 2256, φ. 34 [Catalogus... δ.π., 8, σ. 144],

244. Πρβλ. Cod. Vatic. Gr. 1056, φ. 73 [Catalogus... δ.π., 5, σ. 80].

245. Πρβλ. Cod. Par. Gr. 2256, φ. 580 [Catalogus... δ.π., 8, σ. 153],

246. Πρβλ. Cod. Mediol. Η2,infer, φ. 251ν [Α. Delatte, Anecdota... δ.π., 1, σ. 603],

247. Πρβλ. Cod. Paris. Gr. 2256, φ. 21 [Catalogus... δ.π., 8, σ. 145], Ανάλογες προ-
βλέψεις έχουμε καί σέ άλλα άνάλογα κείμενα τής χειρόγραφης άστρολογικής παρά-
δοσής μας [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Λαογραφικές παρατηρήσεις...», ό.π., σ. 100-101. Ό
ίδιος, «Ή άστρολογική παράδοση...», ό.π., σ. 89-91. Έλ. Κακουλίδη-Πάνου, «Ό γεν-
νηθείς νεώτερος...», ό.π., σ. 76-83].

248. Ανάλογα μαντικά άστρολογικά ή «μηνολογικά» κείμενα υπάρχουν πολλά
στήν έλληνική μαντική παράδοση [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Τέσσερα μαγικά, μαντι-
κά, άστρολογικά καί ίατροσοφικά χειρόγραφα βιβλία άπό τήν Καισάρεια τής Καπ-
παδοκίας», Δωδώνη 26 (1997), Μνήμη Σωτήρη Δάκαρη, σ. 137-157]. Τό ίδιο ισχύει
καί γιά άνάλογα βυζαντινά κείμενα [βλ. G. Gundel, Astrologumena. Die astrologische
Literatur in der Antike und ihre Geschichte, Wiesbaden 1966, σ. 256-274].

249. Ό έλληνικός λαός άνέπτυξε πολλούς τρόπους μαντείας, σέ συνάρτηση μέ
τούς μήνες καί τά ζώδια, ορισμένα δείγματα τής όποιας περιέχονται στά κείμενα πού
δημοσιεύθηκαν καί σχολιάστηκαν παραπάνω. Ή χριστιανική παράδοση είναι, έπί
τών ζητημάτων αύτών, άπολύτως ξεκάθαρη, καθώς θεωρεί ώς σατανολατρεία κάθε
είδος μαγείας καί μαντικής, άκόμη κι άν σέ αύτό γίνεται έπίκληση ιερών προσώπων
[βλ. Σπ. Ν. Τρωιάνος, «Μαγεία καί διάβολος άπό τήν Παλαιά στή Νέα Ρώμη», Αρχαι-
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ολογία 71 (1999), σ. 9-16. Ίω. Πετρόπουλος, «Ή μαγεία στό Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία
71 (1999), σ. 6-8], Πράγματι, τό φαινόμενο τής χρήσης χριστιανικών συμβόλων,
ευχών και άναφορών γιά τήν ένίσχυση τών μαγικών καί μαντικών πράξεων είναι
συχνό, όπως δείχνει ενδεικτικά ή άκόλουθη μαγική σφραγίδα άπό καππαδοκικό χει-

ρόγραφο (χφ. Δ', φ. 82τ), όπως τήν δημοσίευσε ό καθηγητής Κ. Δ. Τσαγγαλάς [«Τέσ-
σερα μαγικά, μαντικά...», δ.π., σ. 162], ό σημαντικότερος λαογράφος μελετητής τής
νεοελληνικής λαϊκής μαγικής καί μαντικής παράδοσης. Τό lôlo άλλωστε φαινόμενο
τής μαγικής χρήσης χριστιανικών στοιχείων είναι γνωστό καί άπό τό Βυζάντιο,
καθώς άπαντα καί στήν βυζαντινή μαγική παράδοση [βλ. I. Griibel, Die Hierarchie
der Teufel. Studien zum christlichen Teufelsbild und zur allegorisierung des Bösen in
Theologie, Literatur und Kunst zwischen Frühmittelalter und Gegen reformation,
München 1991. Sp. Troianos, «Der Teufel im orthodoxen Kirchenrecht», Byzantinische
Zeitschrift 90 (1997), σ. 97-111], Στό ί'διο πλαίσιο έχουμε συχνές άναφορές, στά
μαγικά κείμενα πού διαθέτουμε, σέ άγγέλους καί δαίμονες [πρβλ. Ε. V. Maltese,
Dimensione bizantine Donne, Angeli e Demoni nel medioevo greco, Torino 1995, σ. 10
κ.έξ.], άλλά καί πολλές έπιδράσεις άπό τήν λαϊκή δαιμονολογική παράδοση, ή οποία
συνεχίζει τις άντίστοιχες λαϊκές άντιλήψεις τής ύστερης άρχαιότητας [βλ. D. Jordan,
«Οί δαίμονες τοΰ κόσμου: άλλο ένα "τρισάθλιο θέμα"», 'Αρχαιολογία 71 (1999), σ.
21-24]. Άκόμη καί στή λόγια βυζαντινή παράδοση παρατηροΰνται έπιδράσεις άπό
τήν άντίστοιχη λαϊκή μαγική παράδοση καί πρακτική, δπως συνεχώς καταδεικνύει
ή σχετική έρευνα [πρβλ. J. Duffy, «Reactions of two Byzantine intellectuals to the
theory and practice of Magic: Michael Psellos and Michael Italikos», στό H. Maguire

L
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(έκδ.), Byzantine Magic, Washington D. C. 1995, σ. 83-97. Έπίσης M. T. Fögen,
«Balsamon on Magic: From Roman Secular Law to Byzantine Canon Law», στό H.
Maguire (έκδ.), Byzantine Magic, δ.π., σ. 99-115], Ή ϊδια παράδοση τής χρήσης χρι-
στιανικών συμβόλων συνεχίζεται καί στή νεοελληνική χειρόγραφη μαγική καί μαντική
παράδοση [πρβλ. Άγ. Τσελίκας, «Γητειές καί έξορκισμοί σέ δύο μεταβυζαντινά χειρό-
γραφα», 'Αρχαιολογία 71 (1999), σ. 31-36], δπως καί παραπάνω αναφέρθηκε. Ώς
χαρακτηριστικό δείγμα τών πρακτικών τής νεοελληνικής παραδοσιακής μαντικής
πράξης παρατίθεται, στή συνέχεια, σχήμα άπό καππαδοκικό χειρόγραφο (χφ. Δ', φ.
76ν), πού δημοσίευσε έπίσης ό καθηγητής Κ. Δ. Τσαγγαλάς [«Τέσσερα μαγικά, μαντι-
κά...», δ.π., σ. 161], καί στό όποιο παρέχονται πρακτικές συμβουλές γιά τήν άσκηση
άστρολογικής μαντείας, πού συνδέεται μέ τόν βιβλικό βασιλιά Σολομώντα, στόν όποιο
ή λαϊκή μαγική παράδοση άποδίδει έξαιρετικές ύπερφυσικές δυνάμεις καί ιδιότητες:

X&^ty^t ji<y>7i0S ·'· fit οψ μο^ίιχ) α·πρ\iïhoç:- ë^ijuajes
f^/i^fSs -·.- îvpios -;- îïMtos fii'ccf/Ί- αυΐνψος <Tis fi/o -·.-
à'Je trf,-TÎ7ëfiSf>ici ί-πτα ·:- Ji!o t^/ίορας <?f cnojiëptoç
*7ε ουοεμ é"e«os -·- ε-πτα ^ΐ-ηαΆψ iïfKtftêç/ioi-:- Tf/S »ωσρ

fc £-7ΓίτνΤΤ τω/j iïoiS'fKCLjjJojùp I
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250. Ό Άστράμψυχος ήταν Πέρσης μάγος τοϋ 4ου π.Χ. αιώνος, στόν όποιο αποδί-
δονται πολλά έργα τής βυζαντινής περιόδου, μέ κυριότερο ένα όνειροκριτικό σύγγραμ-
μα τό όποιο χρονολογείται μεταξύ τοΰ 6ου καί τοΰ 9ου αιώνος [S. M. Oberhelman,
Byzantion 50 (1980), σ. 489. Ό ϊδιος, «Astrampsychos», The Oxford Dictionary of
Byzantium 1, δ.π., σ. 213], Στό έργο αύτό στηρίχθηκαν τά μεταγενέστερα όνειροκριτικά
βιβλία πού αποδίδονται στόν Πατριάρχη Νικηφόρο Α καί στόν Πατριάρχη Γερμανό Α
ή Β', στόν Γρηγόριο τόν Ναζιανζηνό καί στόν Αθανάσιο Αλεξανδρείας. Στόν Άστράμ-
ψυχο αποδίδονται έπίσης καί άλλα έργα, δπως χρησμοί, γεωμαντικά κείμενα, έρωτικές
έπωδές καί θεραπευτικές μαγικοθρησκευτικές προσευχές [βλ. Α. J. Hoogendijk-W.
Clarysse, Kleio 11 (1981), σ. 54-97. G. Μ. Browne, The Papyri of the Sortes Astrampsychi,
Meizenheim am Glan 1974. P. Tannery, Revue des Études Grecques 11 (1898), σ. 96-105. G.
Μ. Browne, Sortes Astrampsychi 1, Leipzig 1983. Ό ίδιος, «The Origin and Date of the
Sortes Astrampsychi», Illinois Classical Studies 1 (1976), σ. 53-58. Ε. Riess,
Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 2 (1896), σ. 1796 κ.έξ.]. Ή όνει-"
ρομαντεία υπήρξε ιδιαιτέρως δημοφιλής κατά τά βυζαντινά χρόνια [Κ. Krumbacher,
Ιστορία τής βυζαντινής λογοτεχνίας (μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου) 2, Αθήναι 1900, σ. 449
κ.έξ. Ο. Stählin-W. Schmid, W. von Christ's Geschichte der griechischen Literatur 2,
München 19616, σ. 804 κ.έξ. Th. Hopfner, «Traumdeutung», Real - Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft 6 (1937), σ. 2223-2245], δείγματα δέ αύτής τής προτί-
μησης τών Βυζαντινών βρίσκονται σέ διάφορους χειρόγραφους κώδικες, δπου περι-
λαμβάνονται κείμενα σχετικά μέ τήν βυζαντινή όνειρομαντική παράδοση [βλ. F. Drexl,
«Das anonyme Traumbuch des Cod. Par. gr. 2511», Λαογραφία 8 (1925), σ. 347-375. Ό
ίδιος, «Achmet und Artemidoros», Byzantinische Zeitschrift 36 (1936), σ. 299. D. del
Corno, «Ricerche sull'onirocritica greca», Ist. Lomb. Ac. Sc. Lett. 96 (1962), σ. 334-366],
Άκόμη δέ καί σημαντικοί βυζαντινοί συγγράφεις καί έπιφανεΐς Πατέρες τής Εκκλησίας
άναφέρονται στά όνειρα καί τήν έρμηνεία τους άπό τούς Βυζαντινούς, ή όποια έν μέρει
έχει διαμορφώσει καί τή νεοελληνική λαϊκή όνειροκριτική παράδοση [βλ. Η. Hunger,
Βυζαντινή λογοτεχνία... 3, Αθήνα 1994, σ. 17. Η. G. Beck, Volksliteratur... δ.π., σ. 203].

251. Παρόμοιες έρμηνεΐες ονείρων, μέ διαφορετικές ωστόσο διατυπώσεις, συνα-
ντοΰμε καί σέ άλλα βυζαντινά όνειροκριτικά κείμενα, δπως αύτό τοΰ Ψευδο-Δανιήλ
[βλ. Ε. de Stoop, «Onirocriticon du prophété Daniel dédié au roi Nabuchodonosor»,
Revue de Philologie 33 (1909), σ. 93-111. Πρβλ. Fr. Drexl, «Das Traumbuch des
Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Palat. Gr. 319», Byzantinische Zeitschrift 26
(1926), σ. 290-314], τό όνειροκριτικό τοΰ Αχμέτ [βλ. Fr. Drexl, Achmeds
Oneirocriticon, Lipsiae 1925] καί τό άνάλογο έργο πού άποδίδεται στόν Αρτεμίδωρο
τόν Δαλδιανό [βλ. R. Α. Pack, Artemidori Daldiani Onirocriticon, Lipsiae 1963]. Ανά-
λογες δέ είναι καί ορισμένες προβλέψεις τής νεοελληνικής όνειροκριτικής παράδο-
σης [πρβλ. Α. Delatte, «Traité Onirocritique», στό Anecdota Atheniensia 1, Paris 1927,
σ. 511-524], γιά τις όποιες θά γίνει λόγος στή συνέχεια.
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252. 'Ανάλογες προβλέψεις καί στόν Αχμέτ [έκδ. Fr. Drexl, δ.π.], άφοΰ άνάγο-
νται στήν κοινή δεξαμενή τής βυζαντινής όνειροκριτικής παράδοσης.

253. Παρόμοια παρατήρηση καί σέ έπιστολή τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου
πρός τόν Ανδρέα Ασάν, Περί όνειράτων [βλ. Patrologia Graeca 156, στ. 87-92. 'Επί-
σης, I. R. Alfageme, Cuadernos filol. Clasica 2 (1971), σ. 227-255], πού φανερώνει τήν
διάδοση τής όνειροκριτικής πρακτικής στή βυζαντινή κοινωνία.

254. Όπως συμβαίνει καί έδώ, υπάρχουν έπιδράσεις καί άπό τήν άραβική όνει-
ροκριτική παράδοση στά βυζαντινά όνειροκριτικά κείμενα καί μαντεύματα [πρβλ.
L. Massignon, «Thèmes archétypiques on onirocritique musulmane», Eranos-Jahr-
buch 12 (1945), σ. 241-251. G. Dagron, «Le saint, le savant, l'astrologue», στόν τόμο
Hagiographie, cultures et sociétés IVe-XIle siècles, Paris 1981, σ. 147-148. T. Fahd, «Les
songes et leur interprétation selon l'Islam», στόν τόμο Les songes et leur
interprétation, Paris 1959, σ. 125-158. Ό ίδιος, «Le rêve dans la société islamique du
Moyen Age», στόν τόμο Le rêve et les sociétés humaines, δ.π., σ. 335-365].

255. Τά όνειρα έρμηνεύονται μέ βάση τήν ψυχολογική υπόσταση καί τις προ-
σλαμβάνουσες παραστάσεις τόσο τών άτόμων, όσο καί τών κοινωνιών πού τά έρμη-
νεύουν [βλ. R. Caillois, «Prestiges et problèmes du rêve», στόν τόμο Le rêve... δ.π., σ.
25-26. R. Cahen, «La psychologie du rêve», στόν τόμο Le rêve... δ.π., σ. 102-121].
"Ετσι συχνά οί όνειροκριτικές προβλέψεις άποσκοποΰν στήν ύπερφυσική έρμηνεία
δυσμενών έξελίξεων καί καταστάσεων γιά τήν άνθρώπινη ζωή [βλ. G. Dagron-J.
Rougé, «Trois horoscopes de voyage en mer», Revue des Études Byzantines 40 (1982),
σ. 117-133]. Αύτοΰ τοΰ είδους οί προγνώσεις έχουν, βεβαίως, παράλληλα καί στήν
άραβική όνειροκριτική παράδοση [πρβλ. J. Lecerf, «Le rêve dans la culture populaire
arabe et islamique» στόν τόμο Le rêve... δ.π., σ. 371].

256. Ή σχέση τών ονείρων μέ τήν υγεία καί τήν άσθένεια είναι παλαιά, καί γνω-
στή ήδη άπό τήν άρχαία παράδοση, πού συνεχίστηκε καί στά βυζαντινά χρόνια [βλ.
Ch. Stewart, «Τά όνειρα καί τό τέλος τής άρχαίας θρησκείας», 'Αρχαιολογία 79
(2001), σ. 20-25. F. Τ. Van Straten, «Daikrates' Dream: A Votive Relief from Kos, and
some other Kat'onar Dedications», Bulletin Antieke Beschaving 51 (1976), σ. 1-38, μέ
τή σχετική βιβλιογραφία]. Ή σχέση ονείρου καί υγείας άποτελεΐ σημαντικό τμήμα
καί τής βυζαντινής όνειροκριτικής παράδοσης [βλ. Γ. Θ. Καλόφωνος, «Τό όνειρο
στό Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία 79 (2001), σ. 6-7].

257. Συχνή είναι στή βυζαντινή όνειροκριτική παράδοση ή άναφορά σέ βασι-
λικά καί αυτοκρατορικά σύμβολα, πού έρμηνεύονται ποικιλοτρόπως [πρβλ. Ή.
Άναγνωστάκης-Τ. Παπαμαστοράκης, «Πορφύρες όνειράτων, όψεις καί χρήσεις.
Αφήγηση καί εικονογράφηση βασιλικών ονείρων στό Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία 79
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(2001), σ. 26-33], Άλλωστε, ή πρόγνωση μίας καλλίτερης μοίρας είναι βασικός στό-
χος τής όνειροκριτικής πράξης τών Βυζαντινών, καί τό μέλλον αύτό συχνά σχετίζε-
ται μέ τήν αναφορά σέ «αύτοκρατορικά» μελλούμενα γιά τόν όνειρευόμενο [βλ. Γ.
Θ. Καλόφωνος, «Τό ιστορικό όνειρο στό τέλος τής αρχαιότητας: Ή Χρονογραφία
τοϋ Μαλάλα καί τά 'Ανέκδοτα τοϋ Προκοπίου», στόν τόμο Δ. Ί. Κυρτάτας (έπιμ.),
"Οψις ενυπνίου. Ή χρήση τών ονείρων στήν ελληνική καί ρωμαϊκή άρχαιότητα,
Ηράκλειο 1993, σ. 283-322. Ό ÏÔloç, «Dream Interpretation: a Byzantinist
Superstition?», Byzantine and Modern Greek Studies 9 (1984-1985), σ. 215-220. Β.
Κάλφας, «Διάγνωση καί πρόγνωση. Ό Αρτεμίδωρος καί ή αρχαία έρμηνευτική τών
ονείρων», στόν τόμο Δ. Ί. Κυρτάτας (έπιμ.), "Οψις ενυπνίου... ό.π., σ. 231-258, μέ
σχετική βιβλιογραφία],

258. Ή πρόγνωση αύτή απαντά καί στό Όνείροκριτικόν τοϋ Αχμέτ, ένα κείμενο
μέ ιδιαίτερη διάδοση στήν βυζαντινή όνειροκριτική παράδοση [βλ. Μ. Μαυρουδή,
«Τό λεγόμενο Όνειροκριτικόν τοϋ 'Αχμέτ. Ένα βυζαντινό βιβλίο όνειροκριτικής καί
οί αραβικές πηγές του», 'Αρχαιολογία 79 (2001), σ. 34-40. Ή ίδια, The So-Called
«Oneirocriticon of Achmet»: A Byzantine Book on Dream Interpretation and its Arabic
Sources, Harvard University: Ph. D., 1998]. Άς σημειωθεί έδώ δτι ή αραβική όνειρο-
κριτική παράδοση έχει έπαρκώς μελετηθεί, άκόμη καί σέ διάφορες λεπτομέρειές της
[βλ. T. Fahd, La divination arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloristiques sur
le milieu natif de l'Islam, Leiden 1966 (άνατ.: Paris 1987, χωρίς βιβλιογραφία)].

259. Συχνά στήν όνειροκριτική παράδοση υιοθετούνται λογοτεχνικές συμβάσεις
τοϋ άρχαίου μυθιστορήματος σχετικά μέ τά όνειρα, πού περνοϋν καί στά βυζαντινά
δημώδη μυθιστορήματα [βλ. S. Mac Allster, «Τά όνειρα στά μυθιστορήματα τοϋ
δωδέκατου αιώνα», 'Αρχαιολογία 79 (2001), σ. 41-51]. Αύτό επιδρά άμεσα καί στις
προγνώσεις πού διατυπώνονται, καί οί όποιες έχουν περάσει μέχρι καί τά νεοελλη-
νικά δημώδη όνειροκριτικά κείμενα.

260. Τό άποδιδόμενο στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως όνειροκριτικό κεί-
μενο έχει έκδοθεΐ άπό τόν Fr. Drexl, στό Festgabe für Α. Ehrhard, Bonn-Lipsiae 1922,
σ. 94-118. Έδώ έχουμε παραλλαγή τοΰ κειμένου, μέ ορισμένες ένδιαφέρουσες δημώ-
δεις διατυπώσεις. Γιά τήν παράδοση τών χειρογράφων καί τήν εκδοτική τύχη τοΰ
κειμένου βλ. G. Guidorizzi, Pseudo-Niceforo. Libro dei sogni, Neapoli 1980, σ. 18-20.
Γενικότερα, ή σύνδεση κειμένων τής όνειροκριτικής παράδοσης μέ έπιφανή ιστορικά
πρόσωπα άποτελεΐ μάλλον σύνηθες φαινόμενο στήν λαϊκή όνειροκριτική πράξη καί
πρακτική διαφόρων λαών [βλ. R. Balkuté-G. Plytnikas (έκδ.), «Sapnai», Liaudies
Kultura 4 (1996), σ. 62-63. R. Β. Jonsson, «Über das Traumlied und seine Datierung»,
Sumlen (1994-1995), σ. 64-65. P. Zambelli, L'apprendista stregone. Astrologia, cabala e
arte lulliana in Pico della Mirandola e seguaci, Venezia 1995, σ. 197-200].
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261. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί απόψεις πού έκτίθενται έδώ γιά τις προϋπο-
θέσεις καί τούς τρόπους προετοιμασίας τοΰ άνθρώπου ένόψει τής αναμονής ένός
μαντικοΰ ονείρου [βλ. Ίω. Πετρόπουλος, «Τό όνειρο στήν έλληνική άρχαιότητα»,
'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 6-7. S. R. F. Price, «Τό μέλλον τών ονείρων: άπό τόν Φρόϋντ
στόν Αρτεμίδωρο», 'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 8-22, μέ ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσες
παρατηρήσεις. W. Kurth, «Das Traumbuch des Artemidoros im Lichte der Freudschen
Traumlehre», Psych 4 (1951), σ. 488-512. R. G. d'Andrade, «The Effect of Culture on
Dreams», στό F.L.K. Hsu (έκδ.), Psychological Anthropology, Homewood 1961, σ. 308-
332. S. G. M. Lee-A.R. Mayes (έκδ.), Dreams and Dreaming, Harmondsworth 1973, σ.
198-208]. Ή ψυχική συντριβή, ή μετάνοια καί ή έπίκληση τοΰ θείου θεωροϋνται σέ
ολόκληρη τήν έλληνική όνειροκριτική παράδοση άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά ένα
θεόσταλτο ή ιαματικό όνειρο [πρβλ. Β. Κάλφας, «Διάγνωση καί πρόγνωση. Ό Αρτε-
μίδωρος καί ή άρχαία έρμηνευτική τών ονείρων», 'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 23-30 (=
Ό ϊδιος, στόν τόμο Δ. Ί. Κυρτάτας (έκδ.), "Οψις ενυπνίου. Ή χρήση τών ονείρων στήν
έλληνική και ρωμαϊκή άρχαιότητα, Ηράκλειο 1992, σ. 231-258). Έλ. Κούκη, «Τά θερα-
πευτικά όνειρα τής Επιδαύρου», 'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 36-40, δπου καί σχετική
βιβλιογραφία. Πολ. Αθανασιάδη, «Ή μαρτυρία τής Περπέτουας», 'Αρχαιολογία 78
(2001), σ. 47-53. Ή ϊδια, Τό ημερολόγιο τής Αγίας Περπέτουας, Αθήνα 1999].

262. Τά σύμβολα καί ή ερμηνεία τους στά όνειρα άποτελοϋν τό κλειδί ολόκλη-
ρης τής θεωρίας στήν οποία στηρίζεται ή έλληνική όνειροκριτική παράδοση [βλ. Στ.
Οίκονομίδης, «Προαρχαϊκή Ελλάδα καί όνειρα. 'Ονειρικός λήθαργος-ψυχική εγρή-
γορση—πολιτική άφύπνιση», 'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 31-35. Ανδρ. Μάνος, «Ή άρι-
στοτελική διδασκαλία περί τών ονείρων», Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 41-46. Δ.Ί. Κυρ-
τάτας, «Ή άλήθεια τών πλαστών ονείρων», 'Αρχαιολογία 78 (2001), σ. 54-58]. 'Ιδιαί-
τερη σημασία γιά τό θέμα μας παρουσιάζουν οί άνακοινώσεις τοΰ συμποσίου
«Όνειρα καί οράματα στήν ύστερη άρχαιότητα καί στό Βυζάντιο» ('Αθήνα, 23-24
Μαΐου 2008), πού διοργανώθηκε άπό τό Ίνστιτοΰτο Βυζαντινών 'Ερευνών τοΰ
'Εθνικοϋ Ιδρύματος 'Ερευνών, καί τοΰ οποίου τά πρακτικά άναμένονται μέ ιδιαίτε-
ρο ένδιαφέρον.

263. Ένδιαφέρον παρουσιάζει ό τρόπος μέ τόν όποιο έρμηνεύονται στοιχειώδεις
καί βασικές σωματικές έκδηλώσεις, δταν παρουσιαστοϋν σέ όνειρο [βλ. D. Del
Corno, Graecorum de re onirocritica scriptorum reliquiae, Milano 1968, σ. 98. G.
Guidorizzi, Sogno e funzioni culturali, Laterza 1988, σ. 54]. Ούσιαστικά δημιουρ-
γείται, μέσω τών συμβολισμών πού καθιερώνονται καί τών έρμηνειών τους, ένας
νέος όνειροκριτικός κόσμος, στόν όποιο τά πάντα έχουν μιά διαφορετική τής καθη-
μερινής υπόσταση καί σημασία [βλ. F. Brandley, Appearance and reality,
Sonnenscheim 1930, σελ. 15-16. C. Brillante, Studi sulla rappresentazione del sogno
nella Grecia antica, Sellerio 1991, σ. 29-30. Γ. Δ. Καραλής, Ιστορία και φιλοσοφία τών
ονείρων άπό τόν "Ομηρο μέχρι τόν Πλούταρχο, 'Αθήνα 1988],
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264. Δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις κατά τις όποιες τά μαντεύματα τών ονείρων
συνδέονται μέ όψεις καί μορφές τής συγκρότησης καί τής δομής παραδοσιακών κοι-
νοτήτων [πρβλ. R. G. Α. van Lieshout, Greeks on Dreams, Utrecht 1980, σ. 64], Πρό-
κειται μάλιστα γιά φαινόμενο γνωστό καί διαπιστωμένο καί στήν λαϊκή όνειροκρι-
τική παράδοση διαφόρων λαών [βλ. Η. Ε. Davidson (έκδ.), The Seer in Celtic and
Other Traditions, Edinburgh 1989, σ. 5-6. A. Kaivola-Bregenhoj, «From dream to
interpretation», International Folklore Review 7 (1989), σ. 89-98. M. Szepes, Dream
dictionary: How to plain our dreams, Budapest 1989, σ. 54-57].

265. Στή νεοελληνική λαϊκή παράδοση, συχνά είναι τά μαντικά όνειρα που σχε-
τίζονται μέ τήν θρησκευτική συμπεριφορά, τήν λαϊκή θρησκευτικότητα καί τήν
έκκλησιαστική ζωή [βλ. Ίω. Πετρόπουλος, «Τό όνειρο στή νεότερη Ελλάδα», 'Αρχαι-
ολογία 80 (2001), σ. 6-7. 'Επίσης, Ch. Stewart, «Οί όνειρευάμενοι. Τά γεγονότα τοϋ
1930 στήν Κόρωνο», 'Αρχαιολογία 80 (2001), σ. 8-14], Τό 'ίδιο μπορεί νά παρατηρηθεί
καί στήν λαϊκή όνειροκριτική παράδοση άλλων ευρωπαϊκών λαών μέ αυξημένη συλ-
λογική θρησκευτικότητα, όπως συμβαίνει μέ τούς "Ελληνες [βλ. W. Christian,
Visionaries: The Spanish Republic and the Reign of Christ, Berkeley 1996].

266. Ή έρμηνεία τών έθίμων συχνά έχει άπηχήσεις κοινωνικές καί επιπτώσεις
στήν οικογενειακή πορεία καί συνοχή [Κ.-Νάντια Σερεμετάκη, «Όνειρο καί έθνο-
γραφία στή Μάνη», Αρχαιολογία 80 (2001), σ. 15-20. Πρβλ. Ar. W. Η. Adkins, «Laws
versus Claims in early Greek Religious Ethics», History of Religions 20:3 (1981), σ.
222-239]. Τό ί'διο μπορεί νά παρατηρηθεί καί γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο παρουσιά-
ζεται νά λειτουργεί ό χρόνος στά έλληνικά όνειροκριτικά κείμενα, καί μάλιστα στά
όνειρα πού περιγράφονται σέ λογοτεχνικά έργα τής έλληνικής ήθογραφικής παρά-
δοσης [πρβλ. Μ. Χρυσανθόπουλος, «Ή λειτουργία τοΰ χρόνου στά όνειρα τής λογο-
τεχνίας: Βιζυηνός καί Παπαδιαμάντης», Αρχαιολογία 80 (2001), σ. 21-28 καί γενικό-
τερα, S. Flanders (έκδ.), The Dream Discourse Today, London 1993, σ. 108-121],

267. Όπως συμβαίνει καί στό έρμήνευμα πού δίνεται έδώ, υπάρχει μία σαφής
διαβατήρια σημασία σέ πολλά άπό τά έξηγήματα τής λαϊκής όνειροκριτικής παρά-
δοσης [βλ. Β. Χρυσανθοπούλου, «Διαβατήρια όνειρα στήν έλληνική μεταναστευτική
έμπειρία», Αρχαιολογία 80 (2001), σ. 29-39]. Ή λειτουργικότητα αύτή σχετίζεται
άμεσα μέ τήν βιωμένη κοινωνική έμπειρία, ή όποια άντικατοπτρίζεται τόσο στά όνει-
ρα, όσο καί στόν τρόπο μέ τόν όποιο αυτά έρμηνεύονται καί κατανοοΰνται [βλ. I.
Edgar, «Dream Imagery becomes Social Experience: The Cultural Elucidation of
Dream Interpretation», στόν τόμο S. Heald-A. Deluz (έκδ.), Anthropology and
Psychoanalysis: An Encounter through Culture, London-New York 1994, σ. 99-113. Ό
ίδιος, Dreamwork, Anthropology and the Caring Professions: A cultural approach to
Dreamwork, Aldershot 1995],
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268. Σέ πολλά έρμηνεύματα ονείρων κυριαρχεί ή λογική τοϋ αντιστρόφου, καθώς
αύτό πού είναι ολοφάνερα κακό έρμηνεύεται ώς καλό, ένώ τό καλό συχνά θεωρείται
προμάντευμα συμφορών. Αύτό κυριαρχεί γενικότερα στήν όνειροκριτική παράδοση
διαφόρων λαών [πρβλ. W. Kracke, «Myths in Dreams, Thought in Images: An Amazonian
Contribution to the Psychoanalytic Theory of Primary Process», στόν τόμο Β. Tedlock
(έκδ.), Dreaming: Anthropological and Psychological Interpretations, Cambridge 1987, σ.
31-32. A. Kuper, «Α Structural Approach to Dreams», Man 14 (1979), σ. 52],

269. Ή πτήση στό όνειρο αποτελεί ψυχοσωματικής προελεύσεως θέμα, πού
συνδέεται όχι μόνο μέ τήν έρμηνεία πού έδώ παρέχεται, άλλά καί μέ συμπτώματα
συγκεκριμένων οργανικών καταστάσεων ή παθήσεων [Α. Kuper-A. Stone, «The
Dream of Irina's Injection: A Structural Account», American Journal of Psychiatry 139
(1982), σ. 59-60],

270. Χαρακτηριστική έδώ είναι ή μεταφορά τής βλάβης πού προκαλούν τά έντο-
μα αύτά στόν άνθρωπο, καθώς αύτή μεταστοιχειώνεται σέ αρνητική έπίπτωση έπί
ορισμένων άνθρώπων, πού προσδιορίζονται μάλιστα σέ σχέση μέ αύτόν πού βλέπει
τό όνειρο [πρβλ. I. R. Järvinen, «Mothers, daughters and dreams. Family relations
reflected by dream narratives in a Karelian village», στόν τόμο The family as the
tradition carrier, Tallinn 1996, σ. 45-50. Έπίσης, Ja. Koselev, «The Smolensk's fortune
tellings», Kraj Smolenskij 11-12 (1996), σ. 50-64],

271. Ανάλογα μαντεύματα άπό όνειρα άπαντοΰν καί στήν όνειροκριτική παρά-
δοση άλλων λαών, γεγονός πού δείχνει δτι σέ πολλά ζητήματα ύπάρχει μία υπερε-
θνική όνειροκριτική πρακτική βλ. [βλ. An Ancev, Dreams and folklore, Sofia 1995, σ.
178-179. S. F. Karatov-G. P. Muravjova, Dreams and fortunes. The classic dream book,
Moskva 1995, σ. 27-32],

272. Ή διά φωνών μαντική έχει άρχαΐες ρίζες, καί άπαντα γενικότερα στήν
λαϊκή μαντική παράδοση όχι μόνον τοϋ έλληνικοϋ, άλλά καί άλλων βαλκανικών καί
ευρωπαϊκών λαών [πρβλ. St. Lahrtz, «Träume und Omen, Vorzeichen», στόν τόμο
Krank warum? Vorstellungen der Völker, Heiler, Mediziner, Ostfildern 1995, σ. 245-
247. Έπίσης, F. H. W. Nicolaisen, «Agleaner's vision», Folklore 106 (1995), σ. 71-76],

273. Όπως υπάρχει συστηματική φροντίδα γιά τήν ορθή κατανόηση καί έρμη-
νεία τών ονείρων, έτσι ύπάρχει καί άγωνία γιά τήν έξακρίβωση τών ψευδών ονείρων,
ώστε νά μήν παρασυρθούν οί άνθρωποι σέ λανθασμένα συμπεράσματα διά τής
έρμηνείας τους [βλ. R. Plötz, «Vision y realidad», Compostelanum 40 (1995), σ. 339-
365. L. Virtanen, «Dream-telling today», στόν τόμο Studies in oral narrative, Helsinki
1989, σ. 137-148. Έπίσης βλ. γιά τόν μεσαίωνα, ΜΈ. Wittmer-Busch, Zur Bedeutung
von Schlaf und Traum im Mittelalter, Krems 1990, σ. 310-322].
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274. Τό όνειροκριτικό πού αποδίδεται στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Γερμανό έχει εκδοθεί άπό τόν Fr. Drexl, «Das Traumbuch des Patriarchen
Germanos», Λαογραφία 7 (1923). Μνημόσυνο ν Ν. Γ. Πολίτου, σ. 428-448. Ωστόσο,
τό κείμενο πού εκδίδεται έδώ άπό τό μετεωριτικό χειρόγραφο μας είναι διαφορε-
τικό καί άποτελεΐ δημώδη έκδοχή μέ ορισμένα νέα στοιχεία τοϋ κειμένου πού δημο-
σίευσε ό Fr. Drexl, γι' αύτό καί προχωροΰμε στή δημοσίευση του. 'Αξίζει μάλιστα
έδώ νά σημειωθεί δτι οί δημώδεις αύτές έκδοχές τοΰ κειμένου έπέδρασαν άμεσα καί
έπί τοΰ σχηματισμοΰ δημοφιλών νεοελληνικών όνειροκριτικών κειμένων, πού γνώ-
ρισαν εύρύτατη διάδοση στόν λαό μας, καί τά όποια συχνά παραδίδονται άνωνύ-
μως [βλ. Fr. Drexl, «Das anonyme Traumbuch des Cod. Paris, gr. 2511», Λαογραφία 8
(1921-1925), σ. 347 κ.έξ.] ή μέ τό όνομα τοΰ συντάκτη τους [βλ. Α. Delatte,
Anecdota... 1, ό.π., σ. 149-183. Κ. Α. Παπαχρίστος, «Ό Όνειροκρίτης τοϋ Χατζή
Γερασίμου (1836)», Λαογραφία 34 (1985-1986), σ. 58-91]. Τό κείμενο πού έδώ δημο-
σιεύεται παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες μέ τόν Όνειροκρίτη τοϋ Χατζή Γερασί-
μου, όπως παραδίδεται στό χφ. 1275 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, φαι-
νόμενο συχνό στή βυζαντινή καί νεοελληνική όνειροκριτική παράδοση [βλ. Φ. Ί.
Κουκουλές, Ή νεοελληνική ερμηνεία τών ονείρων και ή όνειροκριτική παράδοσις,
έν Αθήναις 1954-Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άρ. 20:4], Στή συνέχεια προ-
χωροΰμε στήν έκδοση, μέ ορισμένες έρμηνευτικές παρατηρήσεις πού συνοδεύουν τό
κείμενο.

275. Ή παρουσία νεκρών στά όνειρα έχει άπασχολήσει όχι μόνον τήν όνειροκρι-
τική παράδοση τοΰ λαοΰ, αλλά καί τούς άσχολούμενους μέ τήν θεωρία τών ονείρων,
άπό διάφορες μάλιστα οπτικές γωνίες [βλ. Ίω. Πετρόπουλος, «Θεωρίες περί ονείρων»,
:Αρχαιολογία 81 (2001), σ. 6-7. 'Επίσης, Π. Χαρτοκόλλης, «Χρόνος καί όνειρο», 'Αρχαι-
ολογία 81 (2001), σ. 8-16, μέ ίδιατέρως ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις, καί Α. Gross,
«Sense of Time in Dreams », Psychanalytic Quarterly 18 (1949), σ. 446-470],

276. Υπάρχουν όνειρα πού ουσιαστικά περιγράφουν σκηνές, οί όποιες μέ τή
σειρά τους έχουν χρησιμοποιηθεί καί σέ ποικίλες καλλιτεχνικές έκδηλώσεις καί δημι-
ουργίες τοΰ σύγχρονου άνθρώπου, όπως ό κινηματογράφος [βλ. Ν. Ξένιος, «Τό όνει-
ρο καί ή νοσταλγία τοΰ κινηματογράφου», 'Αρχαιολογία 81 (2001), σ. 17-26] ή οί ποι-
κίλες εικαστικές δημιουργίες καί συνθέσεις [βλ. Μ. Καρρά, «Βλέπω όνειρα μέσα στά
μάτια μου», Αρχαιολογία 81 (2001), σ. 55-58. Μπ. Βέμη, «Ξυπνώντας τό πρωί Σαβ-
βάτου ή, πώς γράφονται τά όνειρα», Αρχαιολογία 81 (2001), σ. 59-60]. Στήν κατηγο-
ρία αύτή μπορεί νά ένταχθεΐ καί τό έρμήνευμα πού παρέχεται έδώ, μέ τήν «σκηνο-
θετική δομή» πού τό συνέχει.

277. Παρόμοιες προβλέψεις άναφέρονται σέ όνειρα τά όποια συχνά στηρίζονται
σέ άτομικές έκδοχές συμβάντων τής καθημερινής ζωής τοϋ άνθρώπου [βλ. Σ. Τόλης,
«Χώρος καί συναίσθημα. Μία μέθοδος έρμηνείας τών ονείρων», Αρχαιολογία 81
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(2001), σ. 27-35. Ό ίδιος, Χώρος καί συναίσθημα-μία ίδέα, Έδεσσα 1992 καί ό ίδιος,
12 όνειρα, 12 χωρο-σνναισθηματικές ερμηνείες, 'Αθήνα 1997].

278. Πολλές άπό τις προβλέψεις τής όνειροκριτικής παράδοσης διακρίνονται
γιά τήν ποιητικότητά τους, κι αύτό διαπιστώνεται όχι μόνο στήν έλληνική, άλλά καί
εύρύτερα στήν εύρωπαϊκή όνειροκριτική παράδοση [βλ. G. Bachelard, La poétique
de la rêverie, Paris 19862, σ. 15-20. Ό ϊδιος, L'air et les sognes, Paris 19872 σ. 62].

279. Γιά παρόμοιες όνειροκριτικές προβλέψεις, μέ ορισμένες ποιητικές προεκτά-
σεις, βλ. G. Bachelard, Le droit de rêver, Paris 19882, σ. 73. Παρόμοιες παρατηρήσεις
έχουν διατυπώσει έπίσης καί οί ψυχαναλυτές, πού ιδιαιτέρους άσχολοϋνται μέ τήν
έρμηνεία τών ονείρων [βλ. Ε. Η. Erikson, «The Dream Speciment of Psychoanalysis»,
Journal of the American Psychoanalytic Association 2 (1954), σ. 5-56]. 'Άλλωστε, ό ίδιος
ό πατέρας τής ψυχανάλυσης, ό Σ. Φρόυντ, θεμελίωσε τήν άνάλυση τών ονείρων μέ
σημαντικό τμήμα τοϋ έπιστημονικοϋ έργου του [πρβλ. S. Freud, «The Interpretation
of Dreams», Standard Edition 5, London 1960, σ. 1-621. Ό ϊδιος, «New Introductory
Lectures on Psycho-Analysis», Standard Edition 22, London 1964, σ. 5-182].

280. Τήν βύθιση στό όνειρο έχουν ιδιαιτέρως ερμηνεύσει οί ψυχαναλυτές, στήν
δική τους θεώρηση τών ονείρων [βλ. Μ. Bonaparte, «Time and the Unconscious»,
International Journal of Psycho-Analysis 21 (1940), σ. 427-468. G. Zilboorg,
«Psychoanalytic Concepts of Sleep and Dream», στόν τόμο H. A. Abramson (έκδ.),
Problems of Consciousness, London 1951, σ. 62-88],

281. Μέσα άπό τά έρμηνεύματα αύτά μπορεί κανείς νά παρακολουθήσει τόν
τρόπο μέ τόν όποιο λειτουργεί ή φαντασία, τόσο στήν άνθρώπινη συνείδηση, δσο καί
στόν λαϊκό πολιτισμό ειδικότερα [βλ. S. Smith, «The Golden Fantasy: «Regressive
reaction to Separation Anxiety», International Journal of Phycho-Analysis 58 (1977),
σ. 311-324],

282. Παρόμοια όνειροκριτικά σχόλια, στά όποια έμφανίζεται καί παίζει ρόλο ή
φύση καί τό φυσικό περιβάλλον, άπαντοϋμε καί σέ άνάλογα κείμενα τής ευρω-
παϊκής λογοτεχνικής παράδοσης, άπ' δπου καί πέρασαν στήν λαϊκή όνειροκριτική
πράξη καί πρακτική [βλ. Άγγ. Ταμβάκη, «Ή Hypnerotomachia Poliphili (1499) τοϋ
Francesco Colonna. Οί παγανιστικές καί έρωτικές όνειροφαντασιώσεις ένός άρχαιο-
λάτρη τοϋ τέλους τοϋ 15ου αιώνα», Αρχαιολογία 81 (2001), σ. 50-54, δπου καί ή προ-
γενέστερη σχετική βιβλιογραφία].

283. Άνάλογα καί στήν ευρωπαϊκή όνειροκριτική παράδοση, δπως τήν γνωρί-
ζουμε άπό τήν άντίστοιχη γραμματεία [βλ. Η. Barolini, Aldus and his Dream Book.
An Illustrated Essay, New York 1992, σ. 102-103],
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284. Παρόμοια όνειροκριτικά μαντεύματα υπάρχουν καί σέ άλλους βαλκανι-
κούς λαούς [An. Ancev, «Dreams in the folklore of the people from Bansko», στόν
τόμο Bansko. Izsledvanija i materialis, Sofia 1996, σ. 143-169. Πρβλ. J. R. Diaz,
«Samuel Feijôo. La nache como un dueno», Signos 42 (1996), σ. 218-227].

285. Άνάλογα μαντεύματα, άπό όνειρα στά όποια άναφέρονται τά δόντια τοϋ όνει-
ρευάμενου, υπάρχουν καί σέ άλλους λαούς [βλ. S. F. Karatov-G. P. Muravjova, The dreams
and the fates. The fortune-telling and the sorcery on dreams, Moskva 1996, σ. 22-23].

286. Ανάλογα μαντεύματα υπάρχουν σέ μαντικά όνειρα καί οράματα, πού μαρ-
τυροϋνται άπό τήν άντίστοιχη παράδοση διαφόρων λαών [βλ. Ε. Η. Davidson, «The
Seer's Thumb», στόν τόμο The Seer... ό.π., σ. 68. C. Blacker, «The Seer as Healer in
Japan», στόν τόμο The Seer... δ.π., σ. 122. M. Loew, «The Chinese Tradition in
Prophecy» στόν τόμο The Seer... δ.π., σ. 131].

287. Παρόμοια έρμηνεία δίνεται στήν έμφάνιση ζώων στά όνειρα καί τά οράμα-
τα καί άλλων λαών [πρβλ. J. Machines, «The Seer in Gaelic Tradition», στόν τόμο The
Seer... ό.π., σ. 22. J. MacQueen, «The Saint as Seer: Adomnan's Account of
Columbia», στόν τόμο The Seer... δ.π., σ. 39-40].

288. Άνάλογα όνειροκριτικά μαντεύματα έχουμε στήν παράδοση διαφόρων
λαών [βλ. χαρακτηριστικά Ven. Newall, «The Role of the Seer within the Punjabi
Asian Minority of Britain», στόν τόμο The Seer... δ.π., σ. 129-130. J. R. Porter, «The
Seer in Ancient Israel», στόν τόμο The Seer... ό.π., σ. 104. W. Zeitler, Der Miihlhiasl
und seine Prophezeiungen 5. Auflage, Amberg 1989, σ. 52-53],

289. Πρβλ. σχετικά όνειροκριτικά μαντεύματα άλλων λαών [βλ. V. Cubatyj, The
new full book of explanation of dreams, Moskva 1993, σ. 78. 'Επίσης, βλ. Ε. P. Cvetkov,
The happy dream. In the Kingdom of the death and dreams, Moskva 1993, σ. 61].

290. 'Ανάλογα καί σέ ρωσικά όνειροκριτικά κείμενα [βλ. Ν. G. Grisina, The book
of explanation of dreams. XVI-XX centuries, Moskva 1993, σ. 172].

291. Πρόκειται γιά πράξη συμβολική, άφοΰ ή άποβολή τοϋ ένδύματος έκλαμ-
βάνεται ώς ενδεικτική τής άποβολής ύλικών άγαθών καί δεδομένων εύζωΐας [βλ. Α.
Kaivola-Bregenhoj, «Dreams as folklore», Fabula 34 (1993), σ. 211-224. Έπίσης, M.
Pierssens, «Le merveilleux psychique au XIXe siècle», Ethnologie Française 23 (1993),
σ. 351-366],

292. Γιά τήν παρουσία καί έρμηνεία άριθμών ή άριθμητικών δεδομένων στά
όνειρα έχουμε έξηγήσεις στήν όνειροκριτική παράδοση διαφόρων λαών [βλ. ΑΙ.
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Salazar, «Man and the numbers», Bohemia 2 (1991), σ. 64-66. Επίσης, S. Smith,
«Omens and visions-a different approach. Academic befief-popular knowledge»,
Tradisjon 23 (1993), σ. 121-122],

293. Πρόκεται γιά αναλογική έρμηνεία ονείρων, συχνή στήν όνειροκριτική
παράδοση διαφόρων, ευρωπαϊκών ή μή, λαών [βλ. The Encyclopedia of Dreams, Tula
1993, σ. 214. 'Επίσης βλ. The book of explanation of dreams,Y ladimir 1993, σ. 314],

294. 'Ανάλογα καί στήν όνειροκριτική παράδοση άλλων λαών, όπως οί Βούλγα-
ροι [βλ. Α. Ancev, «Dreams interpretation. On material from Bansko», Bälgarski
Folklor 17:2 (1991) σ. 49] καί οί Ούγγροι [βλ. S. Bosnyak, «Mother should read it:
notes on the people's interpretation of dreams», στόν τόμο A Dunamenti népek
hagyomânyes miiveltsége, Budapest 1991, σ. 609].

295. Παρόμοια καί σέ άλλους βαλκανικούς καί ευρωπαϊκούς λαούς, δπου ή
κοπριά μεταφέρει τήν δυσοσμία της καί σέ συμβολικό-προφητικό έπίπεδο [βλ. C.
Bregenhoj, «The Nordic dreambook 1641-1991», στόν τόμο Drömmar och Kultur:
drömböker och drömtolkning, Stockholm 1992, σ. 32. T. Djakov, «The dream-
interpretation in our traditional culture», Bälgarska Etnografija 3:2 (1992), σ. 41].

296. 'Ανάλογα όνειροκριτικά μαντεύματα καί σέ άλλους λαούς [βλ. V. Espeland,
«Dream and dream stories» στόν τόμο Drömmar och Kultur... δ.π., σ. 69].

297. Γιά παρόμοια μαντεύματα, σχετικά μέ τήν διατροφική πρακτική διαφόρων
λαών [βλ. Ch. Hagström, «When did you meet Bruce Springsteen last? About the day
dream as object for ethnological studies», Lundalinjer 104 (1990), σ. 32],

298. Οί λίμνες, ορόσημα τής καθημερινής ζωής, ήταν φυσικό νά έχουν ιδιαίτερα
έρμηνεύματα καί στά όνειρα τοΰ λαοΰ [βλ. Α. Kaivola-Bregenhoj, «Our important
dreams», στόν τόμο Drömmar och Kultur... ό.π., σ. 22-23. Πρβλ. Ul. Schröck,
«Kometenerscheinungen in ostfälischer Chronikschreibung», Jahrbuch des Museum-
svereins Hameln (1991), σ. 36-37],

299. Τά λιοντάρια άποτελοΰν συνήθη όνειροκριτικά σημεία καί μαντεύματα,
πού πάντοτε συνδυάζονται μέ τήν κοινωνική άνοδο καί τήν βασιλική ή αυτοκρατο-
ρική τιμή [πρβλ. Α. S. Satynenko, «The fortune-telling as custom and poetical
system», στόν τόμο Vestnik Moskovskogo Universiteta 1 (1992), σ. 19-20. J. Vaiskunas,
«About star symbols in the Baltic world attitude», Liaudies Kultura 2 (1991), σ. 35-37].

300. Οί μέλισσες, λόγω τοΰ ότι ή έκτροφή τους ήταν οικεία στόν λαό ώς έπαγ-
γελματική άπασχόληση, άποτελοΰν καί σύμβολο στήν λαϊκή όνειροκριτική παρά-
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δοση [βλ. J. Szabadfalvi, «Die Gestalt des "wissenden Imkers" in der ungarischen
Volksüberlieferung», Ethnographica et Folkloristica Carpathica 7-8:1 (1992), o. 246-
250].

301. Ol νεκροί,, καί τά σχετικά μέ τόν θάνατο καί τά λαϊκά ταφικά έθιμα, θεω-
ρείται δτι σχετίζονται άμεσα μέ τήν μαντεία καί τά μαντεύματα, γι' αύτό καί άναφέ-
ρονται στά όνειροκριτικά κείμενα [βλ. Κ. Jung, «Forecasting death and its omens in
the traditions of the Hungarians in Yugoslavia», στόν τόμο Köznapok és legendâk,
Ujvidék 1992, σ. 70-77],

302. Συμπληρωματικά μέ όσα παραπάνω άναφέρθηκαν, παρέχονται έδώ
μαντεύματα σχετικά μέ τήν έρμηνεία τοϋ νεροΰ [βλ. Β. Guoni, The book of divination,
Raykjavik 1987, σ. 92. G. Kowa, «Ratschläge aus dem Heidelberger Schicksalsbuch»,
Baden-Württemberg 34:1 (1987), σ. 37-38].

303. Οί νεκροί, δπως καί παραπάνω άναφέρθηκε, συνδέονται μέ τήν μαντική
πράξη καί πρακτική, ιδίως μέ τήν πρακτική τής νεκρομαντείας. 'Απήχηση αύτών
είναι καί ή άναφορά τους στήν λαϊκή όνειροκριτική παράδοση, [βλ. G. Sigurlang,
«Dreaming of her husband's and children's death», Heima er bezt 38:12 (1988), σ. 406-
407],

304. 'Ανάλογες έρμηνεΐες ονείρων βρίσκουμε καί σέ κείμενα τής παλαιότερης
χειρόγραφης όνειροκριτικής παράδοσης, διαφόρων λαών καί έποχών [πρβλ. Ch.
Weisser, «Ein mittelniederdeutsches Vers-Sammellunar aus der Pariser Handschrift
Lat. 7998 und seine Prosa-Bearbeitung», Sudhoffs Archiv 71 (1987), σ. 94].

305. Παρόμοια όνειροκριτικά μαντεύματα, μέ άνάλογες έρμηνεΐες τών 'ίδιων
ονείρων, συναντοΰμε τόσο στούς Γερμανούς [Ch. Weisser, δ.π., σ. 92-93], δσο καί σέ
γερμανόφωνους εύρωπαϊκούς πληθυσμούς διαφόρων κρατών τής Κεντρικής Ευρώ-
πης [βλ. Fei. Fuchs, Von der Zukunftsschau zum Seelenspiegel: Eine Studie zur
Traumauffassung und Traumdeutung am Beispiel deutschsprachiger Traumbücher,
Aachen 1987, σ. 74],

306. Τό όνειρο αύτό έρμηνεύεται μέ παρόμοιο τρόπο καί στις όνειροκριτικές
παραδόσεις, παλαιότερες καί σύγχρονες, καί άλλων λαών [βλ. Α. Ancev, «Dreams in
the folklore of the population of the Sakar mountain», Bälgarski Folklore 12:3 (1986),
σ. 62-63. G. Gangi, Imisteri esoterici, Roma 1986, σ. 174. Fei. Fuchs, Von der
Zukunftsschau... δ.π., σ. 102],

307. Παρόμοια μαντεύματα άπό όνειρα άπαντοΰν καί στήν παλαιότερη χειρό-
γραφη όνειροκριτική παράδοση [βλ. Κ. Brackertz (έκδ.), Das Traumbuch des Achmed
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ben Sirin, München 1986, σ. 205. D. Β. Haage, «Das "Astrolabium planum" des Codex
palatinus germanicus 832. Ein Forschungsbericht», Heidelberger Jahrbücher 29 (1985),
σ. 94-95].

308. Ή έρμηνεία αύτή έμφανίζεται διαχρονικά στήν εύρωπαϊκή όνειροκριτική
παράδοση, δείχνοντάς μας δτι ορισμένες ερμηνείες ονείρων σχετίζονται μέ τις άπώ-
τατες χρονικά μορφές τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμού [βλ. Ann Kaivola-Bregenhoj, Dreams
through thousands of years, K0benhavn 1986, σ. 174-175]. Αξίζει έδώ νά σημειωθεί δτι
άνάλογα μαντεύματα συχνά συμφύρονται καί μέ τήν άστρολογική μαντεία, κατά τις
μαρτυρίες ορισμένων πηγών [πρβλ. G. J. Toomer, «Galen on the astronomers and
astrologers», Archive for the History of Exact Sciences 32 (1985), σ. 195-197].

309. Ή εύρωπαϊκή μεσαιωνική όνειροκριτική παράδοση περιλαμβάνει συχνά
άνάλογες έρμηνεΐες τών ίδιων ονείρων [βλ. R. St. Fischer, «Ein deutsches
"Somnia-Danielis" Fragment aus dem späten Mittelalter», ZDA 111 (1982), σ. 147-148].
Πρόκειται γιά μαντεύματα πού σχετίζονται άμεσα καί μέ τήν παράδοση τής λαϊκής
μαντείας, στήν οποία συχνά έπαναλαμβάνονται, όχι ώς έρμηνεΐες ονείρων άλλά ώς
προϊόντα τής λαϊκής προσπάθειας γιά γνώση τοΰ μέλλοντος, κυρίως μέσω σημείων καί
οραμάτων [βλ. Β. Haage, «Das "Heidelberger Schickalsbuch" Cpg 832», ZDA 110
(1982), σ. 143-158. M. Loewe-C. Blacker, Divination and oracles, London 1981, σ. 145.
E. A. Westerlund, «On being clairvoyant», Tradisjon 12 (1982), σ. 3-14 καί Κ. Wozniak,
«The Sibyl's prophecies-known and unknown», Lit. Lud. 24:1-3 (1982), σ. 79-93],

310. Καί στήν περίπτωση τοΰ έρμηνεύματος αύτοΰ έχουμε σχέσεις μέ άνάλογα
έρμηνεύματα τοΰ ίδιου σημείου σέ μορφές λαϊκών μαντευτικών οραμάτων, πού
εντάσσονται στήν εύρωπαϊκή λαϊκή μαντεία [βλ. J.-P. Otte, Les gestes du
commencement. Chronique des sources et des sourciers, Paris 1982, σ. 144-145]. Τό ίδιο
μπορεί νά παρατηρηθεί καί γιά ορισμένες περιπτώσεις άστρολογικών προβλέψεων
καί άστρολογικής λαϊκής μαντείας [πρβλ. Becker, Lexikon der Astrologie. Astrologie,
Astronomie, Kosmologie, Freiburg i. Br. -Basel-Wien 1981, σ. 210-214. Έπίσης βλ. τις
πληροφορίες τοΰ άστρολογικοΰ κειμένου πού έχει έκδοθεΐ μέ σχόλια τοΰ Bern. D.
Haage, Das Heibelberger Schicksalsbuch. Das «Astrolabium planum», deutsch aus
CPG 832 der Universitätsbibliothek Heidelberg, Frankfurt a.M. 1981, σ. 85-88. Ό ίδιος,
«Astrolabium deutsch», Sudhoffs Archiv 65 (1981), σ. 117-143].

311. Σχέσεις μέ άνάλογα άστρολογικά μαντεύματα διαπιστώνονται καί στό
συγκεκριμένο ονειρικό έρμήνευμα τοϋ κειμένου πού έδώ έκδίδεται καί σχολιάζεται
[βλ. Chr. Weisser, Studien zum mittelalterlichen Krankheitslunar. Ein Beitrag zur
Geschichte laienastrologischer Fachprosa (Würzburger Medizinhistorische Forschun-
gen, 21), Pattensen-Hannover 1982, σ. 315-317, ό όποιος έχει σχολιάσει μέ επάρκεια
τό όλο ζήτημα].
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312. Παρόμοια έρμηνεία τοϋ ϊδιου ονείρου έχουμε στις όνειροκριτικές παραδό-
σεις καί άλλων λαών, δπως καί παραπάνω επισημάνθηκε μέ παρόμοιες ευκαιρί-
ες, γιά άλλα σημεία τοϋ όνειροκριτικοϋ κειμένου μας [βλ. Eifa Björnsdottir,
Traumdeutung, Reykjavik 1980, σ. 47].

313. Άνάλογα μαντεύματα άπαντοΰν καί σέ άλλους λαούς [βλ. R. Pinon,
«Heidnischer Liebeszauber in christlichen Gewand», Mannus 45 (1979), σ. 109]. Πρό-
κειται γιά τμήματα μίας κοινής λαϊκής μαντικής παράδοσης, πού έμφανίζεται σέ
πολλούς εύρωπαϊκούς λαϊκούς πολιτισμούς, χρησιμοποιώντας παρόμοια μαντεύμα-
τα σέ ποικίλες καί διαφορετικές λαϊκές μαντικές πρακτικές, μέρος τών οποίων είναι
οπωσδήποτε καί ή όνειρομαντεία [πρβλ. Chris Morgan, The Shape of Futures Past:
The Story of Prediction, Leicester 1980, σ. 91].

314. Παρεμφερής είναι ή έξήγηση πού δίνεται στό ί'διο όνειρο στις όνειροκρι-
τικές πρακτικές καί άλλων λαών [βλ. S. Simonarson, «Träume», Sulur 18 (1979), σ.
179-180]. 'Επίσης, άνάλογα μαντεύματα συναντοΰμε καί στήν εύρωπαϊκή άστρολο-
γική μαντεία διαφόρων λαών [βλ. S. Geddes, Astrology, London 1978, σ. 42-44],

315. Σχετική είναι ή έρμηνεία τοϋ 'ίδιου σημείου καί στήν σκανδιναβική όνειρο-
κριτική παράδοση [βλ. S. Simonarson, «Träume», Sulur 19 (1980), σ. 168]. Καί έδώ
ύπάρχουν άνάλογα στήν άστρολογική μαντική πρακτική της Βόρειας Εύρώπης [βλ.
τόν τόμο Geburtstage mit Sterndeutungen, Hafnarfjörbur 1979, σ. 38,121].

316. Όπως καί παραπάνω μέ διάφορες εύκαιρίες έπισημάνθηκε, ή άστρολογική
καί ή όνειροκριτική μαντική παράδοση συχνά συγκλίνουν, γεγονός πού συνηγορεί
υπέρ της ιδέας μίας κοινής καταγωγής τών μαντευμάτων τους, μέ ρίζες στήν μαντική
παράδοση τών εύρωπαϊκών λαών [βλ. G. Citaia, «G. Giorgobiani. Pagan calendar and
astral beliefs in ancient Georgia», Masalebi sakartvelos etnograpiisatvis 20 (1979), σ.
129-132. Β. D. Haage, «Dekane und Paranatellonta des "Astrolabium planum" in
einem Nürnberger Fragment », Archiv für Kulturgeschichte 60 (1978), σ. 121-140. 'Επί-
σης, H. Petursson, Erscheinungen im Schlaf und beim Wachen, Hafnarfjörbur 1980, σ.
98-104],
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άβλαβος, ακίνδυνος (108)
άβροχία, άναβροχιά, ανομβρία (166)
άγαπητικός, άξιαγάπητος (21)
άγνωσία, άσυνεσία, μωρία, ανοησία (72)
άγρίμια, άγρια ζώα (43)
άγριμικά, τά, αγρίμια ώς θηράματα (118)
άγριόγιδον, αγριοκάτσικο (62)
αγροικος, άγροΐκος, χωριάτης, χωρίς καλούς

τρόπους(72)
"Αέρος, τοϋ 'Άρεως (τοΰ πλανήτη) (34)
αθλιβος, πού δέν θλίβεται, ευχάριστος (96)
αίματοπότης, κακός, πού θέλει νά ρουφά τό

αίμα τοϋ άλλου (105)
αίματοχντης, φονιάς, αιμοσταγής (10)
αί'ρεσις, έπιλογή (127)
άκαταστασία, άστάθεια, σύγχυση (72)
άκαταστασίες, επαναστάσεις, άνώμαλη πο-
λιτική κατάσταση (123)
ακατάστατος, άστατος, εύμετάβολος (112)
άκονμβίξω, άκουμπίζω, άκουμπώ (186)
άκρφός, δύσκολος (3), δαπανηρός (3)
άλαφος, έλαφος, ελάφι (98)
αλλαξις, αλλαγή (11)
άλληλοσφαγία, άλληλοσφαγή (110)
άμέθνσος, άμέθυστος (λίθος) (7)
άμεριμνία, άμεριμνησία, ξεγνοιασιά (168)
άμή, δμως, άλλά (28)
άναβάνω, άνεβαίνω (173)
άνάβλημα, τό, εμφάνιση, όψη (47)
άναγελάστρια, πικρόχολη, αύτή πού περιπαί-
ζει (105)

άναγνώθω, άναγινώσκω, διαβάζω (164)
άνακατώνομαι, παρεμβάλλομαι, υπεισέρχο-
μαι (64)

άνακατωμένος, άκατάστατος (καιρός) (4)
άναλίσκομαι, πεθαίνω (80)
άνάρεστος, μή αρεστός, δυσάρεστος (16)
άναφάλανδρος, φαλακρός είς τό έμπροσθεν

μέρος της κεφαλής (85)
άναφειλδός, άντί άναφάλαντος [πβ. άναφά-
λανδρος] (78)
άνδροψεντρα, άπιστη στόν άνδρα της (98)
άνέγνοιαστος, ξέγνοιαστος, άμέριμνος (106)
άνελεήμονη, άσπλαγχνη, σκληρόκαρδη (105)
άνελεήμων, άσπλαγχνος, σκληρόκαρδος (76)
άνεμώδης, καιρός μέ δυνατό άνεμο, θυελλώ-
δης (3)

άνεοταλμένος, συνεσταλμένος (89)
άνοικτοπρόσωπος, ευγενικός, εΰπροσήγο-

ρος (104)
αντζες, κνήμες, γάμπες (77)
άντιλόγησις, άντίλογος, άντίρρηση (124)
άνυδρία, ξηρασία (46)
ανυποταξία, απείθεια (45)
άξια, άξίωμα (31)
άξιωματική, άξια τιμής (106)
άπαλότης, ηρεμία, ήρεμος, γλυκός καιρός (5)
άπαντεχαίνω, περιμένω, άναμένω (164)
άπάντησις, συνάντηση (92)
άπετάω, πετάω, πετώ (166)
άποβάλλομαι, άποβάλλω, γεννώ πρόωρα
(92)· διώχνω, χωρίζω (97)

*'Υπό Δημητρίου Ζ. Σοφιανού.'Εντός παρενθέσεως τίθεται ό άριθμός σελίδας τοΰ κώδικα,
όπου γιά πρώτη φορά απαντάται ή έρμηνευόμενη λέξη.
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άποκίνησις, εκστρατεία (125)
άποκλαίω, ξεσπάω σέ θρήνους, κλαίω γοε-
ρά (97)

άπόκοτος, τολμηρός, αύτός πού κάνει απο-
κοτιές (100)
άπόλειψις, έλλειψη (126)
άπόξνμα, άπόξυσμα, τελευταίο ξύσμα, υπό-
λειμμα (88)
άπόπλυμα, ξέπλυμα (96)
άπόχηρος, χήρος (84)

άπρακτημένος, άπρακτος, αποτυχημένος (192)

άπρόσωπος, κακοπρόσωπος (105)

άρεστός, ευχάριστος (καιρός) (8)

άρματα, (λατ. / arma-orum), δπλα (163)

αρμόζομαι, μνηστεΰομαι (82)

άρμός, κλείδωση (87)

άρρίζικος, χωρίς ριζικό, κακορρίζικος (3)

αρχινώ, άρχίζω (32)

άρχόντον, τοϋ, τοϋ άρχοντα (166)

άστιχημένα, άστοχα, αποτυχημένα (126)

άστράγκαλος, ο, αστράγαλος (97)

άτός του, ό 'ίδιος (38)

ανγάτισις, αύξηση, πρόοδος (129)

ανθεντάδες, ηγεμόνες, άρχοντες (116)

ανθέντης, ηγεμόνας, άρχοντας (129)

αντομανία, πραγματική μανία (120)

άφηθής, νά αφεθείς (63)

άφίσταμαι, απομακρύνομαι (127)

άχαμνός, μέτριος, όχι καλός (καιρός) (5)

άχαμνοσύνη, κακή κατάσταση, μετριότητα (115)

αχρείος, αχρείος, άχρηστος (72)

άψιά, οξύθυμη, ευερέθιστη, τσουχτερή (98)

άψνθνμος, οξύθυμος, ευερέθιστος (104)

βάρητα, τά βάρη (φορολογικά, οικονομικά

βάρη) (37)
βάρητες, οί, τά βάρη, οί έγνοιες (186)
Βένονς, (λατ. Venus), ό πλανήτης 'Αφροδίτη (17)
βιβλιογράφος, συγγραφέας βιβλίων (105)
βίος, περιουσία (89)

βιοτικός, κατάλληλος γιά τή ζωή, προσαρ-
μοσμένος σωστά (93)
βίσκα, τά (τό βίσκον καί ό βίσκος ή ίβίσκος),
φυτόν, άλθαία ή ροδανθής, κοινώς νερο-
μολόχα, δεντρομολόχα (134)

βλάψις, βλάβη (20)

βούκινο, κέρατο πού χρησιμοποιείται ώς
σάλπιγγα, «τό κάνω βούκινο» = διαλαλώ
κάποιο μυστικό (191)
βραδνσονσιν, μέλλων, θά βραδύνουν, θά αρ-
γοπορήσουν (125)
βρίζα, ή, είδος δημητριακού, σίκαλις (7)

γάιδος, γάϊδ(αρ)ος (166)
γαληνός, γαλήνιος, ήρεμος (75)
γελαστής, αύτός πού ξεγελάει, πονηρός, ανει-
λικρινής (10)
γελασωδεστάτη, πολύ γελαστή, χαρούμενη,

ευχάριστη (90)
γέννημα, σιτηρό, καρπός (116)
γηροκομήτης, γηροκόμος, αύτός πού περι-
ποιείται τούς γέρους (100)
Γιονπιτερ (λατ. Jupiter), ό πλανήτης Ζεύς (6)
γλότος, ό, γλουτός (76)
γλνκαία, γλυκειά, ευχάριστη (164)
γλνκοσύντνχος, εύχάριστος (100)
γλωσσώδης, μέ γλώσσα σκληρή, γλωσσάς,

πολυλογάς (97)
γνόφος [γρ. γκόφος ?], ό, γοφός, ίσχίον (76)
γογγύστρια, αύτή πού γογγύζει, παραπο-

νιάρα (105)
γόμος, γέμιση, παραγέμισμα, γόμωση (159)
γοργόλογος, πού όμιλεΐ γρήγορα, έτοιμόλο-
γος (96)

γοριτζά, (γκορ(ι)τσ(ι)ά), άγριαχλαδιά (137)
Γραιτζία, Γραικία, Ελλάδα (1)
γραφεύς, συγγραφεύς (105)
γνναικήσιος, γυναικείος (173)
γνναικομανής, αύτός πού έπιθυμει πολύ, έχει

μανία μέ τις γυναίκες, γυναικάς (81)
γυναικόψιλος, αύτός πού αγαπά τις γυναί-
κες, φίλος τών γυναικών (36)
γνναιον, τό, έπίθ., γυναικείο (17)

δαρμός, δάρσιμο, πόνος, ταλαιπωρία (114)
δαψίλεια, αφθονία (118)
δένδρη, τά, δένδρα (14)
δηγμός, δήγμα, δάγκωμα (150)
δήμια, τά δημόσια (101)
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διαβαίνω, (μέλλων διαβάσω), διαβαίνω, περ-
νώ, ξεπερνώ (83)
διάργνρον, τό, υδράργυρος (20)
διάστροφος, διεστραμμένος, άνώμαλος (167)
διασχεθήσεται, μέλλων τοϋ διέχομαι, χάνω

τήν εξουσία (127)
διάφορον, κέρδος, τόκος (60)
διγαμώ, έρχομαι σέ δεύτερο γάμο (86)
διδομένος, δεδομένος, άφοσιωμένος (100)
διορθωμένη, εύθυτενής (86)
διορίζω, εξουσιάζω (3)
διχονοΐες, διχόνοιες (39)
δολοενλαβής, ύποκρινόμενος τόν ευλαβή,

■ψεύτης (23)
δοξάριον-τοξάριον, δοξάρι, τόξο (95)
δοσίματα, φόροι (28)
δυναστεία, βία (28)

δυναστικός, βίαιος, μέ βίαιο τρόπο (37)
δνσικός, δυτικός (5)

δύσφορος, δύσκολος, αυτός πού προξενεί
δυσφορία (142)

έγκαστριομένη, έγκυος (30)
έγκάτοίκοι, οί κάτοικοι τής πόλεως ή τοΰ χω-
ρίου (185)
έγκώνας, αγκώνας (75)
είσεβαίνω, είσβαίνω, εισέρχομαι, μπαίνω
(178)

έκδννομαι, έκδύομαι, γδύνομαι (169)

έκκαίω,κατακαίω (88)

έκκοπή, κατάργηση (110)

έλαφικός, τής έλάφου (99)

έλάφρωση, έλάφρυνση, άνακούφιση (186)

έλεήμονη, εύσπλαγχνική (106)

έλεημονητικός, έλεήμων, φιλάνθρωπος (6)

έλεημονήτρια, έλεήμων, φιλάνθρωπη (80)

έμεριμνία, μέριμνα, φροντίδα (181)

εμπαθής, δραστήριος, ορμητικός (100), μέ

σαρκικές έπιθυμίες (102)
έμπαίνω, μπαίνω (168)
εμπεπλησμένος, ευχαριστημένος μέ όλα, χορ-
τάτος (104)
εμπιστευμένος, πιστός, άξιόπιστος (6)
έμφιάζομαι, ντύνομαι (189)
έμφνσισμα, έμφύσημα (90)

έναποβάλλομαι (καί άποβάλλομαι), άποβάλ-

λω, γεννώ πρόωρα (88)
ενδημος, σταθερός στήν εγκατάσταση του,
αυτός πού δέν άλλάζει τόπο κατοικίας (98)
ένδομένος, δοσμένος (171)
ένθνμητικός, αύτός πού ένθυμεΐται, δέν ξε-
χνάει (20)
εντελείς, αξιωματούχοι (125)
έντροπιακός, ντροπαλός, αίδήμων (6)
έντροπιάρα, ντροπαλή (98)
έξάκονστος, ξακουστός, φημισμένος (109)
εξάστερος, καθαρός στή συμπεριφορά, στις

ένέργειές του (94)
εξαφνος, ξαφνικός, αιφνίδιος (94)
εξηγητής, αύτός πού εξηγεί, έρμηνεύει τά πρά-
γματα (105)
έξοδία, ή, ξόδιασμα χρημάτων (184)
έξοδιάξω, ξοδιάζω (184)
έπιβονλία, έπιβουλή (129)
έπίβροχος, βροχερός(129)
έπίκοιλος χειμών, κακός, δύσκολος (109)
έπιλαλώ, λοιδορώ, καταλαλώ (82)
επίλοιπος, υπόλοιπος (119)
επιφάνεια, έμφάνιση (111)
επιχειρίζομαι, άναλαμβάνω, πράττω, επι-
χειρώ (38)
επο<μ>βροι, βροχές (118)
έπομβρία, βροχόπτωση (119)
έργαστικός, εργατικός (3)
έρημάζω, ρημάζω, καταστρέφω (114)
ερημώσεις, καταστροφές (46)
έσταλμένος, συνεσταλμένος (81)
ενάγορος, εύπροσήγορος, καλομίλητος (95)
εύθαλής, άνθηρός,γερός(79)
ενθηνία, φτήνεια (34)

ενκαρπία, εύφορια, άφθονη παραγωγή καρ-
πών (36)

ενκαρπίζω, παράγω πολλούς καρπούς (50)
ενκαρπος, καρπερός, πλούσιος σέ καρπούς (7)
εϋλαλος, γλυκόλαλος, γλυκομίλητος (90)
ευλογία, ευλογιά (ασθένεια) (3, 96)
ενμαθής, αύτός πού εύκολα μαθαίνει (81)
ενμετάδοτη, εύπροσήγορη (?) (90)
ενπονία, καλή έργασία, αποτελέσματα κα-
λής έργασίας (121)
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εύπραγία, ευτυχία (125)

ενπραΐα, εύπραγία, εύκολία (117)

ενστομεριώσα, καλομίλητη, εύστοχη (93)

εύτακτος, τακτικός (20)

εντηνός, φθηνός (3)

εντνχος, έπιτυχής, πετυχαιμένος (78)

εύφημος, μέ καλό όνομα (90)

εύφορώ, είμαι εύφορος, παράγω πολλούς

καρπούς (127)
εχθρητες, έχθρες (46)
εχτικας, ίκτερος (23)
εψω, ψήνω (159)

ξαλισμός, ζάλη, καταστροφή (20)
ξαμφείρι, τό, οάπφειρος (7)
ξηλεία, ζήλεια (80)
ξονμός, ό, ζουμί (92)

θαλαττενοντες, ναυτικοί, θαλασσοπόροι (44)
θανατικόν, θάνατος, έπιδημία μέ πολλά θύ-
ματα (30)
θαρρεί τω (88)

θάρριε, προστ., νόμιζε, νά θαρρείς (192)
θεοσεβήτρια, θεοφοβούμενη (80)
θεόφοβος, θεοφοβούμενος, εύσεβής (6)
θερμασία, θερμότητα, θερμοκρασία (130)
θέρμη, ζέστη (7)
θλιβερός, θλιμμένος (97)
θρίδαξ, μαρούλι (143)
θνμώδης, οξύθυμος (10)

ίδιόπεισμος, πεισματάρης (85)
ιδίωμα, ιδιότητα, χαρακτήρας (20)
ιλαρός, ευχάριστος (41)
ίσθάσθω-ίστάσθω, προστ. τού ισταμαι, νά

στέκεται, νά σταθεί (83)
ίσόγνωμος, μέ 'ίση, σωστή γνώμη (96)
ίσοκάρδιος, καρδιακός (96)

κάκητα, ή, κακία (10)
κακιωμένος, θυμωμένος (3)
κακοανάτραφος, κακοαναθρεμμένος (95)
κακογεννήτρα, πού εχει κακές, δύσκολες γέν-
νες (99)
κακομηχανία, δολιότητα (80)

κακοπαθαίνω, παθαίνω κακά, ύποφέρω (39)
κακορρίζικος, κακότυχος (74)
κακοσύνη, κακία (54)
καλεντάριον, άστρολογικό ημερολόγιο (1)
καλλίξωος, καλοζωισμένος, πού περνά κα-
λή ζωή (17)
καλόεργος, καλοδουλευτής(135)
καλοήλικος, καλός, εύμορφος γιά τήν ηλικία
του (97)

καλοθεώρητη, μέ ωραία θωριά, έμφάνιση (106)
καλοπρόσωπος, ευπρόσωπος, μιέ ώραία έμ-
φάνιση (106)
καλορρίζικος, εύτυχής (7)
καλορριζικία, καλή τύχη, ευτυχία (33)
καλοσνμβονλος, πού δίνει καλές συμβουλές,

καλός συμβουλάτορας (89)
καλοσύνη, ευδία, καλοκαιρία (108)
καλοσύντυχος, καλόβολος (89)
καλόφιλος, φιλικός (89)
καματερός, εργατικός, προκομμένος (95)
καμινάρης, έργάτης καμινιού, καμινευτής
(105)

καμμυστί, μέ μισόκλειστα μάτια (72)
κανίσκλα, τά, (κανίσκουλα < κανίσκιον), μι-
κρό πανέρι (173)
καννάβι, τό, ή κάνναβις (3)
κανόνιον, τό, πίνακας, μαθηματικό διάγραμ-
μα (2)

καντε-καντε (καν), εϊτε-εϊτε (71, 80)
καπήλισσα, γυναίκα τού καπηλιοϋ, τής τα-
βέρνας (105)
καρδιακός, ειλικρινής, αύτός πού ενεργεί άπό

τό βάθος τής καρδιάς του (104)
καρτέρεσον, προστ., νά καρτερήσεις, νά πε-
ριμένεις (54)
καρτέρ<ε>ιε, προστ., περίμενε (166)
καταδοτικός, αύτός πού καταδίδει, προδί-
δει, προδότης(76)
καταλαλήτρια, αύτή πού κακολογεί, συκο-
φαντεί, κακόγλωσση (105)
καταμιτωμένη, (<καταμιτώνω: ξεγελώ, άπα-

τώ), άπατεώνας (106)
καταπαλλακίζομαι, συζώ μέ παλλακίδα, γί-
νομαι μοιχός (86)
καταπλακΐνα, ή, παλλακίδα, πόρνη (87)
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καταπλανώμαι, πλανώμαι πολύ, ξεγελιέμαι
(79)

καταποντισμός, κατακλυσμός τοϋ Νώε (1)
κατάψνχον, τό, ψύχρα, κρύο (9)
κατάιρνχος, ό, κατάψυχρος (9)
κατεκνία, κατεκνιά, κατεχνιά, ή, καταχνιά,

ομίχλη (5, 8,108)
κατέσθω, κατεσθίω, κατατρώγω (141)
κ α τ ευ ο ö ο υμένας, έπιτυχημένος, εύοδωμένος
(104)

καϋσες, οί, ζέστες (7)

καϋσις, ζέστη, καύσωνας (19)

κάψες, οί, ζέστες, καύσωνες (35)

κερδαίνω, κερδίζω (60)

κινητικός, προτρεπτικός (105)

κίρκος, γεράκι (143)

κίτερνα, τά, κίτρινα (185)

κλέπτισσα, κλέφτρα (105)

κλονισμός, ταραχή (117)

κλόνος, κλονισμός, ταραχή, κούνημα, ταρα-

κούνημα (146)
κλύδων, τρικυμία, θαλασσοταραχή (122)
κοιλιοϋμαι, καθίσταμαι έγκυος, έχω στήν κοι-
λιά μου (84)
κοίλωμα, ταπείνωμα (91)
κόναβος, κρότος, θόρυβος, πάταγος (189)
κορώνα, στέμμα (174)
κορώνη, κορούνα, κοράκι (173)
κούρση, τά (τό κοΰρσος), διαρπαγές, λεηλα-
σίες, κουρσεύματα (113)
κονφαλισμός, τιμωρία (121)
κράββατος, κρεββάτι (173)
κρασίον, κρασί (28)
κρασοποϋλος, οίνοπώλης (105)
κρίθος, κριθή, κριθάρι (112)
κριτήριον, δικαστήριο (89)
κριτής, δικαστής (178)
κρονικός, αυτός πού άνήκει στό ζώδιο τοϋ

Κρόνου (40)
κρότησις, άναταραχή, έχθρική διάθεση (122)
κρυάδα, ψύχρα, κρύο (4)
κρυαδίτζα, μικρή κρυάδα (9)
κρνότης, κρυότητα, κρύο, ψύχος (14)
κρύφιον ή κρνφίον μέλος, απόκρυψα μέρη
τοϋ σώματος, γεννητικά όργανα (74)

κρυώδης, ψυχρός, κρύος (3)
κύρνος, νόθος (143)

λάδων, λάδι (43)

λαθνρι, τό, λάθυρος, λαθούρι (14)

λάπες, λάσπες (3)

λάφι, τό, έλάφι (55)

λενκόχροος, μέ λευκό δέρμα (79)

λεχήνα, ή λειχήνα, ψωρίαση (111)

λιμός, πείνα (144)

λογοθέτης, άξιωματοϋχος (30)

λοιμική, ή, λοιμός (113)

λοιμικός, λοιμώδης, μολυσματικός (111)

λοιμός, λοιμική, μολυσματική νόσος (111)

λούντρα, ή, νεροτριβή (56)

λυγιοδάκτυλη, μέ λεπτά, λυγερά δάκτυλα,

λεπτοδάκτυλη, κρινοδάκτυλη (84)
μαγαρισμένος, βρομισμένος, μολυσμένος
(177)

μάζαρη, τό μπιζέλι (7)
μαζίλης, έκπτωτος, καθηρημένος (124)
μαλάζω, χαϊδεύω, θωπεύω, τρίβω (173)
μαλακισμός, πόνος, δυσεξία (114)
μαλώματα, τά, έριδες, φιλονεικίες, τσακώ-
ματα (32)
μάνδρα, ή, στάνη, μαντρί (49)
μάνιτα, ή, μανία, οργή (73)
μαντατοφόρος, αυτός πού φέρει μαντάτα,

μηνύματα (162)
Μαρή, ό (λατ. Mars), ό πλανήτης Άρης (10)
μαχεύομαι, μάχομαι, συμπλέκομαι (188)
μεγαλόσχημη, άξίωμα μονάχης (106)
μεγαλόφθαλμος, μέ μεγάλους οφθαλμούς (88)
μεγαλώτατος, ύπερθ., πάρα πού μεγάλος (29)
μελίξανθος, ξανθός σαν τό μέλι (92)
μελίχροος, μελίχρωμος (91)
μερί, τό, μηρός (74)

Μερκούριος, (λατ. Mercurius), ό πλανήτης

Έρμης (20)
μεσιακός, (καρπός) μέσης ποιότητος, μέτριος

(114)

μεσοήλικος, μισοήλικος, μεσήλικας (79, 85)
μεσόχροος, μέ μέτριο όχι έντονο χρώμα στό

δέρμα (96)
μεταδοτικός, πρόθυμος νά χαρίζει (76)
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μετατοπίζω, μετοικώ, έγκαθίσταμαι σέ άλλο
τόπο (32)

μετεωριστής, μή σταθερός, ασταθής, πού αλλά-
ζει εύκολα γνώμη, μή προσγειωμένος (106)
μετοίκισις, έγκατάστασις σέ άλλο τόπο
(113)

μετριάζω, φέρομαι μετριοπαθώς (88)
μηχανές, πανουργίες, τεχνάσματα (50)
μέτριος (καιρός), χωρίς ακραία καιρικά φαι-
νόμενα (3)

μηχανή, (ώς ούσ.), πανουργία, τέχνασμα (50)
μηχανή, (ώς έπιθ.), πανούργα, πολυμήχανη
(105)

μικρόφθαλμος, κοντόφθαλμος, περιορισμέ-
νης έμβέλειας (83)
μνηστριά, ή, αρραβωνιάσματα, μνήστρα (174)
μοιρασία, μοιρασιά, κληρονομική μερίδα (87)
μονοφάγισσα, αύτή πού θέλει τό φαγητό ή ό,τι-
δήποτε άλλο γιά τόν εαυτό της μόνο (105)
μόρος, μοίρα, πεπρωμένο, θάνατος (156)
μουσίαι, μούσες, καλά ήθη (17)
μυστήριον, μυστικό (78)

νατονρα, (λατ. natura), ή φύση (17)
νενησμένα, παραγεμισμένα (144)
νητρεκής, πραγματικός, αληθινός (143)
νοσενω, νοσώ, αρρωσταίνω (169)
νοστιμοσνντνχος, τυχερός στις συναντήσεις

του (79)
νοτερός, υγρός (17)
νοτικός, νοτερός, υγρός (51)
νυκτήμερον, τό, ημερονύκτιο, μερόνυχτο (112)

ξανθικός, ξανθός, ύπόξανθος (111)
ξάστερος, καθαρός, ειλικρινής (14)
ξε\'ΐτενω, ξενιτεύομαι (88)
ξερανγγινός, ξερακιανός, κοκκαλιάρης (10)
ξέρη, ή, ξηρασία (11)
ξεστεριά, ξεστεριά, ξαστεριά (5)
ξεσχισμός, αρρώστια, λύπη, κακή κατάστα-
ση (109)
ξνγγι, λίπος (79)
ξνλή, ξυλεία γιά οικοδομή (137)
ξνλοκαρπία, παραγωγή ξύλων, καλή ξύλευ-
ση δένδρων (129)

ογλήγορα,γρήγορα (18)
όγληγορενω, έπιταχύνω (32)
ογλήγορος, γρήγορος(29)
οίκονομητικός, οικονόμος, φειδωλός στά έξο-
δα (82)

οίνοπότισσα, αύτή πού αγαπά καί πίνει πο-
λύ κρασί (105)
όλιγόγνωμος, περιορισμένης αντίληψης, όλι-

γόβουλος(72)
όλιγόστενσις, έλάττωση, μείωση (126)
όλιγότιμος, μικρής εκτίμησης (23)
όμβρία, όμβριά, αφθονία βροχής (114)
όμβρικός, βροχερός (141)
δμβρος, βροχή (123)
όμμάτι, μάτι (23)
όξύγγιον, ξύγγι, λίπος (83)
όρθόπιστη, καλής πίστης (106)
όρμερός, ορμητικός (56)
όρμίζω, κατευθύνομαι πρός (46)
όρνιθίτικος (άβγό), τής όρνιθας τής κότας
(163)

όρνόμενος, έγειρόμενος, ξεσηκωμένος (188)
όσπίτι(ον), οικία, σπίτι (66)
όφθαλμόκανστος, μέ οφθαλμούς πού καίνε
(86) ^

όφθαλμόπονος, πόνος τών οφθαλμών, πο-

νόματος(109)
όφίδια, φίδια (60)
όψρνδιον, φρύδι (73)
όφφικιάληδες, αξιωματούχοι (41)
οχλησις, ταραχή (110)
οιράρια, ψάρια (20)

παγώνια, παγωνιά (8)
παιγνιώτης, παιχνιδιάρης (106)
παλλακίζομαι, συζώ μέ παλλακίδα (81)
πανούκλα, πανώλης (28)
παραζέστη, μεγάλη ζέστη (24)
παράζεστος, πολύ ζεστός (14)
παραζηλωτής, ζηλωτής, πολύ πρόθυμος (92)
παραθαλασσία, παραθαλάσσιο μέρος, πα-
ραλία (119)
πάρα καλά, παρακαλά, πολύ καλά (4)
παρακαλάς, πολύ καλός (9)
παρακρύος, πολύ κρύος (23)
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παραλαλώ, παραμιλώ, τά χάνω, ζαλίζομαι (94)
παραπόνεση, παράπονο (97)
παραχώνομαι, χώνομαι βαθιά (18)
παρήκονος, παρήκοος, άνυπάκουος (135)
πασιάς, πασάς (Τούρκος αξιωματούχος) (110)
πατούνες, πατούσες, πέλματα ποδιών (71)
πάχνη, ομίχλη, υγρασία (29)
πειρασμοί, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες (45)
πεισματαρέα, πεισματάρα (94)
πεξώνες, οί, περόνες (77)
περισσός, περίσσιος, πολύς (41)
περιστασίαι, δύσκολες περιστάσεις, κατα-
στροφές (113)
πετζίον, τό, πετσί (184)
πετήγρη, σκίουρος (13)
πιλαλώ, τρέχω (164)
πλάνος, ο, ταραχή (115)
πλατυπρόσωπος, μέ πλατύ πρόσωπο (93)
πλατυπώγωνος, μέ πλατύ πηγούνι (83)
πλέματα, πέλματα (77)
πλήθια, πλήθος, πολλά (129)
πλιθάριο, πέτρα, πετρούλα (184)
πλονσιότητα, πλούτος (132)
πλοντήρες, θαλασσοπόροι (?) (120)
ποδαλγία, ποδάγρα (3)
ποδαλγώ, έχω άλγος, ποδάγρα, πόνο στά πό-
δια (97)

ποδήματα, υποδήματα, παπούτσια (183)
πολλά, έπίρρ., πολύ (27)
πολυγροίκητος, πολυακουσμένος, γνωστός

πολύ, φημισμένος (132)
πολνξώητος, μακρόβιος (96)
πολνζωος, μακρόβιος (99)
πολνκαρπία, εύφορία, παραγωγή πολλών

καρπών (39)
πολύξευρος, αύτός πού τά ξέρει δλα, πολύ-
ξερος (98)

πολνπλασιάζομαι, πολλαπλασιάζομαι (38)
πολύτριχος, τριχωτός, μέ πολλές τρίχες
(80)

πολνφάγος, λαίμαργος (74)
πολυχρόνιος, μακρόβιος (182)
πονοκέψαλον, τό, κεφαλαλγία (11)
πονρνόν, τό, πρωινό (8)
πραγματεία, έμπόρευμα, πραμάτεια (96)

πραγματεντής, μέ εμπορικές ιδιότητες καί

κλίσεις, έμπορος (20)
πρήσμα, τό, πρήξιμο (3)
προβάτειος, πρόβειος (172)
προκάτορος, ο, πληροφοριοδότης (10)
πρόξενα, προξενεί, προκαλεί (132)
προξενοΰμαι, μέ προξενεύουν σέ γάμο (87)
προσφιλεία, τό νά γίνεται, νά είναι κανείς

προσφιλής (119)
πρόσφιλος, προσφιλής (96)
πρόσχαρος, καλός, εύχάριστος (καιρός) (22)
πρωτοφάνεια, ή πρώτη εμφάνιση, πρωτο-

φανέρωση (1)
πνκνάζω, έχω κάτι πυκνά, μου συμβαίνει

κάτι συχνά (79)
πνργοποιία, κτίσιμο τού πύργου τής Βαβέλ (1)
πωρικά, τά, οπωρικά (7)

ραβδιά, ή, χτύπημα μέ ράβδο, μπαστουνιά
(166)

ραγιάς, υπόδουλος (45)
ρετζίνι, ρητίνη, ρετσίνα (186)
ρήγας, πρίγκιπας, βασιλιάς (13)
ρηγατον, βασίλειο (36)
ρόϊδι, ρόδι (186)

ροϊδινός, ρόδινος, ροδόχροος (93)
ρόϊδον, ρόδο, τριαντάφυλλο (186)
ρϋσις, ρεύμα, ροή (ποταμού) (108)

σαγίττα, (Κατ. sagitta), τόξο (188)
Σατούρνος, (λατ. Saturnus) ό πλανήτης Κρόνος
(2)_

σαψράνι, τό, κρόκος (τό φυτό) (7)

σεβαίνη, (νά), συμβαίνει (95)

σερπετός, δραστήριος, άξιος (95)

σιγηρός, σιωπηλός (87)

σιμά, κοντά, πλησίον (169)

σκλαβία, σκλαβιά (38)

σκότωμα, σκοτοδινία, ζάλη (93)

σκνθρωπία, λύπη, κατήφεια (119)

σκύλευμα, διαρπαγή, καταλήστευση (91)

σκυλιά, τά, σκυλιά (188)

σπανόψρυδος, μέ φρύδια σπανά, χωρίς τρί-

χες (72)
σπορίτια, τά, σπουργίτια (188)
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στάγος, ό, σιαγόνι, γνάθος (71)
στάσιμον, τό, τρόπος ζωής, ευστάθεια (28)
στάσις, έπανάσταση, ανταρσία (28)
σταυρίον, διάρθρωση τοΰ μηριαίου καί τοϋ

λαγονίου όστοΰ στό ίσχύο (83)
στητικός. έπίμονος (93)
στιχάρι, σημειωματάριο (187)
στράτα, δρόμος, έκστρατεία (28)
στράτευμα, έκστρατεία (31)
στρογγνλοκέφαλος, μέ στρογγυλό κεφάλι (100)
στρογγνλοπρόσωπος, μέ στρογγυλό πρόσω-
πο (91)

σνγχνσις, αναταραχή, άναστάτωση (44)
σνλλαλώ, συνομιλώ (179)
συμβουλεύομαι, συσκέπτομαι μέ άλλους καί

αποφασίζω (56)
σιψβονλίες, συμβουλές (38)
συμμάζωξις, συγκέντρωση (171)
συναπαντώ. συναντώ (80)
συνδροφίες, οί, συντροφιές (7)
συννεφιά, συννεφιά (44)
συννεφώδης, συννεφιασμένος (42)
συνοικώ, συνοικίζω, συγκατοικώ (80, 93)
συνοχή, λύπη, θλίψη (111)
συντροφιάζομαι, συντροφεύομαι (23)
συντυχαίνω, τυχαίνω (72)
σφαγμοί, σφαγές (34)
σφαλερός, άπιστος (106)
σωτηριώδης, καλός, χωρίς προβλήματα (και-
ρός) (28)

ταξιδιάρης, ταξιδευτής, αύτός πού άγαπά

τά ταξίδια (104)
ταχύ, γρήγορα (89)
ταχύ, τό, πρωί, πρωινό (102)
τειάφι, θειάφι (186)
τέχνες, τεχνάσματα, ψευτιές (50)
ταμία, τά, ταψιά (189)

τζαλαπατοϋμαι, τσαλαπατοΰμαι, κακοποι-
ούμαι (127)
τιμητικός, άξιοσέβαστος (14)
τιμονιοΰχος, τιμονιέρης (53)
τραϊτουργίες, πανουργίες, δολοπλοκίες (38)
τρουμπέτα, σάλπιγγα (189)
τρύγον, τό, τρυγητός (51)

Τρύφος, άγιος, Τρύφων (101)

ύετός, βροχή (107)

νλαγμός, γαύγισμα (143)

ύλακτώ, γαυγίζω (173)

ύπερβιβασθήσονται, θά υπερβούν τά ύπό

νόμου τιθέμενα δρια (124)
νπερώδυνος, ευαίσθητος στούς πόνους (83)
νπήκοον, τό, οί υπήκοοι, ό λαός (28)
υποκρίνομαι, ύπόσχομαι (45)
ύπορρόδινος, έλαφρά ροδόχρους (90)
ύποστέλλομαι, ύποχωρώ, φοβοΰμαι (87)
ύπωρικά, οπωρικά (40)
ύστερινός, ύστερος, στερνός, τελευταίος
ϋφαιμος, μέ χρώμα αίματος, κοκκινωπός (186)
ύψωμα, ύψωμο, αντίδωρο (101)
υψώνομαι, άποκτώ άξιώματα (45)

φακιόλιον, μαντήλι (191)
φάρμακον, τό δηλητήριο, τό φαρμάκι (86)
φιδάνι, τό, φιντάνι (167)
φιλάσθενης, φιλάσθενος (84)
φιλίασμα, τό, φίλιασμα, συμφιλίωση (38)
φιλιώνομαι, συμφιλιώνομαι (171)
φιλογνήσιος, ειλικρινής πρός φίλους, γνήσιος
φίλος (96)

φιλογύναιος, φίλος τών γυναικών, πού αγα-
πά τις γυναίκες (40)
φιλόπορνος, αύτός πού ρέπει στήν πορνεία
(105)

φιλοτραπέζης, αύτός πού άγαπά τό φαγητό,

τό στρωμένο τραπέζι (83)
φλεβοτωμένος, φλεβοτομημένος (191)
φλήναφος, φλύαρος, κενολόγος (141)
φλουέρες, φλογέρες (191)
φλυαρήματα, φλυαρίες, φληναφήματα (176)
φοβερισμός, εκφοβισμός (121)
φόρος, (λατ. forum), άγορά (191)
Φράντζα, Φραγγία, Γαλλία (46)
φρνγμός, καταστροφή, κακή κατάσταση (117)
φυλακτήριον, φυλαχτό, προστασία (80)
φυλακωμένοι, φυλακισμένοι (28)
φύλλιασμα, έγκεντρισμός, μπόλιασμα (38)
φύτευμα, τό νά φυτεύει κανείς (32)



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

201

χαλαζοκοπιά, πτώση άφθονης χάλαζας (119)
χαλαζωμένος καιρός, μέ χαλάζι, μέ χαλαζό-
πτωση (8)

χαλαζώνομαι, καταστρέφομαι άπό τή χαλα-

ζόπτωση ()
χαλνώ, χαλάω, χειροτερεύω (29)
χαμέϊ, (ρουμ. hamei), λυκίσκος (17)
χαμός, καταστροφή (110)
χαράτζι, φόρος (28)
χαροποιός, ευφρόσυνος (79)
χαροποιούμαι, ευφραίνομαι πραγματοποι-
ώντας κάτι (62)
χειμωνώδης, χειμωνιάτικος, θυελλώδης (15)
χινοπώριο, χινόπωρο, φθινόπωρο (14)

χιονώδης, μέ χιόνι (καιρός) (108)
χολιακός, οξύθυμος, θυμώδης (104)
χολομανής, οξύθυμος, φιλόνεικος (93)
χρεία, άνάγκη (29)

χριστογονία, Χριστού Γέννηση (ετος άπό χρι-

στογονίας) (1)
χωρατάδες, χωρατά, άστειότητες (192)

ψεντρια, ψεύτρα (105)
ψόφος, θάνατος, θανατικό (ζώων) (33)
ψοφώ, πεθαίνω (έπί ζώων κυρίως) (34)
ψωρός, ψωριασμένος (161)

ώραιογένης, μέ ωραία γένεια (105)
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Γ. Κώό. 666 MovTfe Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 1. Τίτλος τον κειμένου («καλεντάριον»).
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ΠΙΝ. Ε'. Χώό. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 27.
Έπίτιτλο και τίτλος κειμένου («καλεντάριον»).
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ΠΙΝ. ΣΤ. Χώό. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 52.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («φανέρωσις τών τριών ζαριών»).
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ΠΙΝ. Z'. ifaiô. 666 Μονής Μεγάλον Μετεώρου, σελ. 75.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένον («Περί τών 12 ζωδίων»).
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ΠΙΝ. Η'. Α·(ΰ(3. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 78.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Περί τών 12 ζωδίων»).
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Π IN. Θ', /ίώό. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 104.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Περί τών ημερών τής εβδομάδος»).
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ΠΙΝ. Γ. Χώό. 666 Μονής Μεγάλον Μετεώρου, σελ. 107.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Περί τής σελήνης»).
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ΠΙΝ. ΙΑ'. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 116.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Περί βροντής»).
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ΠΙΝ. IB'. Κώό. 666 Μονής Μεγάλον Μετεώρον, σελ. 123.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένον («Περί σεισμού»).
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ΠΙΝ. IF. i&ô<5. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 129.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Περί τής βασιλείας τών 12 ζωδίων»).
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ΠΙΝ. ΙΔ. ,Κώό. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 141.
Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου («Άστραμψύχου όνειροκριτικά ν»).
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ΠΙΝ. IE'. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 147. Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου
(«°Έτερον όνειροκριτικόν... Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως»).
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ΠΙΝ. ΙΣΤ. Κώ<5. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 160. Έπίτιτλο και τίτλος κειμένου
(«'Ονείρων κρίσις σύντομος και αληθής λίαν... Γερμανού... Κωνσταντινουπόλεως»),
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ΠΙΝ. IZ'. Κώ<3. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 132. Έπίτιτλο καί τίτλος κειμένου

(«Φανέρωσις τοϋ ηλίου...»).
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ΠΙΝ. IH'. .Κώό. 666 Μονής Μεγάλον Μετεώρου, σελ. 159. Τέλος κειμένου.



ΠΙΝΑΚΕΣ

223

"'T. n-Cf- ru^i

<—·*■ „ - H- .0 ' y

α··. ",:'3·-ΐ-· tf^ η^ον^ση ^Î-VV p«./<jv. a^wi«. ^

' X ' ' Λ ' Ό

γ ·. 6 : y·, pçiov»

<f\y. ΙΟ-ΙΓ-ΙΊ- y ,·*./,é*^

13·. ί-ir ■■ ^O-OV y «^TJ^-j^·

jjiMi: 17·' c-V^·

if-1^:1-0' e\ is

λ. 1· o-T, . vij·. ^Ärfv^cToj c^T

,η

ι-·* '. rt-f : 1-f. j^^vjj.

, ' C'·

löv »

V Τ"· ώ

J

Vf ■ 3 Ji-v^ya-'Jcjv «y.js-ct) ·

l/Ç··. ΐ|>·. I η·. "Ϊ: n-o: "Ί; Λ-Ο-: α- «jγθ^·»

~ _ ι -ν - ,ö - - Q / „

c#>

ΠΙΝ. ΙΘ'. Αώό. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, σελ. 122. Τέλος κειμένου.
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