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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ'

Πριν από είκοσι δύο χρόνια (1976) και κατά τη διάρκεια της συνεργα
σίας μου με μια δακτυλογράφο μικρασιατικής καταγωγής, την κ. Αννα 
Δ. Κυριακίδου, είχα την τύχη να ανακαλύψω ανάμεσα στα τόσα άλλα οι
κογενειακά της κειμήλια και τέσσερα χειρόγραφα βιβλία. Τα χειρόγραφα 
αυτά, κυρίως αστρολογικού, μαντικού, μαγικού και ιατροσοφικού πε
ριεχομένου, ανήκαν, κατά τη μαρτυρία της κ. Κυριακίδου, στον προ
πάππο της Έλληνα από την Καισάρεια Μιχαήλ Κεσίσ(σ)ογλου και στο 
γιο του Θεόδωρο, του οποίου μάλιστα σώζεται και η υπογραφή (μαζί και 
με σχετική χρονολογία 1865) σε ένα από τα χειρόγραφα. Οι πρόσφυγες 
απόγονοί τους1 2 τα έφεραν το 19273 στην Ελλάδα μαζί με άλλα πολύτιμα

1. Στοιχεία της εργασίας αυτής ανακοινώθηκαν με μια σύντομη μορφή στο “Πα
νελλήνιο Συνέδριο Μικρασιατικής Λαογραφίας”, που διοργάνωσε η “Ένωσις Σμυρ- 
ναίων” στην Αθήνα (30.11.1996).

2. Το γενεαλογικό δέντρο των προσφύγων αυτών έχει ως εξής: Ο Μιχαήλ Κε- 
σίσ(σ)ογλου, εκτός από το γιο του Θεόδωρο, είχε και δυο κόρες, τη Σουλτάνα (που 
παντρεύτηκε κάποιον Ηλιάδη και είχε γιο τον Ηλία) και την Άννα ( ή Αννέτα, t  1944), 
η οποία παντρεύτηκε τον Ιωάννη Κυριακίδη (t 1932 ή 1934). Παιδιά των δύο τελευ
ταίων ήταν η Δέσποινα Κυριακίδου ( 11978 ή 1979) — η Δέσποινα είχε αποφοιτήσει 
από το Παρθεναγωγείο της Καισάρειας— ο Μιχάλης και ο Κυριάκος Κυριακίδης, που 
είχαν μεταναστεύσει στην Ουρουγουάη, όπου και πέθαναν, και ο Δημήτριος Κυριακί- 
δης(1Ί986). Παιδιά του τελευταίου είναι ο Μιχαήλ και η Άννα, που διέσωσε και τα χει
ρόγραφα, για τα οποία μου έδωσε συνέντευξη τον Ιούλιο του 1996.

3. Τότε είχαν φύγει από την Καισάρεια και όχι το 1925 με την “ανταλλαγή”. Ο Ιω
άννης Κυριακίδης, παππούς της Άννας, είχε αρκετά χρήματα και πλήρωνε τους Τούρ
κους, για να μην τον διώξουν. Το 1927 μετέφεραν στη Μοσούλη ό,τι μπορούσαν και 
με πλοίο κατέβηκαν στον Πειραιά. Αργότερα ο Δημήτριος Κυριακίδης, πατέρας της 
Άννας, αγόρασε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκαν εκεί. Πολλά από τα 
κειμήλια που είχαν φέρει μαζί τους πουλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για λόγους επιβίω
σης. Σώθηκαν όμως και αρκετά ώς σήμερα.
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κειμήλια, όπως την Αγία Γραφή και άλλα βιβλία σε καραμανλήδικη* γρα
φή, ελληνοκαραμανλήδικα λεξικά, εικόνες, αλλά και κάποια σύνεργα 
προγόνων τους φαρμακοτριφτών-γιατρών5 της εποχής εκείνης6 κ.ά. Η κ. 
Κυριακίδου είχε την ευγενή καλοσύνη να μου χορηγήσει τότε φωτοαντί
γραφα των χειρογράφων και το καλοκαίρι του 1996 να μου εμπιστευθεί 
για λίγο τα χειρόγραφα, για να εντοπίσω κυρίως υδατόσημα για τη χρο
νολόγησή τους7 . Και νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση τώρα, που μου δίνε
ται η ευκαιρία, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, να παρουσιάσω τα χει
ρόγραφα αυτά και να τα περιγράφω (αδρομερώς βέβαια για ευνόητους 
λόγους)8, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσω έτσι να καταλήξουν σε κάποιο

4. Προτιμώ την ορθογρ. “καραμανλήδικος” ( αντί “καραμανλίδικος” ) με βάση το 
'Αντίστροφον λεξικόν τής νέας ελληνικής (Άθήναι 1967, 431) του Γ. Κουρμούλη και το 
Ι.Α.Ν.Ε. ( -ηδικοςαπό το θέμα του πληθυντικού, όπως γονρλής- γουρλήδικος, κα’ιμα- 
κλής-καϊμακλήδικος κ.τ.ό.). Στο λεξικό του Ν.Ανδριώτη, 'Ετυμολογικό λεξικό τής 
κοινής νεοελληνικής, (Β ' έκδοση Θεσ/νίκη 1967) και στο μεγάλο λεξικό του Δ.Δημη- 
τράκου, Μ έγα λεξικόν όλης τής έλληνικής γλώσσης, Άθήναι 1953, προτιμάται η κατά
ληξη -ιδικός (καραμανλίδικος). Ίσως επέδρασε και συνέβαλε στην επικράτηση της κα
τάληξης -ιδικος η κατάληξη -ιτικος, αφού τέτοια επίθετα παρουσιάζουν συνήθως φω
νητική διπλοτυπία, όπως μπελαλήδικος-μπελαλίτικος, γουρλήδικος-γουρλίτικος κ.τ.ό.

5. Κατά την πληροφ. Αννα Δ. Κυριακίδου η γιαγιά της Αννέτα Κεσίσογλου-Κυ- 
ριακίδου “ήταν από οικογένεια γιατρών”. Σώζεται μάλιστα στο σπίτι της το γουδί, με 
το οποίο κάποιος γιατρός της οικογένειας παρασκεύαζε φάρμακα, καθώς και σχετική 
ζυγαριά για τις απαιτούμενες ποσότητες και αναλογίες των συστατικών κάθε φαρμά
κου. Ίσως πρόκειται για το Θεόδωρο Κεσίσ(σ)ογλου, αδελφό της Αννέτας.

6. Για την πνευματική ζωή των χριστιανών της Καππαδοκίας, για τα ελληνικά σχο
λεία, τους δίγλωσσους λογίους, τις εκδόσεις καραμανλήδικων βιβλίων του 19ου αι. κτλ. 
βλ. το άρθρο της Ιωάννας Πετροπούλου, Η  πνευματική ζωή στην Καππαδοκία τον 
19ου αι. Μ ια σκιαγράφηση, στον τόμο “Καππαδοκία”, Αθήνα 1991, σ. 40-51.

7. Την κ. Αννα Δ. Κυριακίδου ευχαριστώ θερμά για την πρόθυμη βοήθειά της
8. Μόνο ένας καλός γνώστης της τουρκικής γλώσσας, αλλά και της καραμανλήδι- 

κης, η οποία παρουσιάζει διαφορές από την τουρκική όχι μόνο στη γραφή αλλά και 
στην προφορά, θα μπορούσε να μελετήσει και να παρουσιάσει λεπτομερώς το περιε
χόμενο του καραμανλήδικου κειμένου των χειρογράφων. Επειδή δεν γνωρίζω την τουρ
κική, αντιμετώπισα μεγάλες δυσκολίες. Αρκετές καραμανλήδικες λέξεις αναζήτησα στο 
Λ εξικόν Τονρκο-ελληνικόν του A. Β. Θεοφυλακτίδου 1960, χωρίς επιτυχία. Από τις 
παρεμβαλλόμενες όμως ελληνικές λέξεις, από τα μαγικά, αστρολογικά, μαντικά και άλ
λα σύμβολα και από διάφορα άλλα στοιχεία μπόρεσα, ώς ένα σημείο βέβαια, να “δια- 
γνώσω” και το περιεχόμενο των καραμανλήδικων κειμένων, οφείλω όμως να ζητήσω 
την κατανόηση και τη συγγνώμη των ειδικών για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μου.
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δημόσιο αρχείο ή βιβλιοθήκη, για την ασφαλέστερη φύλαξή τους, τη συ
ντήρηση, μελέτη και έκδοσή τους.

Πρόκειται για καραμανλήδικα κυρίως χειρόγραφα9, αλλά τα τρία από 
αυτά περιέχουν και εκτενή κείμενα στην ελληνική γλώσσα .

*

Το πρώτο χειρόγραφο βιβλίο είναι ιατρικού και ιατροσοφικού περιε
χομένου. Έχει διαστάσεις 22x14x1,5 εκ. και αποτελείται από 80 φύλλα, 
χωρίς εξώφυλλα, με σελιδαρίθμηση (στο επάνω αριστερό μέρος των σε
λίδων) ώς τον αριθμό 14010. Έχει αρκετές κενές σελίδες11, κι αυτό, γιατί 
ο συγγραφέας ή ο αντιγραφέας μετά από κάθε ενότητα άφηνε μια ολό
κληρη σελίδα κενή. Άλλωστε υπάρχουν και αρκετές σελίδες κατά το ήμι- 
συ ή κατά το μεγαλύτερο μέρος κενές και άλλες πάλι με μια και μοναδι
κή παράγραφο λίγων σειρών, όπως οι σελίδες 60, 61, 62, 64, 66 και 67. 
Πρόκειται για γιατροσόφια σε καραμανλήδικη γραφή, συνταγές για πα
ρασκευή μαντζουνιών ( μετζον ή ματζον 12 σημειώνονται στο χειρόγρα
φο) κ. ά. Οι συνταγές παρατίθενται κατά ομάδες και συχνά στη κάθε 
ομάδα έχουν τον ίδιο τίτλο13. Τα κενά φαίνεται ότι σκόπευε να συμπλη

9. Σε τούρκικη δηλ. γλώσσα αλλά με ελληνικούς χαρακτήρες. Για την καραμανλή
δικη γραφή, που επινοήθηκε για τις ανάγκες των τουρκόφωνων Ελλήνων χριστιανών 
της Καραμανίας, των Καραμανλήδων, και γενικότερα της Μ. Ασίας, λόγω της δυσκο
λίας στην εκμάθηση και χρήση του αραβικού αλφαβήτου από αυτούς, καθώς και για τις 
εκδόσεις καραμανλήδικων βιβλίων κτλ. βλ. τις μελέτες Balta Eyangelia, Karamanlidika 
Additions (1584-1900). Bibliographic analytique, Αθήνα 1987, της ίδιας, Karamanlidika 
XX* siecle, Αθήνα 1987 και Salaville Sdverien —  Dalleggio Eygene, Karamanlidika. 
Bibliographic analytique d ’ ouvrages en lange turque inprimes en caracteres grecs, 1584- 
1900, t. I-III, Αθήνα 1958-1974. Βλ. επίσης Αννα Μπαλλιάν, Η  Καππαδοκία μετά την 
κατάχτηση των Σελτζονκων και οι χριστιανικές κοινότητες από το 16ο έως τον 18ο α ι
ώνα. “Καππαδοκίά”, Αθήνα 1991, σ. 31,2 και πρόχειρα το άρθρο Καραμανλήδικη γρα- 
φή του Β. Σφυρόερα στην εγκυκλοπ. “Πάπυρος-Larousse-Britannica”, τ. 32ος, σ. 86.

10. Από εκεί και ύστερα πρόσθεσα ο ίδιος στο φωτοαντίγραφο αριθμούς σελίδων 
για διευκόλυνση της μελέτης.

11. Δεκαοχτώ συνολικά, ήτοι τις σελίδες 6, 74, 81, 84, 87, 88, 90, 93, 95, 98, 100, 
106, 135, 141, 145, 147, 159 και 160.

12. Στις σελ. 72-73 του χειρογράφου.
13. Όπως πχ. σάντζι (σ. 22), μαγιααίλα  (σ. 23 και 24), ταλάγια, ταλακτάν (σ. 26-27), 

σνγιονζα  (σ. 85-86). Τις λέξεις αυτές δεν μπόρεσα να βρω στο τουρκοελληνικό λεξικό 
που ανέφερα σε προηγούμενη σημείωση.
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ρώσει ο συγγραφέας ή ο αντιγραφέας του χειρογράφου με άλλες σχετι
κές ιατροσοφικές συνταγές, που ενδεχομένως θα μάθαινε ή θα αντέγρα
φε από κάπου αλλού αργότερα. Στο τελευταίο καραμανλήδικο κείμενο 
του χειρογράφου επαναλαμβάνεται η λέξη μικρόβιον και σημειώνεται 
και η λέξη έρυσίπελας. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον στο χειρόγραφο αυ
τό παρουσιάζει ένα αμιγώς ελληνικό, από άλλο χέρι γραμμένο και ορ- 
θογραφημένο κείμενο (σ. 150-157,3), που έχει ως θέμα του κάποιες πρώ
τες βοήθειες σε πνιγμένους, κρεμασμένους, φαρμακωμένους, κεραυνωμέ
νους, σε ημιθανείς από αναθυμιάσεις, καπνούς κτλ., σε φαινομενικά νε
κρούς από πέσιμον  ή κρήμνισμα, καθώς και ορισμένες μεθόδους διαπί
στωσης αν κάποιος αίφνιδίως θανών είναι πράγματι νεκρός. Είναι δε 
αξιοπρόσεκτο ότι οι οδηγίες αυτές, που χαρακτηρίζονται ως πρόχειρα 
βοηθητικά τινα μέσα, ώσπου να έλθει κάποιος γιατρός, είναι, όπως ση
μειώνεται , κατά την διδασκαλίαν των δοκτόρων τής ιατρικής κυρίου Γ. 
Βιλχ. Κονσβρούχου καί κυρίου Ίωάνν. Χριστφ. Έβερμαίου u.

14. Η γραφή του κειμένου,αυτού μοιάζει πάρα πολύ με εκείνη της ενυπόγραφης ση
μείωσης (Είμαι περίεργος... κτλ.) του Θεόδωρου Μιχαήλ Κεσίσ(σ)ογλου, που υπάρχει 
στη σ. 38 του Β ' χ/φου, αλλά και με την υπογραφή του (ολογράφως και με ημερομη
νία: 1865 'Απριλίου 10 Θεόδωρος Μ ιχλ Κεσίσσογλου) στο πίσω μέρος του μπροστινού 
εξώφυλλου του παραπάνω (Β ')  χ/φου, όπως άλλωστε και με σημείωση ( εδώ ανυπό
γραφη) στην πρώτη σελίδα του ίδιου χ/φου (Φρονώ όπ.,.κτλ.), για την οποία θα γίνει 
λόγος πιο κάτω στα σχετικά με το Β ' χ/φο. Αν η παρατήρησή μου είναι σωστή, τότε 
έχουμε ένα βασικό σημείο αναφοράς για τη χρονολόγηση του ελληνικού κειμένου του 
A ' χ/φου, το οποίο προστέθηκε αργότερα μετά το τέλος του καραμανλήδικου και από 
διαφορετικό χέρι γραμμένου χ/φου, που είναι βέβαια παλιότερο.
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*

Το δεύτερο χειρόγραφο βιβλίο, διαστάσεων 21,5x15,5x2,5 εκ. και 
γραμμένο από διάφορα χέρια, έχει 125 φύλλα με διαστάσεις 21x15 εκ.. 
Τα δερμάτινα χρώματος καφέ εξώφυλλά του φέρουν εγχάρακτες διακο
σμήσεις ( άστρα με τελείες, σταυρούς, X κ.ά.). Στο πίσω μέρος του μπρο
στινού εξώφυλλου υπάρχουν στοιχεία που μας οδηγούν όχι μόνο στη 
χρονολόγηση αλλά και στον κτήτορα και χρήστη του χειρογράφου, κα
θώς σημειώνεται πρώτα επάνω αριστερά στην αρχή της σελίδας: Λάβετε 
μέτρα κύριε! και λίγο πιο κάτω, σε ίση απόσταση από τα πλαϊνά περι-

15. Τα Α ', Β ' και Δ' χειρόγραφα έχουν και υδατόσημα ( το Γ' δεν έχει), αλλά 
υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τη χρονολόγησή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά 
γενικά τα τρία χ/φα (Α ' , Β ' , Δ ')  πρέπει να ανήκουν στα τέλη του 18ου ή στο πρώτο 
μισό του 19ου αιώνα. Επειδή όμως παρά τις προσπάθειες μου δεν μπόρεσα να εντο
πίσω άλλες ειδικές για τα υδατόσημα των χρόνουν αυτών μελέτες εκτός από τη μελέτη 
του Ε. Heawood, Watermarks mainly o f the 17th and 18th Centuries, (Monumenta 
chartae papyraceae I), Hilversum 1950, που περιέχει και κάποια αρκετά όμοια όχι όμως 
ακριβώς τα ίδια υδατόσημα με εκείνα των παραπάνω χ/φων, και εκτός από άλλες με
λέτες, που όμως πραγματεύονται υδατόσημα παλαιοτέρων χρόνων και φυσικά δεν πε
ριέχουν τα υδατόσημα που μας ενδιαφέρουν, (όπως είναι η μελέτη του Charles Μ. 
Briquet, Les Filigranes. Dictionnaire Historique des Marques du Papier des leur 
Apparition vers 1282 jusqu’ en 1600, Leipzig 1923, και των Vlad. A. Mosin — S. M, 
Trraljic, Filigranes des XIIIs e t X IV e SS. Acaddmie Yougoslave des Sciences et des 
Beaux-Arts. Institut d’Histoire, tom. l-II, Zagreb 1957 , παραθέτω εδώ και τα υδατό
σημα των παραπάνω χ/φων για διευκόλυνση της παραπέρα σχετικής έρευνας.

16. Τα υδατόσημα αυτά, από τα οποία το α ' βρίσκεται στις σελίδες 85, 111, 141 
κ.α. (φ. 43, 56, 71 κ.α.), δεν υπάρχουν σε καμιά από τις μελέτες που προανέφερα (ού
τε στην ειδική για τα υδατόσημα του 18ου και 19ου αι. μελέτη του Heawood). Βλ. την 
προηγούμενη σημείωση.
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θώρια: 1803 Νοεμβρ. 25= = , ενώ παρακάτω από άλλη γραφίδα: 1865 
'Απριλίου 10 Θεόδωρος Μ ιχλ (sic) Κεσίοσογλου.

Στην πρώτη σελίδα του χειρογράφου μετά από μία σειρά στα καρα- 
μανλήδικα17 υπάρχει η εννέα σειρών ορθογραφημένη και πολύ πιθανόν 
από τον Θ. Μ. Κεσίσ(σ)ογλου γραμμένη σημείωση (αφού ο γραφικός χα
ρακτήρας του, γνωστός και από άλλη ενυπόγραφη σημείωση, που υπάρ
χει πιο κάτω στη σ. 38 του χειρογράφου , φαίνεται ότι είναι ο ίδιος) με 
το εξής κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο: Φρονώ δ η  ό νέος νόμος δέν θά 
παύση ψέρων κακά καί έν τφ  μέλλοντι. Φρονώ δτι μέ τόν νόμον τοϋ....-
,...18 19 ούδεμία έλπίς ύπάρχει ότι θά έχωμεν παιδία πεπαιδευμένα.......οί
άνδρες δέν γνωρίζουν είς τί χρησιμεύει ή γυνή, τί χρησιμεύει ό έρως, τί 
χρησιμεύει ή γέννησις- και επίσης αί γυναίκες δτι δέν τεκνοποιούν δ ι’ 
έαυτάς, άλλά διά την πίστιν καί την πατρίδα. Στη δεύτερη σελίδα υπάρ
χει μόνο μια χρονολογία και ημερομηνία επάνω στην πρώτη σειρά : /  79 
Μ αρτίου 18 =, ενώ στη δεύτερη σειρά σημειώνεται στα καραμανλήδικα 
από το ίδιο χέρι: ...όλάν μουχαππέτι καλπιγεμέ νισάν. Στην τρίτη σελί
δα υπάρχει μόνο μια λέξη στα παλαιοτούρκικα και από κάτω η εξής ση
μείωση από άλλη γραφίδα : 1897 8βρί 2 είς(Ί) .3. μητέρα..... Στην τέ
ταρτη σελίδα υπάρχει επικολλημένο φύλλο εντύπου με μαντικό κείμενο 
στα ελληνικά και με τίτλο: Προγνωστικόν περί ζωής καί θανάτου 19 κά
τω από σχετικό σχέδιο με ομόκεντρους κύκλους, χωρισμένους σε τέσ
σερα ίσα μέρη, όπου σημειώνονται αριθμοί-ημερομηνίες από το 1 έως 
το 30. Στο επάνω όμως περιθώριο της σελίδας υπάρχει η εξής χειρό
γραφη σημείωση: Κ ατά την νύκτα τής 10 προς την 11, ώρα 4 Φεβρ. 1896 
ή μητέρα μας  (ακολουθεί εδώ όνομα δυσανάγνωστο) παρέδ<ωσε> τό

17. Το κείμενο της σειράς αυτής είναι ( με κάθε επιφύλαξη) : Μασρήκ χονν  τογοϋ. 
Δ α γρ ίπ  (?) κοϋν πατη (?).

18. Εδώ αποσιωπάται για ευνόητους λόγους το όνομα κάποιου πολιτικού-νομοθέ- 
τη, που δεν ξέρουμε άν συναποτελείται από τόσα γράμματα, όσες και οι τελείες των 
αποσιωπητικών, που κανονικά βέβαια έπρεπε να είναι τρεις.

19. Πρόκειται για το εξής κείμενο: “ Ό τα ν άσθενήση ό άνθρωπος καί θέλεις νά ϊδής, 
άν θά ζήση ή θά άποθάνη , έρώτησον αυτόν είς τάς πόσας τού μηνός ήσθένησε, καί τό
τε προσθέτεις καί 21 ημέραν, καί παρατηρείς πόσος είναι ό άριθμός των ημερών, τότε 
έκβάλλεις πάντοτε τάς 30 καί παρατηρείς πόσαι μένουν, τότε κυττάζεις είς τήν άνωθεν 
Εικονογραφίαν ποϋ εύρίσκεται ό άριθμός των ημερών, όπου σοϋ έμειναν εις τήν ζω
ήν, ή είς τόν θάνατον, καί εί μέν εύρεθή είς τούς άριθμούς τής ζωής υγιαίνει, εί δέ είς 
τούς τοϋ θανάτου όποθνήσκει άφεύκτως”.
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πνεύμα εις χεΐρας Θεού , γραμμένη κατά το ένα ήμισυ επάνω στην κενή 
σελίδα του χειρογράφου και κατά το άλλο ήμισυ (στη δεύτερη σειρά) πά
νω στο επικολλημένο φύλλο. Στην πέμπτη σελίδα είναι επικολλημένο 
άλλο φύλλο ( η σ.13) καραμανλήδικου εντύπου, που περιέχει τις ευοίω
νες και τις δυσοίωνες ημέρες του κάθε μήνα: (Κ ΑΑΕΜ ΛΙΚ ΙΟ ΥΝ ΛΕΡ, 
ΚΑΔΕΜ ΣΙΖ ΚΙΟΥΛΕΡ)20. Οι επόμενες σελίδες έως και τη δωδέκατη 
σελίδα είναι κενές.

Το κυρίως κείμενο του χειρογράφου αρχίζει από τη δέκατη τρίτη σε
λίδα (η οποία όμως είναι αριθμημένη ως η πρώτη σελίδα του χειρογρά
φου)21 με ένα είδος αστρολογικού μηνολογίου ή μάλλον ζωδιολογίου, θα 
έλεγα, από το μήνα Ιανουάριο και το αντίστοιχο ζώδιο, τον Υδροχόο. 
Ακολουθούν με τα ζώδιά τους οι επόμενοι μήνες, ένας σε κάθε σελίδα, 
μόνο με το αρχικό κεφαλαίο τους γράμμα στα ελληνικά και με το όνομά 
τους στα καραμανλήδικα.

Στις σελίδες 15 και 16 (σύμφωνα τώρα με τη σελιδαρίθμηση του χει
ρογράφου) παρατίθενται καραμανλήδικα κείμενα σε αριθμημένες από το 
1 έως το 12 παραγράφους, όπου σημειώνονται μεταξύ άλλων οι μήνες 
(π.χ. Αϋγουστοσούν, Σεπτέμβριοσούν), αλλά και ονόματα, συχνά ανορ
θόγραφα, από την Αγία Γραφή και από άλλα θρησκευτικά κείμενα, (όπως 
Αδάμ, Χριστός, Προφήτης Ιερεμίας, άγιος Απόστολισταν, άγιος Πρό- 
δρομοσουν, προφήτη Μωνσή, απόστολος Ανδρέασταν, Αειπέρα Παρου
σία, Ηρώδης). Ακολουθούν στις σελίδες 17-34 άλλα κείμενα, που αρχί
ζουν με το όνομα κάποιου μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμ
βριο, όπως Σεπτέμβριοστα,Όκτώβριοστα..., ενώ σημειώνονται σ’ αυτά

20. Οι μήνες παρατίθενται στα ελληνικά ο ένας κάτω από τον άλλο, αρχής γενο
μένης από το Σεπτέμβριο, ενώ δίπλα στον κάθε μήνα παρατίθενται στη σειρά στον 
πρώτο πίνακα οι ευνοϊκές (καδεμλί) και στο δεύτερο οι δυσοίωνες (καδεμσίζ) ημέρες, 
αριθμημένες με αραβικούς αριθμούς. Έτσι, σύμφωνα με το κείμενο, ευνοϊκές ημέρες 
του Σεπτεμβρίου είναι οι 13, 15, 22, 28, 30, ενώ δυσμενείς ol 1 ,4 , 8, 9, 20. Ανάλογα 
κείμενα με τις καλές και τις κακές ημέρες υπάρχουν και σε αμιγώς ελληνικά μαντικά 
-αστρολογικά κείμενα.

21. Πρέπει να σημειωθεί ότι παραλείπεται κατά λάθος η σ. 24, με άμεση συνέπεια 
να αλλάξουν θέση οι μονές με τις ζυγές σελίδες έως και τη σ. 39. Η επόμενη κενή σε
λίδα δεν αριθμείται καθόλου, ενώ η μεθεπόμενη επίσης κενή σελίδα αριθμείται με το 
40. Μ’ αυτό τον τρόπο ( μ’ ένα δεύτερο λάθος δηλαδή) αίρονται οι συνέπειες του πρώ
του έτσι, ώστε να αποκαθίσταται στο εξής η σωστή αρίθμηση των σελίδων, εάν παρα
βλέπουμε βέβαια το ότι η σελιδαρίθμηση αρχίζει από τη 13η σελίδα ως 1η με την αρχή 
του κυρίως κειμένου του χ/φου.
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και διάφοροι μαγικοί ή αστρολογικοί χαρακτήρες ή σύμβολα22 23. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι το κείμενο για τον κάθε μήνα τελειώνει με αναφορές 
στην Παναγία και σε αγίους, όπως π.χ. Ιωάννη Χρνσόστομοζα βε άγιος 
Δημήτριοσα λειτονργιά έττιρσίν σιφά πουλού(/\

Στη σελίδα 38 κάτω από το κείμενο υπάρχει στα ελληνικά από άλλο 
χέρι και με μοβ μελάνη η ορθογραφημένη και ενυπόγραφη σημείωση 
Εϊμαι περίεργος, ώς ό Πετί-Ζάν, διά  νά μάθω καί νά ήξεύρω τά πάντα  
μυστήρια. Ακολουθεί η ευανάγνωστη υπογραφή Θ.Μ. Κεσίσογλου. Πρό
κειται για το γιο του Μιχαήλ Θεόδωρο Κεσίσογλου24.

Από τη σελίδα 41 συνεχίζονται εκτενή καραμανλήδικα κείμενα πάλι 
για τους μήνες, οι οποίοι όμως τώρα σημειώνονται ελληνικά στα υπερ- 
σέλιδα. Τα κείμενα αυτά (για τον κάθε μήνα στη σειρά με πρώτο τον 
Οκτώβριο) είναι χωρισμένα σε κεφάλαια, που αριθμούνται συνήθως με 
κεφαλαία ελληνικά καλλιγραφικά γράμματα ( σ. 46-54 και 100-210) ή με 
αραβικούς αριθμούς (σ. 56-100), πάντα έως το κ ε ' ή το 25, ακολουθού
μενους από την καραμανλήδικη λέξη φασίλ (=κεφάλαιο κειμένου). Από 
τη σελίδα 161 κ.ε. παρεμβάλλονται σποραδικά μέσα στο κείμενο και ελ
ληνικές λέξεις, όπως π.χ. (όνειρομαντεία) στη σελ.161,ι, βότανα στη 
σ. 161,is, λάχανα και αγγούρια  στη σελ. 162,2 και λίγο πιο κάτω (σ. 162,2ΐ) 
δέντρα και (όπωρικά).

22. Στη σελ. 30 μάλιστα παρατίθεται και σχέδιο με ομόκεντρους κύκλους, γράμμα
τα, σύμβολα κτλ.

23. Η επανάληψη της λέξης “λειτουργιά” ή “λειτουργά” στο τέλος του κειμένου για 
κάθε μήνα σε συνδυασμό και με ονόματα αγίων θυμίζει ζωδιολόγια, που καταλήγουν 
με την προτροπή: Ά ς  λειτονργή τήν νπεραγίαν Θεοτόκον (ή ...rdv άγιον Βασίλειον  
κ.τ.ό.). Βλ. για παραδείγματα Ε. Κακουλίδου-Πάνου, Ό  γεννηθείς νεώτερος έν  καιρφ  
ζωδίου, “Δωδώνη” Θ '(1980), σ. 77 κ.ε., καθώς και Catalogus Codicum Astrologorum  
Graecorum (C.C.A.G.), t.X (Bruxellis 1924), p. 103,21-22. 104,i7-i8. 106,27. 172,29-30. 174,8-9. 
174,28 και αλλού.

24. Ο Θ. Μ. Κεσίσογλου ( Κεσίσογλου σημαίνει γιος ιερωμένον και αντιστοιχεί στα 
ελληνικά με το Παπαδόπουλος ή με το Καλογερόπονλος) γνωρίζει καλά τα ελληνικά. 
Αλλωστε το πρώτο συστηματικό ελληνικό σχολείο είχε ιδρυθεί ήδη το 1792 στην Και- 
σάρεια από τον ιερομόναχο Γερμανό, χριστιανό της Συρίας. Βλ. I. Πετροπούλου, ό.π., 
σ. 43,ι. Ο Γάλλος περιηγητής Georges Perrot σημειώνει το 1861 ότι έφταναν πια στην 
καππαδοκική ενδοχώρα εφημερίδες, βιβλία αλλά και δάσκαλοι, σταλμένοι από την 
Αθήνα. Βλ. ό.π., σ. 44,2.
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Από τη σελίδα 229 αρχίζει άλλο κεφάλαιο με τίτλο Χαζινέγι Μαρι- 
φετ και με διάσπαρτες ελληνικές λέξεις25 26. Στις σελίδες 234 έως και 236 
παρατίθενται γιατροσόφια ( μαντζούνια κ.ά.) με τίτλους συνήθως πρώ
τα στα ελληνικά και στη συνέχεια στα καραμανλήδικα, κάποτε μάλιστα 
και με λέξεις ελληνικές μέσα στην κάθε συνταγή, σχετικές με τα συστα
τικά κάποιου φαρμάκου, όπως π.χ. στη σελ. 234 οι συνταγές Γάλα τής 
όρνιθος, Άντιπεριοδικόν ποτόν τοϋ Πεύσονος, Τοκοφόρον ποτόν τοϋ 
Β ελπώ 26. Στη σελίδα 235 παρατίθενται συνταγές με τίτλους Ποτόν στο
μαχικόν καί τονικόν και Κόνις καθαρτική , ενώ στη σελίδα 236 παρατί
θεται άλλη συνταγή με τίτλο !Αναλγητικόν μίγμα τοϋ Α έβ ι27.

Προς το τέλος της ίδιας σελίδας (σειρά 20η) αρχίζει άλλο κεφάλαιο 
με τίτλο (εδώ) Χαζινέι Μ αριφετκαι με παρατηρήσεις για πολύτιμους λί
θους, οι οποίοι σημειώνονται και στα ελληνικά, όπως άμέθνστος (σ. 
236), χαλκηδόνιος, όνυξ, Σάρδιον, όπάλιος (σ. 237), όπάλιος, αχάτης (σ. 
238), και με διάσπαρτες ελληνικές λέξεις ως επεξηγήσεις μέσα σε παρεν
θέσεις, όπως ράβδος (σ. 238), άρσενίκι, χαλκάνθη, βιτριόλι ον, καμπέχιον 
ξύλον ή αιματόξυλον (σ. 239) κ. ά.

Από τη σελίδα 244 κ.ε. παρατίθενται σε παραγράφους λίγων σειρών 
και αριθμημένα με αραβικούς αριθμούς από άλλο χέρι καραμανλήδικα

25. Όπως π.χ. στη σελ. 229: Καλκούτα, Κεϋλάνη, άνθρακΐται, λούγκειος  (?), σάπ
φειρος, στη σελ. 230: *Άνθραξ, σάπφειρος, ζαφ<ε>ίρι, σμάραγόος, στη σ. 231: σμαρά
γδι, χρυσόλιθος, Βήρνλλος, τοπάζιον, Υάκινθος, κοράλλιον, στη σ. 232:Μ εσόγειος 
Θάλασσα, στη σ. 233: σπίρτο.

26. Στη συνταγή αυτή σημειώνονται ο έρυσιβώόης βρόμος και το σιράπιον (sic) τών 
μηδικών μήλων. Η συνταγή αποδίδεται στο Γάλλο χειρουργό Αλφρέ Βελπώ ( Alfred 
Velpeau,1795-1867), του οποίου η σχετική μελέτη με τίτλο Πλήρης πραγματεία μαιευ
τικής, με την οποία θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση η συνταγή για το τοκοφόρον 
ποτόν του Βελπώ, είχε εκδοθεί το 1835 (βλ. στην εγκυκλοπ. "Πάπυρος-Larousse 
-Britannica” το σχετικό λήμμα), έτος, που είναι βέβαια κι ένας terminus post quern για 
τη χρονολόγηση τουλάχιστον αυτής της συνταγής του χ/φου, το οποίο ασφαλώς είναι 
παλαιότερο και που τα κείμενά του είναι γραμμένα από διάφορα χέρια.

27. Δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται εδώ για το Γερμανοαμερικανό βιοχημικό και φυ
σιολόγο Otto Loewi (1873-1961), που πήρε το βραβείο Νομπέλ ιατρικής και φυσιολο
γίας το 1936 (βλ. το λήμμα στην παραπάνω εγκυκλοπ.) ή για κάποιον άλλο. Πριν από 
τον τίτλο αυτής της συνταγής σημειώνεται από άλλο χέρι: Αλλαχαταμι νασιλκί. "Α γιο- 
ος ο θεός άγιος ις κιρος άγιος αθανατος ελεγισον ημάς (sic).
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κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, με αναφορές στο Χριστό, την Πα
ναγία, την (αγία) Σοφία, τον Άδάμ, τη Ναζαρέτ κτλ.2“.

Πρόκειται λοιπόν για σύμμεικτο κώδικα με αστρολογικά, μαντικά, 
μαγικά, ιατροσοφικά και θρησκευτικά κείμενα, γραμμένα από διαφορε
τικό χέρι, ο οποίος με βάση τις προαναφερθείσες χρονολογίες πρέπει να 
χρονολογηθεί στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. 28

28. Στη σ. 250 (στη μέση, πάνω σε γράμματα τριών σειρών) και στη σ. 251 (στο τέ
λος του κειμένου και πάνω από γράμματα των δύο τελευταίων σειρών) υπάρχουν τούρ
κικες σφραγίδες με μαύρο φόντο και λευκούς αραβικούς χαρακτήρες. Ακολουθούν οι 
σελίδες 252 (κενή), 253 (εδώ σημειώνεται μόνο μια φράση μισής σειράς στα καραμαν- 
λήδικα), 254 ( εδώ σημειώνονται στα καραμανλήδικα μόνο δυο λέξεις ιλεμτέρ ταιμήν), 
οι σελ. 255, 256 και 257 (τελείως κενές) και η τελευταία σελίδα 258 (εδώ υπάρχουν μό
νο κάποιες φράσεις στα γαλλικά με την καραμανλήδικη μετάφραση δίπλα τους. Αλλω
στε μαζί με τα χειρόγραφα βρέθηκαν και έντυπα βιβλία με γαλλοκαραμανλήδικους δια
λόγους και σχετικά γαλλοκαραμανλήδικα λεξικά ). Στο εσωτερικό μέρος του πίσω εξώ
φυλλου υπάρχουν διάφορες σημειώσεις με την εξής σειρά. Επάνω; /  90 7βρίου 14... τό 
κλειδί τής άγάπης . Πιο κάτω σημειώνεται; έδώ πλέον ουδέ ή σπάθη τοϋ Σολομώντος 
ισχύει. Ακολουθούν κάποιες σημειώσεις στα καραμανλήδικα και μία σειρά σε αραβική 
γραφή και τελευταία η σημείωση : ό άνθρωπος είναι ζώον τυφλόν καί άχάριστον. Στο 
δεξιό περιθώριο κάτω σημειώνεται σε δύο σειρές η παροιμία: Ή  χελώνα τό παιδί της 
/  άγγελόπουλο τό κράζει.
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29. Το α ' υδατόσημο του χ/φου αυτού βρίσκεται κατά το ένα μισό στο φ. 122 και 
κατά το άλλο στο φ. 127, καθώς τα φύλλα αυτά είναι συνεχόμενα και το υδατόσημο 
βρίσκεται στη ραφή του χ/φου. Παρόμοιο, όχι όμως το ίδιο, είναι το υδατόσημο με αρ. 
860 (pl.135, crescent)) στον Heawood (ό.π.), για το οποίο όμως έτσι κι αλλιώς δε ση
μειώνεται καμιά χρονολογία.Βλ. ό.π., σ. 84: αρ. 860 ΝΡ{-No place) ND  (= No date) 
(Rrobably modem).
To β' υδατόσημο, που βρίσκεται στις σελ. 219-220, 225-226, 251-252 και 255-256 του 

χ/φου, δεν είναι ολόκληρο. Πάνω από τα γράμματα GFA μπόρεσα να αποτυπώσω μό
νο την ουρά πτηνού, μάλλον αετού. Το υπόλοιπο σώμα του πτηνού βρίσκεται στο δέσι- 
μο-συρραφή του βιβλίου. Μοιάζει αρκετά, αλλά δε συμπίπτει ( τά ίδια γράμματα και ο 
αετός, εκεί όμως ολόκληρος, με κάποιες διαφορές στην ουρά ) με το υδατόσημο υπ’ αρ. 
1262 ( pi. 172, eagle) στον Heawood, όπου όμως δε χρονολογείται το ίδιο υδατόσημο, 
αλλά σημειώνονται οι χρονολογίες 1791 και 1801, κατά τις οποίες εμφανίζονται ως
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*
Το τρίτο χειρόγραφο βιβλίο, διαστάσεων 22x16,5x2 εκ., με δερμάτινα 

χρώματος καφέ εξώφυλλα , αποτελείται από 61 φύλλα ( 22x16,5 εκ.), τα 
οποία στερούνται υδατοσήμων, και το περιεχόμενό του είναι μαντικό 
-αστρολογικό. Από τις χρονολογίες που αναγράφονται σε ορισμένες σε
λίδες του ( κάποτε και μέσα στο κείμενο) μπορεί να χρονολογηθεί γύρω 
στο 1844-184530.

Η σελιδαρίθμηση του χειρογράφου είναι λανθασμένη, καθώς παρα- 
λείπεται η αρίθμηση της σελίδας 18 και έτσι ο αριθμός 19 μπαίνει αντί 
του 18 στο πίσω μέρος του φύλλου με ανάλογες συνέπειες και στην αρίθ
μηση των επόμενων σελίδων.

Το μεγαλύτερο μέρος του χειρογράφου είναι γραμμένο σε καραμαν- 
λήδικη γραφή. Παρεμβάλλονται όμως και εδώ ορισμένα κείμενα από το 
ίδιο χέρι στα ελληνικά, ενώ εκτενές ελληνικό κείμενο αποτελούμενο από 
ατελές “σεληνοδρόμιον” και από μαντική μέθοδο κληρομαντείας-αριθ- 
μομαντείας παρατίθεται στο τέλος του χειρογράφου. Τα ελληνικά αυτά 
κείμενα είναι τα εξής:
Στη σελίδα 19 (που κανονικά έπρεπε να έχει τον αρ. 18, αφού είναι η π ί
σω σελίδα του 9ου φύλλου) υπάρχει ελληνικό κείμενο είκοσι σειρών με 
εκτενή τίτλο Περί παρθενία... κτλ. και στην επόμενη σελίδα (20,ίο) έως

υδατόσημα τα ίδια γράμματα ( GFA), όπως άλλωστε και το 1742, όταν αυτά εμφανίζο
νται σε ένα βενετικό βιβλίο, που ίσως όμως είναι ανατύπωση. Βλ. Heawood, ό.π., σ. 92.
Το γ ' υδατόσημο (των σ. 39-40 του χ/φου), με τα γράμματα L A F και την ουρά πτη

νού, που ούτε αυτό είναι πλήρες, όπως ακριβώς και το προηγούμενο, δεν υπάρχει στην 
παραπάνω ειδική μελέτη του Heawood.

30. Συγκεκριμένα στο πίσω μέρος του μπροστινού εξώφυλλου σημειώνεται η χρο
νολογία: 1849 ΙΕΝΝΟΥΑΡ I  ΤΑΡΙΚ  και από άλλο χέρι: 16. 5  1861. Η 9η σελίδα αρ
χίζει με τη χρονολογία 1844 μάρη, ενώ ένα εκτενές αστρολογικό-μαντικό κείμενο τε
λειώνει στη σ. 100 με τη χρονολογία 1845 αυγουστος 9, γραμμένη από το ίδιο χέρι, 
όπως και το κείμενο της σελίδας. Αλλωστε στο τέλος του προτελευταίου φύλλου υπάρ
χει καλλιτεχνικά γραμμένη από άλλο χέρι με μεγάλα γράμματα η ημερομηνία 1860 Ιαν- 
νουαρίον 3 (sic) μετά από μια καλλιγραφημένη μονογραφή (σύμπλεγμα πιθανότατα 
από το Σ και το Η) ίσως κάποιου Ηλιάδη —άλλωστε Ηλιάδης λεγόταν και ο σύζυγος 
της Σουλτάνας Κεσίσογλου, αδελφής της Αννέτας— και κάτω από την εξής σημείωση: 
... δ ώ η  δέν έχει διόλου όρΟογραφίαν, περί τής όποιας δύναται νά χατηγορηθή άπό 
τούς πεπαιδευμένους άνθρώπους... Της σημείωσης όμως αυτής προηγείται μια σειρά 
κειμένου από το ίδιο χέρι στα καραμανλήδικα με το εξής (αν το διαβάζω σωστά) πε
ριεχόμενο: Ετιλέ φούμτζα Ριαζάν, χέτζη π ίρ ζης (?) ετλεμεζης (?) .
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και τη σελίδα 21,15 άλλο ελληνικό κείμενο από το ίδιο πάντα χέρι με τίτ
λο: Περί αν εχι φοβον ή εγκαστρωμένι ή οϋ (sic). Στη σελίδα 31 παρεμ
βάλλεται πάλι ελληνικό μαντικό κείμενο (χρησιμοποιούνται εδώ συν
δυασμοί συμβόλων με τελείες και παύλες ) με θέμα μαντείας το “άνοιγ
μα ” σπιτιού ή εργαστηρίου κτλ.31 Από τη σελίδα 32,π  αρχίζει πάλι μα
ντικό κείμενο έξι σειρών στα ελληνικά: Εαν θελίς να καταλαθις (sic)..., 
ενώ η συνεχιζόμενη πιο κάτω μαντική μέθοδος είναι στα καρμανλήδικα. 
Στο τέλος της σελίδας 47 σημειώνεται στά ελληνικά: Τέλος περί όδον και 
ταξιδίου. Στις σελίδες 84-85 παρατίθεται άλλη μαντική αστρολογική μέ
θοδος στα ελληνικά με τα γνωστά σύμβολα (συνδυασμούς παύλας και τε
λείας) και με αναφορές αυτών στα ζώδια, στους πλανήτες, στο χρόνο, 
στους μήνες, στις ημέρες, στους καιρούς και τους ανέμους32, στα κοσμι
κά στοιχεία (τύποι τοϋ πυράς, τον άνέμου, τον νεροΰ, τής γης ), στην 
ξανθή και μέλαινα χολή, στο φλέγμα, στο σεληνιασμό κτλ.33. Τέλος, στις 
σελίδες 102-114,15 παρατίθεται εκτενές “σεληνοδρόμιο” με τον τίτλο Πε
ρί των ήμερων τής σελήνης, τοϋ χρόνον, των μηνών αγαθών τε (?) καί 
πονηρός ζωής καί θανάτου, πεφωτισμένων καί άφωτίστων καί τίς έστι 
χρησμός εις πάσαν πράξιν καί περί φλεβοτομίας. Στο σεληνοδρόμιο αυ
τό34 γίνεται λόγος, όπως συνήθως, για την κάθε ημέρα της σελήνης, αλ
λά εδώ μόνο έως και τη 15η ημέρα, αφού στη σ. 108 διακόπτεται απότο
μα και αρχίζει πάλι, χωρίς καμιά εισαγωγή, άλλο ελληνικό κείμενο κλη- 
ρομαντείας και αριθμομαντείας (σ. 108,ιο-114,ΐ5), με βάση τους συνδυα-

31. Οι τρεις τελευταίες σειρές της ίδιας σελίδας, όπως και οι 17 πρώτες σειρές της 
επόμενης (σ. 32), είναι στα καραμανλήδικα.

32. Οι άνεμοι σημειώνονται με τα ναυτικά-λαϊκά τους ονόματα και συνήθως ανορ
θόγραφα, όπως: σορόκκος, οστρια, γαρπις, ποννέντι, μαΐστρος, γρεγωλεβάντις, γρέγος 
κτλ.

33. Πρβλ. και Codex Vindobonensis Theol. Graecus 244, f,142v-143v.
34. Παραλλαγές τέτοιων σεληνοδρομίων υπάρχουν δημοσιευμένες κυρίως στον 

C.C.A.G. (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum), Bruxellis 1898-1924, με διά
φορους τίτλους, όπως σεληνοδρόμων (C.C.A.G. t. Ill, p. 32, IV, ρ. 44, VII, ρ. 62, VIII,4, 
ρ. 9), προφητολόγιον τό σε<ληναϊον > ( t. Ill, ρ. 32), σελήνης προγνωστικόν των ήμερων 
(t. VIII, 3. ρ. 88, t. X, ρ. 26), διαγνωστικόν τών τής σελήνης ημερών ( t. VII, ρ. 59), 
(ερμηνεία) περί τών ημερών άγαθών καί πονηρών ( t. I, ρ. 74, VIII,3, ρ. 17, X, ρ.11). 
Σχετικές παρατηρήσεις γι’ αυτά βλ. ό.π., X, ρ. 121-122. Βλ. και A. Delatte, Anecdota 
Atheniensia (Bibliotheque de la Facultd de Philosophic et Lettres de Γ Universite de Liege 
XXXVI), t.I (Li0ge-Paris 1927), p. 182,1-183,6 (σεληνοδρόμω ν).
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δημόσιο αρχείο ή βιβλιοθήκη, για την ασφαλέστερη φύλαξή τους, τη συ
ντήρηση, μελέτη και έκδοσή τους.

Πρόκειται για καραμανλήδικα κυρίως χειρόγραφα9, αλλά τα τρία από 
αυτά περιέχουν και εκτενή κείμενα στην ελληνική γλώσσα .

*

Το πρώτο χειρόγραφο βιβλίο είναι ιατρικού και ιατροσοφικού περιε
χομένου. Έχει διαστάσεις 22x14x1,5 εκ. και αποτελείται από 80 φύλλα, 
χωρίς εξώφυλλα, με σελιδαρίθμηση (στο επάνω αριστερό μέρος των σε
λίδων) ώς τον αριθμό 14010 11. Έχει αρκετές κενές σελίδες", κι αυτό, γιατί 
ο συγγραφέας ή ο αντιγραφέας μετά από κάθε ενότητα άφηνε μια ολό
κληρη σελίδα κενή. Άλλωστε υπάρχουν και αρκετές σελίδες κατά το ήμι- 
συ ή κατά το μεγαλύτερο μέρος κενές και άλλες πάλι με μια και μοναδι
κή παράγραφο λίγων σειρών, όπως οι σελίδες 60, 61, 62, 64, 66 και 67. 
Πρόκειται για γιατροσόφια σε καραμανλήδικη γραφή, συνταγές για πα
ρασκευή μαντζουνιών ( μετζον ή ματζον  12 σημειώνονται στο χειρόγρα
φο) κ. ά. Οι συνταγές παρατίθενται κατά ομάδες και συχνά στη κάθε 
ομάδα έχουν τον ίδιο τίτλο13. Τα κενά φαίνεται ότι σκόπευε να συμπλη-

9. Σε τούρκικη δηλ. γλώσσα αλλά με ελληνικούς χαρακτήρες. Για την καραμανλή
δικη γραφή, που επινοήθηκε για τις ανάγκες των τουρκόφωνων Ελλήνων χριστιανών 
της Καραμανίας, των Καραμανλήδων, και γενικότερα της Μ. Ασίας, λόγω της δυσκο
λίας στην εκμάθηση και χρήση του αραβικού αλφαβήτου από αυτούς, καθώς και για τις 
εκδόσεις καραμανλήδικων βιβλίων κτλ. βλ. τις μελέτες Balta Eyangelia, Karamanlidika 
Additions (1584-1900). Bibliographic analytique, Αθήνα 1987, της ίδιας, Karamanlidika 
X X s siecle, Αθήνα 1987 και Salaville Sdverien — Dalleggio Eygene, Karamanlidika. 
Bibliographic analytique d ’ ouvrages en lange turque inprimes en caracteres grecs, 1584- 
1900, t. I-III, Αθήνα 1958-1974. Βλ. επίσης Αννα Μπαλλιάν, Η  Καππαδοκία μετά την 
κατάχτηση των Σελτζούκων και οι χριστιανικές κοινότητες από το 16ο έως τον 18ο αι
ώνα. “Καππαδοκίά”, Αθήνα 1991, σ. 31,2 και πρόχειρα το άρθρο Καραμανλήδικη γρα
φή του Β. Σφυρόερα στην εγκυκλοπ. “Πάπυρος-Larousse-Britannica”, τ. 32ος, σ. 86.

10. Από εκεί και ύστερα πρόσθεσα ο ίδιος στο φωτοαντίγραφο αριθμούς σελίδων 
για διευκόλυνση της μελέτης.

11. Δεκαοχτώ συνολικά, ήτοι τις σελίδες 6, 74, 81, 84, 87, 88, 90, 93, 95, 98, 100, 
106, 135, 141, 145, 147, 159 και 160.

12. Στις σελ. 72-73 του χειρογράφου.
13. Όπως πχ. σάντζι (σ. 22), μαγιασίλα  (σ. 23 και 24), ταλάγια, ταλακτάν (σ. 26-27), 

συγιουζα  (σ. 85-86). Τις λέξεις αυτές δεν μπόρεσα να βρω στο τουρκοελληνικό λεξικό 
που ανέφερα σε προηγούμενη σημείωση.
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και καραμανλήδικη γραφή, το ελληνικό αλφάβητο, κάποιο επώνυμο 
(κιρά κανταρή , sic) στην τελευταία σελίδα και την ανορθόγραφη από το 
ίδιο χέρι σημείωση αντη ή ιμερα ίν επιισεν ο κύριος αγαλλιασομεθα .

Το τέταρτο χειρόγραφο είναι το πιο εντυπωσιακό, με τα καλλιγραφι
κά στρογγυλά γράμματά του και χωρίς καθόλου σβησίματα, ένα αληθι
νό καλλιτέχνημα. Πρόκειται για χαρτόδετο χειρόγραφο βιβλίο διαστάσε
ων 21x15,5x1,5 εκ. με φθαρμένα χρώματος καφέ εξώφυλλα και με πάνι
νη εν μέρει επένδυση”. Το κείμενο, κυρίως αστρολογικού και μαγικού πε
ριεχομένου, είναι γραμμένο ή καλύτερα αντιγραμμένο με μαύρη μελάνη 
από το ίδιο χέρι και καταλαμβάνει τα φύλλα 7-92ν. Το σύνολο του χει
ρογράφου αποτελείται από 102 φύλλα, από τα οποία τα έξι πρώτα ή εί
ναι κενά ή φέρουν διάφορες μεταγενέστερες σημειώσεις, ονόματα, αριθ
μητικές πράξεις κτλ. από άλλο χέρι37 38 39. Το ίδιο ισχύει και για τα τελευταία 
φύλλα 93-102ν39. Στο χειρόγραφο δεν υπάρχει καμιά σελιδαρίθμηση, ενώ

37. Η επένδυση με πανί χρώματος καφέ καλύπτει τη ράχη του βιβλίου (1,5 εκ.) και 
μέρος (4 εκ.) από το κάθε εξώφυλλο. Το πανί είναι φθαρμένο και ραμμένο με κλωστή 
χρώματος καφέ στο επάνω μέρος της ράχης, αλλά και το δέσιμο του βιβλίου γενικά εί
ναι σε κακή κατάσταση, καθώς η σύνδεση-συρραφή των φύλλων με κλωστή είναι πολύ 
χαλαρή και σε πολλά σημεία κατεστραμμένη.

38. Στο εσωτερικό του μπροστινού εξώφυλλου σημειώνονται ανορθόγραφα (και 
παράλληλα προς τις μεγάλες πλευρές του ) τα ονόματα Κνριακω  και πολοιξενη, το ένα 
κάτω από το άλλο, καθώς και διάφοροι αριθμοί. Στην 1η σελίδα σημειώνονται ανορ
θόγραφα πάλι διάφορα ονόματα, όπως αβρααμ, βηθλεεμ, ολημπιαδα, χιργιαχο, πολη- 
ξενη, αργιληεδησ, σεμελιον (?) κ.ά., και δίπλα ή κάτω από αυτά αριθμοί, καθώς και το 
άθροισμά τους. Σημειώνονται ακόμα και ημέρες (τητριτη, τιτετραδη) με διάφορα αριθ
μητικά ποσά κάτω από αυτές. Όλα αυτά είναι από το ίδιο χέρι, την ίδια γραφίδα και 
μελάνη, ενώ υπάρχουν και αριθμητικές πράξεις, ημερομηνίες και σημειώσεις ποσών 
στα καραμανλήδικα από άλλο χέρι, γραφίδα και μελάνη. Στη 2η σελίδα (f. 1ν) σημειώ
νονται ανορθόγραφα διάφορα γυναικεία ονοματεπώνυμα (σαχαινα Ινδζεοον. Π ομπιϊ- 
ον πολιξ, Ζέφυρω ν Μερσίν, Θεοδοσία Τοσια) με γράμματα μεταγενέστερα και διαφο
ρετικά από αυτά του κειμένου. Οι σελίδες 3-12 (f. 2Γ-6Γ) είναι κενές.

39. Ακολουθούν η κενή σελίδα 186 (f.93v) και οι σελίδες 187-189 (f. 94r-95r) με ση
μειώσεις μερικών σειρών στα καραμανλήδικα ( και μάλιστα ανάποδα, το επάνω μέρος 
κάτω ), καθώς και άλλες δώδεκα κενές σελίδες 190-201 (f. 95Γ-10Γ) , ενώ στις επόμε
νες σελίδες 202-204 (ί.10Γ-102ν) σημειώνονται κάποιοι αριθμοί ή αριθμητικές πράξεις.
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στο φωτοαντίγραφο που διαθέτω πρόσθεσα αριθμούς φύλλων για διευ
κόλυνση της μελέτης του 40.

Το βιβλίο, γραμμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος στά καραμανλήδικα41, 
περιέχει και αυτό ελληνικά κείμενα κυρίως με αστρολογικό42-μαντικό, 
μαγικό αλλά και θρησκευτικό περιεχόμενο. Στα καραμανλήδικα κείμενα, 
διανθισμένα με αστρολογικά σύμβολα και μαγικούς χαρακτήρες (sigilla 
magica), τα ονόματα των ζωδίων και των πλανητών σημειώνονται και 
στα ελληνικά43, ενώ στο τέλος των κεφαλαίων σημειώνεται στα ελληνικά 
και συνήθως ανορθόγραφα Τέλος καί τφ  Θεφ δόξα (f.25,22 και 37,28) ή 
Τέλος καί τφ  Θεφ χάρις  (ί.9Γ) ή Τέλος καί τφ  Θεφ δόξα έν πάσι και- 
ροϊς  (f.33v,io) κ.τ.ό. Συχνές είναι και οι αναφορές ψαλμών (f. 92v,s-15), 
ενώ παρατίθενται κάποτε και αποσπάσματα -ψαλμών44 καθώς και άλλων 
κειμένων θρησκευτικού-χριστιανικού περιεχομένου45. Από το φύλλο 57

40. Αντί για σελίδες σημειώνεται στο δεξιό μέρος του κάτω περιθωρίου (και κάτω 
από τις τελευταίες λέξεις του κειμένου) η συλλαβή με την οποία αρχίζει η επόμενη σε
λίδα, όπως συμβαίνει συχνά σε χειρόγραφα.

41. Η αρχή του καραμανλήδικου κειμένου ( f . 7 ) έχει ως εξής: Π ούγιλτοϋζ ώ γιλ- 
τίξτουρκή. Εσοβα. Γιάνι παπαζά πεάν όλο νν  τον πχίλ γιλτίζ. και το τέλος (f. 92’) : ... 
&χια κισί Γιανινά σόχ άρτιχ όρτουλμέζ κίρ όραγιά.

42. Στο φ.8 (σ. 15) σημειώνονται τα καραμανλήδικα αλλά ( πιο κάτω από αυτά) και 
τα αντίστοιχα ελληνικά ονόματα των πλανητών ( την αντίστοιχη παράθεση των ονο
μάτων αυτών βρίσκουμε και στο φ.34), καθώς και τά σύμβολά τους. Αμέσως πιο κάτω 
στην ίδια σελίδα παρατίθεται και εδώ, όπως και στο Γ' χ/φο, σ.120 (119) ,  αλλά με 
πολλή επιμέλεια φιλοτεχνημένο, σκαρίφημα ανθρώπου με τα ζώδια γύρω του και ως 
σκίτσα (ζώα, ανθρώπινες μορφές κτλ.) και ως αστρολογικά σύμβολα, ενώ το κάθε σκί
τσο ζωδίου συνδέεται μέσω μιας γραμμής-δείκτη με ορισμένο σημείο του σώματος του 
ανθρώπου, στο οποίο αντιστοιχεί και το οποίο επηρεάζει, σύμφωνα με τις αστρολογι
κές διδασκαλίες. Τα ελληνικά και (δίπλα στο καθένα απ’ αυτά) τα καραμανλήδικα ονό
ματα των ζωδίων παρατίθενται (ανορθόγραφα) και στο φ. 8 \  υ  25, μετά απο τά κεφα
λαία αρχικά των αντίστοιχων μηνών, ως εξής:
Μ  κρήος. κογοϋν. άτές. έρκότ. τογοντά.
Α τάνρός. όκούζ. τοπράχ. έρκέκ.
Μ  δίδιμος. έκίζ κ.ο.κ.

43. Βλ. π.χ. f. 8’.
44. Βλ. π.χ. f. 26ν,26 : Έλέησόν με ό θεός:- (Έτσι όμως αρχίζουν τρεις ψαλμοί, οι 

Ν ' , Ν Ε ' και ΝΦ'), καθώς και ί.32’,2ΐ: Ψάλ. Κ ύριος έμοι βοηθός καί ού  φοβονσομε τι 
πιήσι μου  (sic).

45. Όπως π.χ. ...Πατήρ υιός καί πνεύμα άγιον... στο f. 27,24.
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κ.ε. παρατίθενται διάφοροι πίνακες, άλλοι στα ελληνικά και άλλοι εν μέ- 
ρει στα ελληνικά και εν μέρει στα καραμανλήδικα, που έχουν ως θέμα 
τους το Σεληνοδρόμιον παντοτινόν (f.57 και 66ν), τους κύκλους του ήλι
ου ( f. 64), το Κανόνιον τοϋ εύρεΐν τόν τε ήχον καί τό έωθινόν (f.65), 
όπως τιτλοφορείται ο σχετικός πίνακας, την εύρεση του σχετικού για κά
θε γιορτή ευαγγελίου (f. 65ν-66), τις γιορτές του κάθε μήνα ( είδος εορ
τολογίου ) κτλ. Ορισμένοι από τους πίνακες έμειναν ημιτελείς, καθώς τα 
σχεδιασμένα με επιμέλεια διαχωριστικά ορθογώνια σχήματα για την εγ
γραφή των μηνών Απριλίου (f.68), Μαΐου (f.68v), Ιουνίου (f.69), Ιουλίου 
(f.69v) και Αυγούστου (f.70) έμειναν κενά, ενώ τα αντίστοιχα για τους μή
νες Οκτώβριο (f. 71) και Νοέμβριο (ί.7Γ) είναι ημιτελή. Και άλλα όμως 
διαχωριστικά σχήματα και σχέδια έμειναν ημιτελή σε επόμενα φύλλα 
(f.76, 77, 77ν, 81ν, 82ν, 83), ενώ στο f. 73ν τα ονόματα των μηνών είναι 
γραμμένα στη σειρά χωρίς αρχικό κεφαλαίο γράμμα, που στο πρωτότυ
πο θα ήταν ίσως καλλιγραφημένο και μάλιστα με κόκκινη μελάνη, όπως 
συνήθως σε πολλά χειρόγραφα.

Από τα ελληνικά κείμενα του χειρογράφου ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτα, 
τουλάχιστον από τη σκοπιά της Λαογραφίας, είναι τα εξής δύο:

1) Ένας μαγικός εξορκισμός πνευμάτων ( f.82) κάτω από κυκλικό 
σχέδιο, πλήρες μαγικών χαρακτήρων. Πάνω από το σχέδιο υπάρχει η 
ανορθόγραφη αλλά καλλιγραφημένη φράση: ’Ιδού ή σφραγης του 
δακτηληδίου, εννοείται τοϋ Σολομώντος.

2) Ενα Κανόνιον τοϋ εύρεΐν την σελήνην έν τίνι ζωδίω καθ’ έκάστην 
εύρίσκεται, όπως τιτλοφορείται το κείμενο (f. 83ν-85), συνοδευόμενο και 
από σχετικούς αστρολογικούς πίνακες και σχέδια των όψεων της σελή
νης σε σχέση με τον ήλιο και με τα διάφορα ζώδια.

Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί και ένα ακόμη ελληνικό κείμενο με π ί
νακες και δύο σκαριφήματα, που παριστάνουν τα χέρια του Σολομώντα, 
όπως μας πληροφορεί σχετική σημείωση. Στο κείμενο σημειώνονται αί 
έπακταί (ένν. ήμέραι) των δώδεκα μηνών εις τά κεφαλαιώδη γράμματα, 
ενώ στο τέλος της τελευταίας σειράς και σε κάποια απόσταση από το κεί
μενο σημειώνεται η χρονολογία αψ>ε'(=1795), που μας οδηγεί ασφαλώς 
και στη χρονολόγηση τουλάχιστον του ελληνικού κειμένου του χειρο
γράφου. Φωτογραφία του κειμένου αυτού (φ. 76ν) παρατίθεται στο τέλος 
της εργασίας.
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Υδατόσημα του Δ ' χειρογράφου46

Από τα ελληνικά κείμενα , τα οποία σκοπεύω να πραγματευθώ στο 
σύνολό τους σε άλλη μελέτη αργότερα, παραθέτω εδώ μόνο καναδυό 
δείγματα47. Οπωσδήποτε όμως ενδιαφέρει το περιεχόμενο όχι μόνο των 
ελληνικών αλλά και των καραμανλήδικων κειμένων, καθώς και η σχέση 
τους με την άλλη ελληνική αστρολογική, μαγική, μαντική και ιατροσο- 
φική παράδοση. Γι’ αυτό και μια έκδοση των χειρογράφων αυτών στο 
σύνολό τους δε θα ήταν άσκοπη, γιατί είναι κι αυτά πολύτιμα μνημεία 
του λαϊκού πολιτισμού των Ελλήνων της Μ. Ασίας.

46. Το α' υδατόσημο βρίσκεται στα φύλλα 98-99 του χειρογράφου, τα οποία είναι 
συνεχόμενα, και μάλιστα εκατέρωθεν της ραφής. Παρόμοια μ’ αυτό (όχι όμως τα ίδια) 
είναι τα υδατόσημα με αρ. 2596-2599 ( pi. 334, hat) στον Heawood, ό.π., για τα οποία 
σημειώνονται στη σ.121 (κατηγορία:ΗΑΤ) τα εξής σχετικά με τη χρονολόγησή τους: 
2596 England(?) 1685. 2597 Padua ND (=Νο date). 2598 Padua 1694. 2599 Padua 1694. 
Χρονολογούνται επομένως τα 4 αυτά παρόμοια υδατόσημα στα τέλη του 17ου αιώνα. 
Τα β ' και γ ' υδατόσημα ( το γ ' δεν είναι πλήρες) βρίσκονται στα φύλλα 92 και 85 
αντίστοιχα και είναι παρόμοια (όχι ίδια) με το υδατόσημο υ π ’ αρ. 3089 (pi. 392, letters, 
στον Heawood, ό.π.), για τη χρονολόγηση του οποίου σημειώνεται στη σ. 132: 3089 
London 1726.

47. Στο τέλος της εργασίας παραθέτω και δείγματα γραφής ορισμένων σελίδων και 
από τα τέσσερα χειρόγραφα.
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ48

ΑΠΟ ΤΟ Α ' ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

(Ρ. 150).
Πρόχειρα βοηθητικά τινα μέσα εις αιφνίδιους από έξωτερικάς αιτίας 

έμπίπτοντας τής ζωής κινδύνους, τα όποια (κατά την διδασκαλίαν των 
δοκτόρων τής Ιατρικής κυρίου Γ. Βιλχ. Κονσβρούχου καί κυρίου Ίω- 
άνν<ου> Χριστ<ο>φ<όρου> Έβερμαίου) ήμπορεΐ νά μεταχειρισθή τις εκ 
τοϋ προχείρου εις τοιαύτας λυπηράς περιστάσεις, εν δσω ή παρουσία ια
τρού τίνος νά φροντίση παν περαιτέρω άναγκαΐον.

Γνωστικά σημεία ένόζ αιφνιδίως άποθανόντος, εάν δέν έγκρνπτηται
εις αυτόν ζωής τις σπινθήρ

Μεταξύ καί άλλων πασίδηλων τρόπων, διά των οποίων δύναταί τις 
νά πληροφορηθή αν ό αιφνιδίως εις θάνατον πεσών είναι τω όντι παν
τελώς νεκρός , ήμπορεΐ τις νά κράτηση έμπροσθεν τοϋ στόματος τοϋ νε
κρού φαινομένου κηρίον, παρατηρών προσεκτικώς αν δέν κινήται ή 
φλόξ αυτού, νά θέση επί τό μέσον τοϋ στήθους ποτήριον γέμον νερού μέ 
την ιδίαν προσοχήν, διά νά ίδή άν τό εις τό ποτήριον νερόν λαμβάνη μ ι
κρόν τινα κίνησιν, νά φωνάξη μεγάλως εις τό ώτίον τού νεκρού καί 
άλλος νά παρατηρή ακριβώς άν διά τούτου δείχνηται εις τά χείλη ή 
άλλοϋ που εις τό πρόσωπον λεπτός τις σπασμός■ πρός τούτοις νά κρά
τηση πλησίον καί έμπροσθεν εις τό στόμα τοϋ δυστυχούς καθρέπτην καί 
νά παρατηρή άν ό καθρέπτης λαμβάνη πολύ ή (ρ.151) ολίγον πανάδαν 
τινά. Εις τοιαύτην περίστασιν πρέπει άμέσως νά τριφθή τό σώμα μέ 
§οϋχον ή βαμβάκινον μανδήλιον ή άχυρον ή χορτάρι ή καί μέ την παλά
μην μόνον. Τό τρί'ψιμον νά γίνηται από τά άνω πρός τά κάτω καί κυ
ρίως εις τά σκέλη, εις τούς πόδας, στήθος, στόμαχον, ράχιν καί εις τάς

48. Παραθέτω εδώ δείγματα των ελληνικών κειμένων διορθωμένα αλλά χωρίς το 
σχετικό κριτικό υπόμνημα, το οποίο όμως θα συνοδεύει οπωσδήποτε τα κείμενα αυτά, 
όταν τα δημοσιεύσω αργότερα στο σύνολό τους, αφού πρώτα τα σχολιάσω και από λα- 
ογραφική σκοπιά.
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πατούνας των ποδιών, βαθμηδόν δυνατώτερα, έν όσω νά κοκκινίση τό 
δέρμα* έπειτα νά τεθούν ζεσταμένα πλινθία, τυλιγμένα εις κομματάκια 
πανίου, επάνω εις τό μέρος τής καρδίας, εις τάς πατούνας καί μεταξύ 
εις τά σκέλη. Ή μπορεΐ τις πρός τούτοις νά κεντήση μεταξύ εις τούς όνυ
χας τού δυστυχούς καί εις τάς πατούνας του μέ βελόνην, νά σταλάξη 
επάνω εις τό δέρμα ολίγους σταλαγμούς από βράζον λάδι ή από βουλο- 
κήριον ή καί νά καύση τάς πατούνας του μέ πυρωμένον σίδηρον.

Βρέφη θλιβόμενα από τάς μητέρας των εις τόν ύπνον
*Α ν  από τό στόμα καί την μύτην ένός τοιούτου δυστυχούς βρέφους 

δεν τρέχη αίμα ( εις την όποιαν περίστασιν έλπίς σωτηρίας δέν μένει) τό 
μόνον βοηθητικόν πρόχειρον μέσον είναι νά τριφθή τό σώμά του ήσύχως 
μέ θερμα<σ>μένα μανδήλια καί νά έρεθισθή ή μύτη τον.

ΑΠΟ ΤΟ Γ ' ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
(Ρ. 103 ).
Τή δεύτερα ημέρα τής σελήνης Ενα έπλάσθη έκ τής πλευράς τού 

Άδάμ. Ή  ημέρα αϋτη έπιτήδεια γάμον ποιεϊν, οίνον μετράν καί τοϊς μέλ- 
λουσιν όμιλείν πραγματείαν ποιεϊν. Ό  άσθενών άρξάμενος [καί] υγιαί
νει. Ό  φυγών καί τό απολόμενον εύρεθήσεται. Έν ταύτη τή ημέρα είναι 
καλά περί κέρδους παιχνιδιού καί ζατρικίου, ό δέ όφιόμορφος άστήρ 
ενρίσκεται εις τόν σορόκον, τά δέ γεννηθέντα πολυπόθητα. Τό όραμα, 
έάν ΐδης, μετά τρεις ημέρας νά τό έξηγήσης. Έ ν ταύτη τή ημέρα βασιλεύει 
ή σελήνη έξ κομμάτια, ήγονν ώραν μίαν καί ένα πέμπτον. Έ ν ταύτη τή 
ημέρα μήν έβγάλης αίμα δΤ αδυναμίαν εις τό κορμί. Ή  σελήνη είναι 
υγρά.

Τή τρίτη ημέρα τής σελήνης Κ άιν έγεννήθη. Ή  ημέρα αϋτη παρατη- 
ρήσιμη, διότι κατάρα[ν] είναι μήτε πωλεϊν μήτε άγοράζειν. Ό  φυγών ούχ 
εύρεθήσεται, ό άρξάμενος άσθενών τελευτά, τά γεννώμενα τέκνα εσονται 
φονι[ά]κά. Έ ν ταύτη τή ημέρα είναι καλόν τό ποιήσαι φυλακτήριον πο
λέμου καί άλλων όμοιων αυτού. Ό  όφιόμορφος άστήρ <εύρίσκεται> εις 
τόν νότιόν. Τό όραμα, δ άν ίδης, ένέργειαν ούκ έχει. Βασιλεύει δέ ή σε
λήνη έν ταύτη τή ημέρα εις τάς ... ώρας τής νυκτός καί ένα πέμπτον τής 
ώρας. Μ ήν έβγάλη αίμα, διότι άρρωστεΐ πολλά ό άνθρωπος. Ή  σελήνη 
είναι υγρά.

Τή τετάρτη <ήμέρα> τής σελήνης Ά βελ έφονεύθη. Ή  ημέρα αϋτη πα- 
ρατηρήσιμη θέτειν θεμέλια, οίκους τιθέναι καί οίκοδομεϊν, εις οδόν πο-
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ρεύεσθαι, μεγάλο) άνδρί δικάζεσθαι{Ί). Ό  άρξάμενος ασθενών ύγιαίνει 
καί τό γεννώμενον ασθενούν. Τό όραμα, ό αν Ιδης, γνναικί ας μην τό 
είπης διά κανένα τρόπον. Έν ταύτη τη ημέρα καλόν τό ποιήσαι φίλον 
άνδρόγννον καί περί λύσεως μαγείας. Ό  όφιόμορφος άστήρ είναι εις τόν  
γαρμπήν καί ή σελήνη βασιλεύει εις τάς τρεις ώρας τής ννκτός. Έ ν ταύτη 
τή ημέρα μην έβγάλης αίμα, διότι έρχεται αιφνίδιος θάνατος εις τόν 
άνθρωπον. Ή  σελήνη είναι υγρά...

ΑΠΟ ΤΟ Δ ' ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

(F. 82). Ιδού ή σφραγίς τοϋ δακτυλιδιού

(Sigillum magicum cum verbis et literis magicis)49 50

Έξορκίζω σάς, τά χίλια έννιακόσια ένενήκοντα πνεύματα, άτινα  
ώμόσατε τφ  βασιλεϊ Σολομώντι, ότι , όπου τό[ν] άκούσωμεν τό όνομα 
Κυρίου Σαβαώθ, Έλωί, φευξόμεθα άπό τόν δοϋλον τού Θεού (δείνα). Ό  
Σολομών δέ λαβών σοφίαν Θεού άπέκλεισεν αύτούς εις υδρίας χαλκάς.

Κύριε, ό Θεός ημών, λεών.. σαβαώθ. ιωνικόν, σοϋγεώα. έλωί. άγαω. 
ίωασε. σοϋγεώα. άε. έρίου. ήρ&°, άποδίωξον τά πονηρά καί ανυπότακτα 
πνεύματα, τόν τοκη ποταγίνε (?)51, καί ποίησον τό θέλημά μου.

49. Το μαγικό σχέδιο της σφραγίδας βλ. στο φ. 82Γ στο τέλος της εργασίας.
50. Ονόματα και παρεφθαρμένες μαγικές λέξεις, κυρίως εβραϊκές, των οποίων την 

(αν)ορθογραφία διατηρώ.
51. Πιθανόν παρεφθαρμένο “βαρβαρικό” όνομα κάποιου δαίμονα.
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Z U SA M M EN FA SSU N G

VIER MAGISCHE, MANTISCHE, ASTROLOGISCHE 
UND VOLKSMEDIZINISCHE HANDSCHRIFTLICHE BUCHER AUS 

CAESAREA CAPPADOCIAE

von
Konstantinos D. Tsangalas

Die oben angefiihrten handschriftlichen Bucher, die aus dem Ende des 
18. und aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts datieren, wurden vom Autor 
im Jahre 1987 in Thessaloniki bei einer griechischen Familie kleinasia- 
tischer Abstammung entdeckt. Die Biicher hatten griechische Fliichtlinge 
aus ihrer Heimatstadt Caesarea (Kaesarjie von Kappadokien) mitge- 
bracht. Die vier Handschriften sind teils in rein griechischer Schrift und 
Sprache und teils in karamanlidischer Schrift (d.h. in tiirkischer Sprache, 
aber in griechischer Schrift) geschrieben.

In dieser Abhandlung wird zuerst die Erscheinungsform und dann der 
Inhalt jeder Handschrift in groBen Ziigen dargestellt. Auf den letzten 
Seiten werden Ausziige aus den griechischen Texten als Anschauungs- 
beispiele angefiihrt.

Das erste Buch (Dim. 22x14x1,5 cm) enthalt hauptsachlich volksme- 
dizinische Rezepte und auf den letzten Seiten (150-157) einen rein 
griechischen medizinischen Text liber die ersten HilfsmaBnahmen bei 
verschiedenen Unfallen (Ertrankung, Erfrieren, Aufhangung etc.).

Das zweite Buch (Dim. 21,5x15,5x2,5 cm), das aus dem Ende des 18. 
Oder aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts datiert, enthalt auf seinen 125 
Blattem astrologische, mantisch-magische, volksmedizinische und reli
giose (christliche) Texte.

Das dritte Buch (Dim. 22x16,5x2 cm) wurde im Jahre 1844 Oder 1845 
geschrieben und hat auf seinen 61 Blattem astrologische und mantische 
Texte zum Inhalt.

Das vierte Buch (Dim. 21x15,5 xl,5 cm) besteht aus 102 Blattem und 
datiert vom Jahre 1795. Sein Text enthalt astrologische, magische und 
religiose Texte.
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