
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Έν τόμφ ΚΒ' (1952) σ. 33- 59, τής έπι χεΐρας Έπετηρίδος έδημο- 
σιεύθη τό πρώτον τό Περίγραμμα τούτο" καίτοι ήμην, υπέρ πάντα άλλον, 
προετοιμασμένος περί τών πολλών παραλείψεων τοϋ Περιγράμματος μου, 
έν τοΰτοις μεγάλως εξεπλάγην ό ίδιος, διά τό πλήθος τών προσθηκών, ας 
έσημείωσα κατά τό σχετικώς βραχΰτατον έ'κτοτε διαρρεϋσαν χρονικόν διά
στημα και δη προσθήκας όφειλομένας κατ’ έλάχιστον μόνον ποσοστόν εις 
μεταγενεστέρας δημοσιεύσεις, κυρίως δ’ εις αναδιφήσεις, και δή τυχαίως, 
παλαιοτέρων πηγών" πλήν ό'μως τών προσθηκών, δι’ ών σχεδόν έδιπλασιά- 
σθη τό αρχικόν Περίγραμμα, προέκυψαν καί τινες διορθώσεις και συμπλη
ρώσεις τών λημμάτων τοϋ αρχικού Περιγράμματος. Αι διαπιστώσεις αΰται 
επιβάλλουν, νομίζω, τήν παρούσαν δευτέραν έκδοσιν τοϋ Περιγράμματος.

'Ο προτασσόμενος τοϋ αρχικού Περιγράμματος πρόλογος ( σ. 33 - 38 ) 
δεν υπήρχε λόγος νά έπαναληφθή ενταύθα" πάντως ή αυτόθι τεκμηρίωσις 
θά έπρεπε νά συμπληρωθή διά τής έν τή νεωτέρα σχετική μελέτη μου: Ή 
ελληνική συμβολή εις τήν έρευναν τής ιστορίας τοϋ βυζαντ. και μεταβυζ. 
Δικαίου, έν ΕΕΒΣ ΚΔ', σ. 108-157, αναγραφόμενης βιβλιογραφίας.’Ιδιαι
τέρως πρέπει νά σημειώσω τήν μεταγενεστέραν μελέτην τοϋ Ίακ. Τ. 
Βισβίζη: Τό πρόβλημα τής ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου, έν 
ΕΑΙΕΔ 6/1955, σ. 131 -153, έπι τοϋ αυτού θέματος, έφ’ οΰ και δ πρόλο
γος τού Περιγράμματος" δ συγγραφεύς, άφ’ ου έκθέση τάς ιδιοτυπίας, ας 
παρουσιάζει τό Μεταβυζαντινόν Δίκαιον, λόγφ τών διαφόρων κατακτητών 
τών έπιδραμόντων έπΙ τών έπαρχιών τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατα
λήγει (σ. 153) εις τό συμπέρασμα, οτι, παρά ταΰτα, ή συγγραφή τής ιστο
ρίας τής περιόδου ταύτης τοϋ ελληνικού Δικαίου είναι δυνατή" άλλ’ είς τήν 
συγγραφήν τής ιστορίας ταύτης προπαρασκευάζει τό έδαφος κα'ι τό έπι χεΐ- 
ρας Περίγραμμα.
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Acta

ΑΘΛΓΘ

ΑΙΔ
ΑΚΥ
Άνάλεκτα

ΑΟΚΕ

Β.Ζ.
ΓΑΚ
Γεδεών, Γράμματα

Γεδεών, Καν. Διατ. 
Γεδεών, Σημείωσις

Delineatio

ΔΙΕΕΕ

ΕΑΙΕΔ

ΕΒΕ
έδ.
ΕΕΒΣ 
ΕΕΚΣ 
Έκ. Άλ.
Ήπ.Χρ.
Θεοτοκα
IEEE
JGR

Μ
μ·
Ν.'Ελλην.
π.
ΠΑΚ
ΠΕΦΣΚ
πΚ.
Privileges

σ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

= F. Miklosich καί J. Miiller, Acta et Diplotnata grseca, 
medii sevi. 1-6 (Βιέννη 1860-1889).

=Άρχεϊον Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικοί Θησαυροί 
(περιοδικόν) Άθ. 1934 έπ.

=Άρχεΐον ’Ιδιωτικοί Δικαίου (περιοδικόν) 1934 έπ.
=’Αρχεϊον τής Κοινότητος “Υδρας, τ. 1-16 ( 1921-1932).
=’Α. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 

σταχυολογίας, 1 - 5 ( Πετρούπολις, 1891 -1898).
=’Αρχεΐον τών Οικονομικών καί Κοινωνικών ’Επιστημών ( πε

ριοδικόν) 1921 έπ.
= Byzantinische Zeitschrift (περιοδικόν) 1892 έπ.
— Γενικά ’Αρχεία του Κράτους, έν ’Αθήνα ις.
—’Επίσημα γράμματα τουρκικά, άναφερόμενα εις τά εκκλησια

στικά ήμών δίκαια (Κ/πολις 1910).
= Κανονικοί Διατάξεις (Κ/πολις 1888-1889) 1-2.
= Βραχεία σημείωσις περί τών έκκλησιαστικών ήμών δικαίων 

(Κ/πολις, 1909).
= Zacharise a Lingenthal, Historise juris grseco - romani 

delineatio ( Heidelberg® 1839).
= Δελτίον 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 

(περιοδικόν) 1883 έπ.
=’Επετηρίς ’Αρχείου Ιστορίας 'Ελληνικοί Δικαίου ’Ακαδημίας 

’Αθηνών (Άθήναι 1948 έπ.).
=Έθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.
= έδημοσιεύθη.
=Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1924 έπ.
—Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 1938 έπ.
“’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (περιοδικόν) 1880 έπ.
=’Ηπειρωτικά Χρονικά (περιοδικόν) 1925 έπ.
= Μ. Θεοτοκα, Νομολογία Οίκουμ. Πατριαρχείου (Ιί/πολις 1897).
=Ίστορική καί ’Εθνολογική Εταιρεία τής 'Ελλάδος.
=’Ιω. καί Παν. Ζέπων, Jus Grsecoromanum (Άθήναι, 1931) 

τόμοι 1-8.
= Μονή.
= μητροπολίτης.
= Νέος'Ελληνομνήμων (περιοδικόν) 1904 έπ.
= περιοδικόν.
= Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1926 έπ.
= Περιοδικόν έλλ. φιλολογικοί Συλλόγου Κ/πόλεως, 1863 έπ.
= πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
= Const. G. Papadopoulos, L,es privileges du Patriarchat 

(Paris 1924).
= σουλτάνος.
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Σάθα
Stephanopoli

Σόντ.

ΤΑ

Testa

χφ·

= Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 1-7 (1872-1894).
= Jeanne Ζ. Stephanopoli, Les iles de l’Egee, leurs privi

leges ( Athenes 1912 ).
= Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί Ιερών Κανόνων 

(Άθ. 1852-1859) 1-6.
= Τόμος Άρμενοπούλου, επί τή 600ετηρίδι του ( Θεσσαλονίκη 

1952 ).
= Testa (baron de- ) Recueil des Traites de la Porte Otto- 

mane avec les Puissances etrangeres depuis 1536, 
τ. 1 -11 ( Paris 1836 -1867 ).

= χειρόγραφος κώδιξ.

623. Άχτναμές Μωάμεθ, υπέρ Μ. Σινά, έδ. υπό Κ. Άμάντου, έν π. 
Ελληνικά 9, 105 έπ.

625 ή 626. Άχτναμές Μωάμεθ υπέρ των χριστιανών' αμφισβητείται ή 
γνησιότης του' πρβλ. Privileges σ. 39 έπ.

637. Άχτναμές καλίφου Όμάρ υπέρ π. 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου Α', εδ. 
Άνάλεκτα 3, 216-218' πρβλ. Privileges σ. 40 έπ.

1173 ; -1188 ; « Assises de la Court des bourgeois ». To γαλλικόν κείμενον 
των Άσσιζών των βασιλείων 'Ιερουσαλήμ και Κΰπρου, αγνώστου 
συντάκτου. Έδ. υπό V. Faucher (Rennes 1841) καί, περιλη- 
πτικώτερον, υπό Beugnot, Assises de Jerusalem ou Recueil 
des ouvrages de jurisprudence composes pendant le XIIIe siecle 
dans les royaumes de Jerusalem et de Chypre, τ. II ( Paris 1843) 
καί, έκ καλλίτερου χφ., υπό F. Kausler, Res livres des Assises 
et des usages dou reaume de Jerusalem 1 (Stuttgart 1839)' 
πρβλ. J. Richard, Re royaume latin de Jerusalem (Paris 
1953) σ. 318-332, δστις (σ. 324) φρονεί, δτι αί Άσσίζαι αΰται 
συνετάχθησαν ίσως μεταξύ των ετών 1229-1244' την μελέτην τοΰ 
Μ. Grandclaude, Essai critique sur les livres des Assises 
de Jerusalem (Paris 1923), δέν είδον.

1205 ; -1218 ; Έλλ. μετάφρασις τών Άσσιζών διά τούς αστούς (τοΰ Κατω
τέρου Συμβουλίου). Μεταφραστής άγνωστος. Έδ. υπό Σ ά θ α, 6, 
1-497, επί τή βάσει δύο χφ. (paris. gr. 1390 φ. 1-210 καί suppl. 
gr. 465 φ. 1-244). Έξ ετέρου χφ. Μ. Μεγ. Λαύρας (’Άθω), άπο- 
λεσθέντος, έδ. δ Πίναξ περιεχομένων (κεφ. 297), τό προοίμιον καί 
τά κεφ. 1-61 εν Delineatio, σ. 138-190. Πρβλ. Άδ. Αδαμάν
τιου, έν ΔΙΕΕΕ 6, 453 - 675, Π. Ζ έ π ο υ έν ΕΕΒΣ 25 (1955) 
306 - 330.

1260· «Διάταξις Κύπρια» τοΰ πάπα Αλεξάνδρου Δ', περί δικαιοδοσίας
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των λατίνων καί ορθοδόξων επισκόπων τής Κόπρου, έδ. εν Migne, 
Patr. Gr. τ. 140, στ. 1533- 1560 καί, έν άλλη μεταφράσει κυπρια
κής διαλέκτου, εκ τοΰ χφ. paris. gr. 1391, υπό Σάθα, 6, 499- 
513' έν συνεχεία (σ. 514-585), έκ τοΰ ίδιου χφ., «.ελληνικοί νόμοι 
τής Κύπρου», ήτοι ιδιωτικόν νομικόν έγχειρίδιον, συνταχθέν έν 
Κυπρφ, εκ τής Επιτομής, τοΰ Προχείρου, τής Εκλογής Νεαρών 
Λέοντος, τής ιδιωτικής Εκλογής Ίσαυρων καί των Παραρτημάτων 
της. Πρβλ. Zacharise, Ό Πρόχ. Νόμος, σ. CXCIV καί Άχ. 
Κ. Αί μ ι λ ι α ν ί δ ο υ, έν ΤΑ 33 έπ. Πέντε δικονομικά κείμενα 
(υποδείγματα) έπί θεμάτων οΐκογ. δικαίου, έδ. υπό τοΰ Zacha- 
ria, έν Gesch. d. griech. rora. Rechts (γ' ε'κδ. σ. 399-406), έν 
γερμ. μεταφράσει.

1299. Συνθήκη Χάνδακος (Κρήτης) έξ άρθρων 33, μεταξύ Ενετών καί 
μεγάλου Άρχοντος ’Αλεξίου Καλλέργη, δι’ ής ρυθμίζονται σχέσεις 
δημοσίου καί ίδιωτ. δικαίου, έδ. πληρέστερου υπό Ε. Gerland, 
Das Archiv d. Herzogs v. Candia (Strassburg 1899) 120 έπ.,υπό 
Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, έν π. Άθηνά 14, 200 έπ. καί υπό Κ ω ν σ τ. 
Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, έν π. Κρητικά Χρονικά 3 (1949), 262-292. 
Πρβλ. Σ. Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη (Athen 
1939) 64 επ.

1303-1330. «Άσσίζαι τής Ρωμανίας», συνταχθεΐσαι έπί τή βάσει τών 
Άσσιζών 'Ιερουσαλήμ καί Κόπρου, προς χρήσιν τών υπό τών Φράγ
κων καταληφθεισών χωρών. Μνημονεύονται έν Χρονικφ Μορέως ως 
«συνήθεια» (στ. 1250, 1295, 2095, 7413, 7481, 7519, 7610, 
7670,7876,7905), ή «τοΰ τόπου τά συνήθεια» (στ. 7334, 
7504, 7510, 7568, 7589, 7639, 7923, 8640) ή «όνόμος τών 
ρωμαίων» (στ. 2095). Έδόθησαν υπό τοΰ αύτοκρ. Ερρίκου εις 
Γοδοφρεΐδον τον Α' τον Βιλλαρδουΐνον ( πρβλ. στ. 2611: « κι’ άπαυ- 
του γάρ τοΰ έδωκεν έγράφου τά συνήθεια »). Ότι αί Άσσίζαι ήσαν 
γραπταί, συνάγεται καί έκ τών στ. 7567, 7588, 7715: « τοΰ νόμου 
τό βιβλίον ». ’Αρχικόν κείμενον δεν διεσώθη. Μεταγενέστερα ένετική 
διασκευή έδ. υπό Ρ. Canciani, Barbarorum leges antiquae 
τ. Ill (Βεν. 1785) 493-534, έπί τή βάσει δυο χφ. Νεωτέρα, άρί- 
στη, κριτική έ'κδοσις, έπί τή βάσει έτέρων δέκα χφ. μετ’ έκτεταμένης 
άναπτόξεως, υπό G. Recoura, Les Assises de Romanie (Paris 
1930). ’Αγγλική μετάφρασις έκ τής τελευταίας υπό Peter W. 
Topping, Feudal Institutiones as revealed in the Assizes 
of Romania (Philadelphia 1949) μετ’ έκθέσεως. Πρβλ. τοΰ 
ίδιου: The formation of the Assises of Romania, έν π. Byzan- 
tion 17, 304 έπ. υποστηρίζοντος, δτι αί Άσσίζαι τής Ρωμανίας δεν
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συνετάχΟησαν έπ'ι τή βάσει των Άσσιζών 'Ιερουσαλήμ και Κύπρου, 
άλλα τοϋ τοπικού έλλ. δικαίου. Περί τοϋ γεωγρ. δρου «Ρωμανία», 
πρβλ. Κ. “Αμαντον, εν π. Ελληνικά 6, 231 έπ., Δ. Ζακυθη- 
νόν, εν π. Νέα Εστία 38 (1945) 813-815 καί στατιστικήν έκθε- 
σιν τής Πελοπόννησου των τελών τοϋ ιζ' αίώνος (γαλλιστί) έν Ι,ε 
Courrier de la Grece, τής 15/27 ’Ιουνίου 1830, άριθ. 16, σ. 3-4, 
ένθα Ρωμανία καλείται μία των τεσσάρων επαρχιών τοϋ Μορέως.

1339. Άστυν. διατάξεις κατά τής πολυτελείας έν Κρήτη, έδ. υπό J. Jeger- 
lehne r, έν Β.Ζ. 13 (1904) 464 έπ.

1347. Συμβασις Γενουης, σχετική προς τήν Χίον, περιέχουσα διάταξιν περί 
τοϋ έφαρμοστέου έν τή νήσιρ δικαίου, έδ. υπό C. Ρ a g a n o, Delle 
imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia (Genova 1843) 
275 έπ.

1371. Διάταγμα (9 ’Απριλίου) βασιλέως τών Άνδηγαυών Φιλίππου περί 
προνομίων τοϋ έλλ. κλήρου έν Κερκυρρ, έδ. υπό Σ π. Παπαγεωρ- 
γίου, 'Ιστ. τής ’Εκκλησίας τής Κέρκυρας (Κέρκυρα 1920) σ. 89.

1386. Δουκικόν χρυσόβουλλον τής 18 ’Ιουνίου, δι’ ου είσήχθησαν έν Κερ- 
κυρρ τά Statuti Veneti « ... bonas consuetudines duas antiquitus 
habuerunt cum omni eorum arbitrio et voluntate... in facto 
dohariarum et aliis »' πρβλ. Ά v δ ρ. Μ. Ί δ ρ ω μ έ v ο υ, Περί τής 
έν Έπτανήσψ άφομοιώσεως προς τούς νόμους τοϋ έλλ. βασιλείου 
(Κερκ. 1879) 9.

1388; Χρονικόν τοϋ Μορέως. ’Από νομικής άπόψεως ένδιαφέρον διά τάς 
συχνάκις άναφερομένας Άσσίζας (βλ. έτος 1303). ’Ενδιαφέρουσα 
δικονομικώς έν τφ Χρονική) ή περιγραφή τής δίκης τής Μαργαρίτας 
τοϋ Neuilly (στ. 7417-7619). Πλήν τής παλαιοτέρας έκδόσεως τοϋ 
Χρονικοϋ υπό I. A. Buchon (1825-1840) καί τής—άρίστης — 
τοϋ John Schmitt (1904) υπάρχει καί ή προχειροτέρα πρόσφα
τος τοϋ Πέτρου Καλονάρου (1940). Περί τοϋ Χρονικοϋ από 
νομικής άπόψεως, βλ. Π. Ζέπον, έν ΕΕΒΣ 18, 202 έπ.

1430. 'Ορισμός Σινάν πασά, περί παραδόσεως Ίωαννίνων, έδ. έπανειλημ- 
μένως, τελευταίως υπό Κ. Άμάντου, έν Ήπ. Χρ. 5, 208 έπ.

1453. Κατά τον Φραντζήν (III, 11) είπεν δ σ. Μεχμέτ Β' προς τον 
πΚ. Γεννάδιον τον Σχολάριον: « πατριάρχευε... έχων πάντα τά σά 
προνόμια, ως καί οί προ σοΰ πατριάρχαι εΐχον». Πρβλ. Πολιτ. 'Ιστο
ρίαν (Bonn) σ. 27.

— Προνόμια τοϋ αύτοϋ υπέρ τών Γενουατών έν Γαλατμ Κ/πόλεως, έδ. έν 
Acta 3, 287.

1454-1456. Άπόκρισις πΚ Γενναδίου, περί άποκαρέντος μοναχοϋ άνευ 
συναινέσεως τής γυναικός, έδ. υπό Μ. Γεδεών, έν’Εκ.Άλ. 3, 172.
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1458. 'Ορισμός σ. Μεχμέτ Β' υπέρ π. Ιερουσαλήμ Αθανασίου Γ', έδ. έν 
Άνάλεκτα 3, 218-219.

1476- 1482. Έπί πΚ Μαξίμου Γ' τρεις κανονικοί διατάξεις, έξών: Παραί- 
νεσις προς τούς κριτός και Γράμμα συνοδικόν, ΐνα κρίνωνται οΐ 
γάμοι παρά τών επισκόπων. Πρβλ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες, 
486 καί Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, 92.

1481. « ’Ακολουθία τνπωθεΐσα ΰπ αυτής τής... Συνόδου, εις τους εκ λατι
νικής αΐρέσεως έπιστρέφοντας τή δρθοδόξφ τε και καθολική Εκκλη
σία». Έπί πΚ Συμεών. Έδ. έν Τόμφ Αγάπης, τοΰ π. 'Ιεροσ. 
Δοσιθέου (Ίάσιον 1698) 568 έπ. καί έν Συντ. 5, 143 έπ.

1484; πΚ Συμεών Α' προς ιερομόναχον Ίωάσαφ, περί τής δικαιοδοσίας 
τοΰ μ. Λακεδαιμόνιας, έδ. έν Άνάλεκτα 1, 476.

1498 ; « Σύνταγμα κατ’ άλφάβητον πασών των υποθέσεων των ιερών και 
θείων Κανόνων και των Νόμων, όπου εποίησεν δ έν Ιερομονάχοις... 
κυρ Ματθαίος [Βλαστάρης] έξηγήθη δε αυτό πεζήν φράσιν 
δ τιμιώτατος και ευσεβής αρχών Κουνάλης Κριτόπουλος. 
Ευσεβής θεολογία όπου πρέπει νά πιστεύη πας χριστιανός ορθόδο
ξος άνθρωπος ». Μετάφρασις εις απλήν γλώσσαν τοΰ Συντάγματος 
τοΰ Βλαστάρη. Εΰρηται έν χφ. paris. gr. 1376, φ. 1-822 
( Α - Π ), Μ. Μεγ. Λαύρας (’Άθω ) 1416 τοΰ ιη' α ί. ( έπίσης Α - Π ), 
καί Μητρ.Άργυροκάστρου 7 ( Α - Ω )' πρβλ. Ν. Β έ η ν, έν Έπ. Μεσ. 
Αρχείου 4, 129-209, τοΰ IT' αίώνος. 'Υπό τον αυτόν δμως τίτλον 
εΰρηται νομοκάνων συντεθειμένος έκ τοΰ Συντάγματος τοΰ Βλα
στάρη καί τής Έξαβίβλου τοΰ Άρμενοπούλου έν χφ. ΕΒΕ 
1402 (κεφ. 224), 1426 (κεφ. 174) καί 2302, Μ. Βλατέων 84 (κεφ. 
203), Μ. Κωνσταμονίτου 17 (κεφ. 194), Μ. Έσφιγμένου 267 (κεφ. 
190), Κεντρ. Σεμιναρίου Βουκουρεστίου (κεφ. 196). Απόσπασμα έκ 
νομοκάνονος τοΰ δευτέρου τούτου τύπου ( πιθανώτατα έκ τοΰ ΕΒΕ 
1402) έδ. υπό Λ. Σγούτα, έν π. Θέμις 7 (1856) 246 έπ· Διάτα 
χφ. paris. gr. 1377 φ. 1-408, Βιέννης Suppl. 46, Μ. Μεγ. Λαύ
ρας (Άθω) 1858, Μ. Βατοπεδίου 542, Μ. Διονυσίου 374, Μαρ- 
κιανής app. Ill 8, 'Ιστ. Αρχείου Σπάρτης 10, ( π. Άθηνά 56, 32), 
αγνοώ έάν περιέχουν τον α' ή τον β' τύπον. Πίνακα τών περιεχομέ
νων τοΰ β' τύπου, έκ χφ. Μ. Βλατέων 84, έδ. δ Σωφρόνιος 
Εΰστρατιάδης, έν π. Γρηγόριος 6 Παλαμάς 3, 138 έπ. Πρβλ. 
Δ. Γ κ ί ν η, έν ΤΑ 174 σημ. 4.

1502. 14 Δεκ. Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Τουρκίας καί Βενετίας, έδ. έν Acta 
3, 344.

1517. 'Ορισμός σ. Σελήμ Α' υπέρ π. 'Ιερουσαλήμ Δωροθέου, έδ. έν Άνά
λεκτα 3, 219 - 222.
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1520;-1545; Έπ'ι πΚ 'Ιερεμίου, ό Μανουήλ Ξανίίινός, ίεροδιάκο- 
νος καί μέγας χαρτοφύλαξ τής Μ. Εκκλησίας, συνέθεσεν « "Εκ&εσιν 
περί κεκωλυμένων καί άκωλύτων γόμων». Έδ., κατά παράφρασιν 
επί τό άπλοΰστερον, τό 1564 έν τφ βιβλίφ: Περί των τής συγγένειας 
βαθμών... (βλ. έτος 1564). Άνετυπώθη έν τή έκδόσει 1569 καί 
1588. Επίσης έν Είρμολογίφ τοϋ 1553. Συμπεριελήφθη δέ ή Έκθε- 
σις καί έν τφ Νομοκανόνι τοϋ Μαλαξοϋ τοϋ 1561 (κεφ. ΤΖ'), 
άνεδημοσιεύθη δ’ έκεϊθεν υπό Κ. Δυοβουνιώτου, Ό νομοκά- 
νων τοϋ Μ. Μαλαξοϋ ( Άθ. 1916) 83-88. Περί τοϋ Ξ άνθι
νο ΰ, πρβλ. Ξ. Σιδερίδην, έν ΠΕΦΣΚ 30, 190 έπ. Πρβλ. Γε- 
δ ε ώ ν, έν Έκ. Άλ. 5, 36 έπ.

1521. Βοϋλλα πάπα Λέοντος Γ ρυθμίζουσα ζητήματα μεταξύ ορθοδόξων 
καί λατίνων, έδ. έν τφ έν έτει 1762 μνημονευομένφ βιβλίφ.

1523. Άχτναμές σ. Σουλεϊμάν υπέρ τής νήσου Σύμης, άπολεσθείς" πρβλ. 
S t e p h a π ο ρ ο 1 ΐ, σ. 34.

1526. Όρισμός σ. Κανονή - Σουλεϊμάν υπέρ π. 'Ιερουσαλήμ Γερμανοϋ, έδ. 
έν Άνάλεκτα 3, 222 - 225.

1533. « Πατήρ καί νιος πνευματικός έσνγχωρέϋη ΐνα λάβωσι δυο αδελφός, 
παρά τοϋ νομοδιδασκάλου Έκλεσι (;) τής Μ. ’Εκκλησίας έν τω ζμα', 
έτει, διά συζητήσεως τον υίοϋ οικονόμου Καφά καί Φούλης» (έν 
Βακτ. ’Αρχιερέων, στοιχ. Β, κεφ. νδ' (χφ. Μετ. Παν. Τάφου 30, 
φ. 114r).

1539. Φιρμάνιον Σουλεϊμάν Β'διά τήν ’Άνδρον, έδ. υπό Δ. Πασχάλη, 
Ή Άνδρος 2 (Άθ. 1927) 109 έπ.

1554. Συνοδ. άπόφασις έπί πΚ Διονυσίου, περί διαζυγίου, έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, 
Καν. Διατ. 2, 379. Εϋρηται έν Βακτηρίμ ’Αρχιερέων (1645) X 70 
καί έν παραφράσει νομοκάνονος Μαλαξοϋ (κεφ. ΡΓΙΔ')' πρβλ. Za- 
charia, Geschiehte 80, σημ. 193" έπίσης έν χφ. Νομοκάνονι τοϋ 
1805 (χφ. 7 Γενναδείου Βιβλιοθήκης, κεφ. ΥΠ7").

1560. Δύο συνοδ. αποφάσεις, έπί πΚ Ίωάσαφ, περί κωλυμάτων γάμου καί 
περί τρίτου γάμου, έδ. υπό τού Βελεγράδων ’Ανθίμου, έν ’Εκ. 
Άλ. 4, 527 έπ. καί υπό Γεδ ε ώ ν, Καν· Διατ. 1, 31 καί 2, 70. Μία 
τούτων μνημονεύεται έν παραλλαγή νομοκάνονος Μαλαξοϋ (κεφ. 
ΡΝΒ' 2) έν π. Θέμις 7 (1856) 190, όπου δμως αναγράφεται, κατά 
λάθος, χρονία 1660. Πρβλ. Ζ a chari a, Geschiehte 46, Άνθι
μον, έ'νθ’ άν. 527 καί Κ. Δυοβουνιώτην, ένθ’ άν. 67.

1561. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοϋ, έκ κεφ. 580. Ό πρόλογος 
( « ’Επειδή έν τοις ίεροΐς... » ), δ πίναξ περιεχομένων, ως καί τινα 
κεφάλαια, έδ. υπό Κ. Δυοβουνιώτου, ένθ’ άν. 19, 28 - 54, 60 - 
61 καί 71 -88. Χφ.: α) Πέτρου Άγγελετοπούλου, έν Άθήναις, τέως
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Κολυβά 8' περιγραφή έν Ν. Έλλ. 11, 474 καί Κ. Δυοβουνιώ
του, ένθ’ αν., σ. 15 έπ., β) Μ. Ίβήρων 287 καί γ) ’Ακαδημίας 
Ρουμανίας 278 (209).

1562. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοϋ « εις κοινήν φράσιν». Πρόλο
γος: «Θησαυρός κεκρυμμένος... ». Τό πρωτότυπον τής παραφρά- 
σεως, γενομένης υπό αύτοϋ τοϋ Μαλαξοϋ, δεν έσώθη. Πολλαί 
παραλλαγαί εις εκατοντάδας χφ. Κατάλογος 300 χφ. έδ. υπό Δ. 
Γκίνη, εν π. Ελληνικά, 8, 29 έπ. ’Αποσπάσματα τοιαϋτης παραλ
λαγής έδ. έν π, Θέμις 7, 165 έπ. έξ ετέρου δέ χφ. υπό Δ. Γκίνη, 
έν ΕΕΒΣ 19, 221 έπ. καί έ'τερα υπό Κ. Δυοβουνιώτου, Νο- 
μοκ. Μελέται Α' 167 έπ. καί υπό Μ. Γεδεών, έν Έκ. Άλ. 19, 
192 έπ. 229 έπ. καί 261 έπ. Αί παραλλαγαί αΰται τροποποιοϋν τό 
Δίκαιον τής αρχικής μορφής (βλ. έτος 1561) έπί τή βάσει τών εθί
μων. Πρβλ. Δ. Γκίνη ν, έν ΠΑΚ 13, 395 έπ. Ό πρόλογος έδ. υπό 
Κ. Δυοβουνιώτου, ένθ’ αν. 20 έπ. Πίνακα περιεχομένων, έκ 
χφ. έκ κεφ. 273, έδ. δ Zacharia, έν Memoires de l’Academie 
imperiale des sciences de St. Petersbourg, VIIIe σειρά, τόμος 28, 
άρ. 7 (1881) σ. 7 έπ., επίσης δ Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ς, έξ ετέρου χφ. έκ 
397 κεφ., έν ΠΕΦΣΚ 30, 196 έπ. ’Επίσης δ Έμμ. Καρπά
θιος, έξ έτέρου χφ. έκ 285 κεφ. έν π. ’Εκκλησία 17 (1939) 27- 
29, 53-54, 60-61, 77-78, 85-86, 93-94, 106- 107.

1564. Περί τών τής συγγένειας βα&μών συνοπτική συλλογή έκ διαφόρων 
συντεϋεϊσα παρά Ζ α χ α ρ ί ο υ Ιερέως Σκορδυλίου Κρητός τοϋ 
επονομαζόμενου Μαραφαρά και επιτρόπου τοϋ τής Κ/πόλεως 
οϊκ. πατριάρχου κυρίου Ίωάοαφ... Ένετία 1564. Άνετυπώθη έκ 
νέου αυτόθι, τό 1569 καί τό 1588. Πρβλ. έτος 1520. Διά μακρών 
πραγματεύεται περί αϋτοϋ δ Π α υ λ ώ φ, Περί τοϋ κεφ. 50 τής 
Κορμτσάϊα Κνίγκα (Μόσχα 1887, ρωσσιστί).

1567. Άχτναμές υπέρ Χίου τοϋ σ. Σελήμ Β', έδ. υπό Φ. Ά ρ γ έ ν τ η, Chios 
vincta or the occupation of Chios by the Turks (1566) and 
their administration of the island (1566 -1912) Cambridge 1941, 
σ. 208 έπ.

1569. Δουκικόν Διάταγμα Βενετίας (17 ’Ιουνίου) περί μή υπαγωγής τών 
’Ορθοδόξων Κέρκυρας εις τό δικαστηρίου τής 'Ιεράς Έξετάσεως, έδ. 
υπό Σπ. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. (έτος 1371) 95 έπ.

1573; «Νόμιμον έκλελεγμένον έκ διαφόρων βιβλίων και άπό τήν ϋείαν 
και ίεράν Γραφήν, ανντε'&έν παρά τοϋ λογιωτάτου κυρίου Ίωάν- 
νου ιερέως Τρουλινοϋ τοϋ Κρητός καί πνευματικού πατρός 
ήμών». Έν χφ. Μαρκιανής Βενετίας, app. Ill 9. Έφ’ δσον δ 
Τρουλινός, κατά τήν Delineatio 93, μνημονεύει τό Jus Orien-
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tale τού Bonefidius, δεν είναι δυνατόν νά συνετάχθη τό Νόμιμον 
τούτο προ τού 1573.

1574. Προκήρυξις τού μπαΐλου Κέρκυρας Φραγκίσκου Gritti περ'ι απαλ
λαγής από αγγαρειών των χωρικών τής νήσου. Έδ. υπό I. Ρ ω
μά νοϋ, Γρατιανός Ζώρζης αύθέντης Λευκάδος (Κερκ. 1870) 
319 έπ.

1575. Πρωτονοταρίου Θεοδοσίου Ζυγομαλά «Βασιλικών νόμων 
επίτομη τοΰ σοφωτάτου, άνϋυπάτου, τοΰ μεγάλου κριτοΰ τής ’Ανα
τολής, τοΰ *Ατ τ αλε ι ώ του... » Έν δυσί χφ. Γυμνασίου Θεσσαλο
νίκης τοΰ ιζ' αί. και μητροπόλεως Τραπεζούντος τοΰ 1605. “Εν τών 
χφ. τούτων νϋν εν ΕΒΕ 2140 (suppl. 140). Τούτο περιέχει (φ. 
1 -165) άκέφαλον σύνταγμα κατ’ άλφάβητον, άνευ προοιμίου καί 
έπικεφαλίδος' ά'ρχ. « ακίνητον εκκλησιαστικόν πράγμα δεν Αποξενώ
νεται μόνον άν είναι άπρόσοδον νά μην εχη κανένα διάφορον... ». 
Έν τελεί (φ. 165): « έγράφη διά χειρός Θεοδοσίου πρωτονοταρίου 
Ζυγομαλά και εις τό σαφές ήλ§εν ώς δυνατόν». Πρβλ. Delineatio 
93, άριθ. 5, Zacharise, Anecdota σ. XXI σημ.

— Τού αυτού Θεοδοσίου Ζ υ γ ο μ α λ ά ’Επιτομή εν μεταφράσει τής
Έξαβίβλου τοΰ Άρμενοπούλου. Πρβλ. Zachariae, Delineatio 
σ. 93 άριθ. 6, τού Ιδιου, Anecdota σ. XXI σημ., τού ίδιου, 
Geschichte σ. 47. Περί Ζυγομαλά πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτην, έν 
π. Θεολογίφ 1, 21 καί Ε. Leg rand, Notice biographique sur 
Jean et Theodose Zygomalas (Paris 1889).

1576. Νομοκάνονον κατά ατοιχειον Συμεώνος ιερομόναχου τοΰ Σχο- 
λαρίου. Χφ. έν Μ. Φιλοθέου (’Άθω )" δεν υπάρχει έν Καταλόγφ 
Λάμπρου. Πρβλ. Delineatio 93.

— Πατριαρχικοί αποφάσεις Τερεμίου, έν χφ. Gotha 386. ’Αποσπάσματα
έδ. υπό Ζ a c h a r i a, έν Memoires de l’Acad. des Sciences de St. 
Petersbourg, VIII σειρά, τόμ. 28, άριθ. 7 (1881).

1578. Άχτναμές σ. Σελήμ Β' περί Χίου, έδ. υπό J. Β. Don ado, Viaggi 
a Costantinopoli (Ven. 1688), μέρος Δ', σ. 51 έπ. ίταλιστί, άνεδ. 
υπό Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, έν π. Ελληνικά 9, 129 έπ., υπό Γ. Ζ ο λ ώ τ α, 
'Ιστ. τής Χίου, Γ' α' 96 έπ. ελληνιστί καί υπό Stephanopoli, 
51 έπ. γαλλιστί.

1579. Άχτναμές σ. Μουράτ Γ'ύπέρ τών Κυκλάδων νήσων, έδ. έν γαλλ. μετα
φράσει υπό Κ. Hopf, Venetobyzantinische Analekten (1859) 
156 καί υπό Κ. Άμάντου, έ'νθ’ άν. 132 έπ. Έν παλαιοτέρφ έλλ. 
μεταφράσει έδ. υπό Π. Ζερλέντου, Γράμματα τών τελευταίων 
Δουκών τοΰ Αιγαίου πελάγους (Έρμ. 1924) 101 καί υπό Δ. Π α- 
σχάλη, έν π. Άνδριακά Χρονικά 1, 130.
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1580. Διάταξις πΚ Μητροφάνους περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, 
Καν. Διατ. Β' 380.

1581. (12 Απριλίου) Ψήφισμα ένετ. Συγκλήτου περί μικτών γάμων εν ταϊς 
κτήσεσι τής ’Ανατολής.

1583. Συνοδικόν σημείωμα πΚ 'Ιερεμίου Β' περί κωλυμάτων γάμου ένεκα 
πνευματικής συγγένειας, έν Ά λ. Σπανού, Έγχ. περί συνοικεσίων, 
έν έκδόσει Έξαβίβλου (1744) 559.

1588. Συνοδική πράξις επί πΚ Ιερεμίου Β' περί τοΰ πατριάρχου Μοσκο
βίας, εδ. έν Σύιντ. 5, 149 έπ. Πρβλ. ΕΕΒΣ 9, 213 έπ.

1593. Δώδεκα συνοδικοί αποφάσεις, έν paris. gr. 1323 φ. 384-387 καί 16 
Μ. Μεγ. Λαύρας (Άθω). ’Ίσως μία έκ τούτων έν ΕΒΕ, χφ. 2865 
φ. 58.

— (30 ’Ιουλίου) Ψήψισμα ένετ. Συγκλήτου περί μικτών γάμων έν άνατ.
κτήσεσιν Ένετίας.

1599. (9 Αΰγοΰστου) ομοίως σχετικόν Ψήφισμα.
1604. Βεράτιον υπέρ μ. Λαρίσσης Λεοντίου, έδ. υπό Γεδεών, Γράμματα 

89 έπ. καί Σημείωσις σ. 62 έπ.
1608. Φιρμάνιον σ. Μεχμέτ υπέρ μ. Τυρνόβου Γαβριήλ, έδ. υπό Ίω. 

Βασδραβέλλη, Ίστ. ’Αρχεία Μακεδονίας. Γ'Άρχεΐον Μ. Βλατ- 
τάδων (Θεσσαλονίκη 1955) σ. 24 έπ.

— Άχτναμές υπέρ τής Χίου, μνημονεύεται υπό J. Stephanopoli, 13
σημ. 2.

1611. Σημείωμα πΚ Νεοφύτου περί διαφόρων γαμικών κεφαλαίων, έδ. έν 
Σύντ. 5, 156 επ. καί υπό Ά θ. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, Τά 
μετά την άλωσιν, 124 έπ.

— Συνοδική άπόφασις π. Ίεροσ. Θεοφάνους Δ' περί τών έκ πνευματικής
συγγένειας γαμικών κωλυμάτων, έδ. υπό Α. Σπανού, έν μεταφρ. 
Έξαβίβλου (1744) 551.

1620. Άχτναμές σ. Ίμβραήμ υπέρ τών Κυκλάδων, έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, 
Γράμματα 103 καί έκ παλαιάς μεταφράσεως υπό Δη μ. Πασχάλη, 
Ή ’Άνδρος 2, 262 έπ.

1621. Άχτναμές υπέρ τής Νάξου' έδ. υπό Π. Ζερλέντου, Γ ράμματα τών 
τελευταίων Φράγκων δουκών (Έρμ. 1924) 121 έπ.

1631. Χάτι - σερίφ σ. Μουράτ διά τούς Αγίους Τόπους, έδ. έν Άνάλεκτα 
4, 405.

1632. Συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα πΚ Κυρίλλου προς τον Κλήρον 
Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας, περί δικαιοδοσίας αρχιεπισκόπου Νικο
δήμου καί πρωτοπαπά Ζακύνθου, έδ. έν Acta 5, 74 έπ.

1637. 'Ορισμός σ. Μουράτ Δ' υπέρ π. 'Ιερουσαλήμ Θεοφάνους, έδ. έν Άνά
λεκτα 3, 225-226.
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1644. Φιρμάνιον σ. Μωάμεθ Δ' υπέρ των άνατ. Σποραδών νήσων, μνημο
νεύεται υπό Stephanopoli, 34 καί 89.

1645. Βακτηρία ’Αρχιερέων, « ... συντέτακται διά χειρδς... ’Ιακώβου 
ίερομονάχου καί αρχιμανδρίτου καί επιτρόπου Ίωαννίνων... ». 
’Ανέκδοτος, εΰρηται έν χφ. Μετ. Παν. Τάφου Κ/πόλεως 30, 57 κα'ι 
177, Μ. Σινά 1122, Μ. Σουμελά 6, Μ. Δοχειαρίου 286, Θ. Σχολής 
Χάλκης 78, Μ. Μ. Σπηλαίου 157, Μ. Λαύρας (Καλαβρύτων) 3, 
IEEE 301, Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου 6, Άκαδ. Βουκουρεστίου 
300, 649, 800, Μ. Φανερωμένης Κΰπρου. ’Εδάφιά τινα έδ. υπό 
Δ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ 19, 218 έπ. Πρβλ. Ζ a c h a r i a, έν Archiv 
f. mittel-neugr. Philologie τοΰ Deffner 1, 200 έπ., H. Gelzer, 
έν Abh. d. philos. - philol. Classe d. kgl. Bayer. Academie d. 
Wissenschaften 21, 618 έπ. Γεδεών, έν Έκ. Άλ. 8, 42 έπ. καί 
Ν. Β έ η ν, έν ΤΑ 396γ έπ. Τό έν Μ. Σινά χφ. 1112 δεν συμπερι- 
λαμβάνεται μεταξύ των μικροφωτογραφηθέντων χφ. διά την Βι
βλιοθήκην τοΰ Κογκρέσσου (1949-1950). Πρβλ. έ'τη 1703 καί 
1742.

1646. Άχτναμές σ. Ίμπραήμ, υπέρ τών κατοίκων των Κυκλάδων, έδ. υπό 
Π. Άργυροποΰλου, Δημοτ. Διοίκησις έν Έλλάδι (1859) 45- 
50 καί Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα 101 έπ.

— Φιρμάνιον υπέρ μ. Βέροιας Ίωαννικίου καί Ίωάσαφ, μνημονεύεται
υπό Ίω. Βασδραβέλλη, Ίστ. Άρχεΐον Βέροιας (Θεσσαλονίκη 
1942) 13.

1647. Άχτναμές υπέρ Χίου, έδ. υπό Stephanopoli, 170 έπ.
1649. Ταρίφα, τής 26 ’Οκτωβρίου, τοΰ Κοινού τής Μυκόνου (ποιν. διατά

ξεις) έδ. υπό Π. Ζερλέντου, Περί συστάσεως τοΰ Κοινού τών 
Μυκονίων ( Έρμ. 1924) 19 έπ.

1650. Φιρμάνιον σ. Όσμάν Γ' υπέρ τών άνατ. Σποράδων νήσων, μνημο
νεύεται υπό Stephanopoli, 34.

1652. Φιρμάνιον σ. Μωάμεθ Δ' υπέρ τών ιδίων νήσων, έδ. υπό Stepha
nopoli, 162 έπ.

1653. Φιρμάνιον υπέρ χριστ. κοινότητος Κασαμπά, έδ. υπό Κυρίλλου 
Ζαχοπούλου, 'Ιστ. σελίδες καί σημειώσεις περί Κασαμπά ( Άθ. 
1934) 9’ άνεδ. υπό Κ. Άμάντου, έν ΠΑΚ 10, 48.

1659. Φιρμάνιον υπέρ Μετσόβου, μνημονεύεται υπό Β. Κ. Σκαφιδά, έν 
π. Ήπειρ. Εστία 1 (1952 ) 657.

1662. Βεράτιον υπέρ πΚ Διονυσίου Γ' τού Βαρδαλή, έδ. υπό Γεδεών, 
Γράμματα, 9 έπ.

— (24 ’Ιουνίου) Ψήφισμα ένετ. Συγκλήτου περί μικτών γάμων έν άνα-
τολ. κτήσεσιν Ένετίας.
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1663. Διάταξις πΚ Διονυσίου Γ' περί τετάρτου γάμου χήρας, έδ. υπό Γ ε- 
δεών, Καν. Διατ. Α' 55.

— Τόμος των τεσσάρων πατριάρχων, εδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άν. Α' 341. 
1667. Τοΰ π. Ίεροσ. Σωφρονίου, έπικύρωσις παλαιοτέρων αποφάσεων περί

περιορισμού τής προγαμ. δωρεάς εις 50 γρόσια κατ’ άνώτατον δριον, 
εδ. έν Άνάλεκτα 2, 280 έπ.

1671. Τερομονάχου Θεοκλήτου Νομοκρίτης, περιέχων αποσπάσματα εν 
μεταφράσει τής Έξαβίβλου, εν paris. gr. 1363Α φ. 1 - 204. Πρβλ. 
Heimbach, Έξάβιβλος σ. IX καί St. Β e r e c h e t, εν Studi 
bizantini e neoellenici 5 (1939) 586 έπ., I. Mortreuil 3, 371 σημ. 
b. Delineatio 93.

— Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίνακες, σ. 595: « εικάζω δτι κατά την πατριαρ
χίαν ταντην δ Παρϋένιος [Δ’, τφ 1671] επέτυχε τής έκδόοεως 
διαταγής, δι’ ής ή τουρκική κνβέρνησις έκώλνσε τους τότε οννηΰε- 
οτάτους γόμους όϋωμανών μετ’ δρϋοδόξων έλληνίδων ». Πρβλ. Ρ. 
Ricaut, Histoire de l’etat present de l’Eglise grecque (Mid- 
delbourg 1692) 314 έπ., Hammer, Gesch. d. Osm. Reiches 
(Pest 1830) 6, 284. Αλλά, κατά τον Σκαρλάτον Δ. τον Βυ
ζάντιον, Ή Κωνσταντινοΰπολις 3 (Άθ. 1869) 430, ή άπαγό- 
ρευσις άφεώρα εις τους μεταξύ χριστιανών διά κεπηνίου γάμους. 
’Άσχετον προς τ’ ανωτέρω είναι βεράτιον πΚ Διονυσίου Δ', δημο- 
σιευθέν υπό Γεδεών, Γράμματα 98 έπ.

1678. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περί μή λύσεως γάμου λόγφ πνευματικής 
συγγένειας, έδ. υπό Γ εδεών, Καν. Διατ. Α' 87.

1683. Διάταξις πΚ ’Ιακώβου, περί τετάρτου γάμου χήρου, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 59.

1687. «Συναγωγή νόμων εκ διαφόρων νομίμων», τοΰ π. Ίεροσ. Δοσι- 
■θέου, έν χφ. 336 τής έν Μόσχμ Ίεράς Συνόδου’ πρβλ. δρχιμ. V 1 a- 
dimir, Sist. opisanie rukopisej moskovskoij Sinodal’ noj Bibl. 
(Μόσχα 1894) σ. 489.

1693. Διάταξις πΚ Καλλινίκου Β', περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γ ε
δεών, Καν. Διατ. Β' 391.

1694- 1702. Διάταξις ίδιου, περί προικοδοσίας, έδ. υπό Γεδεών, Καν. 
Διατ. Α' 70.

1695. Γραπτά έ'θιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 499 έπ.
— Φιρμάνιον υπέρ μ. Θεσσαλονίκης καί Βέροιας, μνημονεύεται υπό Ί ω.

Βασδραβέλλη, έν π. Μακεδονικά 2, 95.
— Διάταγμα αρχιστρατήγου Κερκύρας περί αποκλειστικής δικαιοδοσίας τοΰ

Μ. πρωτοπαπά έπί εκκλησιαστικών υποθέσεων τών ορθοδόξων, μνη
μονεύεται υπό Σπ. Παπαγεωργίου, έ'νθ’ άν. (έτος 1371) 114.
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1696. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 394.

— Διάγνωσις ίδιου, δι’ ής επετράπη γάμος ζ' βαθμού εξ αγχιστείας, εδ.
υπό Γ εδεών, Καν. Διατ. Β' 394.

— Διάγνωσις ίδιου, δι’ ής επετράπη γάμος ε' βαθμού εξ αγχιστείας, έδ.
υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 396.

1697. Διαταγή (7 ’Ιανουάριου) τού ενετού αρχιστρατήγου Κόρνερ, δπως 
αί περί γάμου κλπ. υποθέσεις εν Κέρκυρά έκδικάζωνται μόνον υπό 
τού Μ. πρωτοπαπά, άναφέρεται υπό Σ π. Παπαγεωργίου, 
ένθ’ άν. (έτος 1371) 105.

1698. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ- Β' 396.

— ’Ιδιωτικόν έγχειρίδιον νομικών κειμένων, εν χφ. Μ. Μεγάλου Χρυσο
στόμου έν Νάξφ' πρβλ. Έ μ μ. Καρπαθίου, εν π. ’Εκκλησία 13, 
362 έπ.

1701. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περί στολισμού γυναικών,έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 67.

— Διάταξις ίδιου, δι’ ής δίδεται άδεια γάμου εις πρώην ιερέα, έδ. υπό
Γ εδεών, ένθ’ άν. Α' 82.

— Διάταξις ίδιου, έπι διαφόρων ζητημάτων, έδ. υπό Γεδεών, ένθ’ άν. 
Α' 83.

— Διάταξις ίδιου, περί συγχωρήσεως συνοικεσίου εις ς' βαθμόν έκ διγε-
νείας, έδ. υπό Γεδεών, ένθ’ άν. Α' 92.

— Διάταξις ίδιου, συγχωρητικόν συνοικεσίου, έδ. υπό Γ εδεών, ένθ’ άν.
Β' 401.

— Διάταξις ίδιου, περί άρραβώνων, έδ. υπό Γεδεών, ένθ’ άν. Β' 404.
— Θέσπισμα περί προικοδοτήσεως έν Ίωαννίνοις μ. Κλήμεντος, έπικυρω-

θέν υπό πΚ Καλλινίκου Β', έδ. υπό Γεδεών, έν ’Εκ. Άλ. 1
(1888 ) 70 έπ.

1702- 1707. Δύο Διατάξεις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό 
Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 123 καί Β' 410.

1703- 1704. 'Ο μοναχός Νεόφυτος « έπί Λέσβου » συγγράφει παραλλα
γήν τής Βακτηρίας ’Αρχιερέων (βλ. έτος 1645)’ έν χφ. 1373 ΕΒΕ. 
Πίναξ περιεχομένων καί προοίμια έδ. υπό Α. Μομφερράτου, έν 
ΔΙΕΕΕ 3, 129 έπ. Πρβλ. Ζ a chari a, έν Archiv τού Deffner 1, 
222 έπ. καί Δ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ 19, 217 έπ. Πρβλ. έτος 1742.

1704. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 109.

— Διάταγμα άρχιστρατήγου Κέρκυρας περί άποκλειστικής δικαιοδοσίας 
τού Μ. πρωτοπαπά έπί έκκλησιαστικών υποθέσεων ορθοδόξων, μνη-

12 -11 -1956
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μονεΰεται υπό Σ π. Παπαγεωργίου, ένθ’ αν. (έτος 1371) 114.
— Χάτι-σερίφ σ. Άχμέτ υπέρ π. 'Ιεροσολύμων, έδ. έν Άνάλεκτα 4, 422.
1704- 1716. Άδηλου πΚ άπόφασις έπιτρέπουσα γάμον ς·' βαθμοί} έξ αγχι

στείας, έδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 155.
— Έτέρα, έπιτρέπουσα γάμον ς’ βαθμού έξ αίματος, έδ. υπό τοΰ Ιδιου,

αυτόθι Α' 151.
— Έτεραι, έπιτρέπουσαι γάμον ς' βαθμού έκ διγενείας, ζ' έξ αγχιστείας

καί ζ' έξ αίματος, έδ. υπό τοΰ ίδιου, αυτόθι Α' 153, 157, 159. 
1705. Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γεδεών, 

ένθ’ άν. A' 111.
1707. Βεράτιον υπέρ τοΰ 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου, έδ. υπό Γεδεών, 

Γράμματα 15 έπ.
— Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περί γάμου βίρι τελεσθέντος, έδ. υπό Γεδεών,

Καν. Διατ. Β' 415.
1710. Προνόμια των έν Νίζνη τής Ρωσσίας Γραικών, τής 11 Μαρτίου, 

«...κγ') των άποϋανόντων γραικών την περιουσίαν καν εις ξένος 
παρά μόνον οι συγγενείς εκείνων, και εις έλλειψιν τούτων οι σύντρο
φοί των νά κληρονομώσι »·Έδ. έν π. Ερμής ό Λόγιος 1819, σ. 749.

— ’Έγγραφον πΚ Κυρίλλου Δ' προς π. Αντιόχειας, περί άσκήσεως συγ-
καταβάσεώς τίνος περί τά κωλύματα τοΰ γάμου, έδ. υπό Κ. Δελ ι- 
κάνη, Επίσημα πατρ. έγγραφα Α' 177.

— Ψήφισμα 12 ’Απριλίου Ένετ. Πολιτείας περί μικτών γάμων έν Έπτα-
νήσφ, μνημονεύεται υπό Σπ. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. (έτος 
1371) 106.

1710;-1714; «τοΰ αοφωτάτου διδασκάλου και μεγάλου ρήτορος τής... 
Εκκλησίας κυρίου Σπαντωνή, Διασάφησις τής κατά τριμοιρίαν 
κληρονομιάς έννόμου ύποϋέσεως». Έδ. υπό Γεδεών, έν Έκ.Άλ. 
3, 172, υπό Σωφρονίου Εΰστρατιάδου έν Έκκλ. Φάρφ 3, 
452 καί υπό Ν. Β έ η, έν Έπ. Μεσ. ’Αρχείου 5, 21 έπ.

1714. Δυο φιρμάνια υπέρ μ. Χίου Δανιήλ (5/16 ’Ιουλίου καί 8/19 ’Ιου
λίου ), έδ. υπό Χρ. Μαυροποΰλου, Τουρκικά έγγραφα (1920) 3.

1715. «Βιβλίον των αιχμαλώτων». Έξετυπώθη τουρκιστί έν Κ/πόλει τό 
1827, μετεφράσθη δέ καί έξεδόθυ αυτόθι τό 1867, υπό τον τίτλον 
« Συλλογή Φετφάδων ( ρητρών ) περί φθαρτών και άφ&άρτων κτη
μάτων ώς διετί'&εντο καί εν 'Ελλάδι επί τουρκοκρατίας κατά το 
δϋωμανικόν δίκαιον, εξσχϋέντων κατ’ ίκλογήν έκ τής έν ίσχύϊ νομο
λογίας τοΰ Άβδουρραχίμ, τυπωϋείαης έν Κ/πόλει κατά τό έτος 1827, 
καί μεταφραοϋ'έντων έκ τοΰ τουρκικού υπό Δ. Κουμουνδον- 
ράκη... έν Άίλήναις 1867 ». Περί τής σημασίας τής λ. « άβδουρρα- 
χίμ », βλ. έν π. Ν. Έλλην. 4, 490.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ‘Ετος ΚΤ’ 12
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1716-1733. Καν. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περ'ι εθιμικού κληρον. Δικαίου εν 
περιοχαΐς Θράκης, έδ. υπό Γεδεών, εν Έκ. Άλ. 38, 45 έπ.

1721. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περί λΰσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου, εδ. 
υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 146.

1722. Γραπτά έθιμα νήσου Λερού, έδ. υπό Μ. Μ ι χ αη λ ί δ ου - Ν ου ά
ρον, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου (Άθ. 1926) 51 έπ.

1723. Γράμμα πΚ Ίερεμίου Γ' προς την Σύνοδον, δι’ οΰ ή Σύνοδος τής 
Ρωσσίας « εχει αδειαν τελεϊν καί επιτελεΐν δσα οί τέσααρες... πα
τριαρχικοί θρόνοι ». Έδ. έν Συντ. 5, 160 έπ.

— Γράμμα τοϋ ’Αντιόχειας’Αθανασίου, επί τοϋ αύτοϋ θέματος, έδ. αυτόθι
5, 163.

1729. Statuto Veneto, περιέχων τους διά τοϋ διατάγματος ίδιου έτους υπό 
τής Γερουσίας των Ίονίων Νήσων διατηρηθέντας έν ΐσχΰϊ καί μήπω 
εις αχρησίαν περιπεσόντας τοπικούς νόμους καί τό γραπτόν δίκαιον.

1730. Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου «εις άπλήν φράσιν
διά προσταγής τον... ήγεμόνος πάσης Ούγγρο βλαχίας... Ίωάννου 
Νικολάου ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα », έν χφ. 696 Ρουμανικής ’Ακαδημίας. 
Πρβλ. Π. Ζέπου, Συνταγμ. Νομικόν ‘Υψηλάντου (Άθ. 1936) 26.

1731. Ψήφισμα τής Ένετικής Συγκλήτου περί μη άναμίξεως τών πολιτι
κών ’Αρχών εις τάς πνευματικός υποθέσεις τών ορθοδόξων έν Έπτα- 
νήσφ, μνημονεύεται υπό Σπ. Παπαγεωργίου, ένθ’ άν. (έτος 
1371) 112.

1732. Γραπτή διατύπωσις έθιμικοϋ δικαίου Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μιχαη- 
λίδου-Νουάρου, έν π. Λαογραφία 13, 133 έπ.

1733. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περί λΰσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου, έδ. 
υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 146.

1734. Άχτναμές Μαχμοΰτ, υπέρ μ. Καισαρείας Παρθενίου, έδ. υπό Κ. 
Ά μ ά ν τ ο υ, έν ΠΑΚ 10, 50 έπ.

1734-1740. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περί λΰσεως ζητημάτων κληρον. 
δικαίου, έδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 241.

1735. Συμφωνία περί τοϋ ρουφετίου τών σαπουνάδων Τρικκάλων, έδ. υπό 
Ν. Βέη, ΠΑΚ 20, 74, έπ.

— Συμφωνία Μυκονίων περί άλληλασφαλίσεως πλοίων- έδ. υπό Π. Ζ ε ρ-
λέντου, Σύστασις τοϋ Κοινοϋ τών Μυκονίων (Έρμ. 1924) 75.

1736. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περί προικοδοσίας, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 78 καί 437.

1737. Διάταξις ίδιου, περί δρου προικοδοσίας, έδ. υπό Γεδεών, Καν. 
Διατ. Β' 446.

1739- 1746. Βεράτιον υπέρ άρχιεπ. Πεκίου, Ίωαννικίου τοϋ Καρατζά, έδ. 
υπό Γεδεών, Γ ράμματα 18 έπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:38 EEST - 3.236.241.27



Περίγραμμα ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου 179

1742. Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Α' περί ανώτατου ορίου τόκου, έδ. υπό Δ. 
Καμποΰρογλου, Μνημεία 1, 345 έπ.

— Έτέρα παραλλαγή τής Βακτηρίας ’Αρχιερέων (πρβλ. έτη 1645 και
1703) εν χφ. ΕΒΕ 2254.

— Αυτοκρ. Διάταγμα, καθ’ δ ή περιουσία των άποβιούντων μοναχών
ανήκει έξ ολοκλήρου εις τάς Μονάς, μνημονεύεται έν έτέρφ φιρμανίφ 
τοΰ 1764’ έδ. υπό Γεδεών, Γράμματα 78.

1744. Ή α' έκδοσις τής Έξαβίβλου, κατά μετάφρασιν ’Αλεξίου Σπα
νού. (Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν ΤΑ 173- 178). ’Εν Μ. Κΰκκου τής 
Κύπρου 13 ( 162) και Άκαδημίρ Ρουμανίας 8, χφ. αντίγραφα τής 
μεταφράσεως ταύτης.

— ’Εγχειρίδιου περί των συνοικεσίων τοΰ ’Αλεξίου Σπανού, έντή
ευθύς ανωτέρω έκδόσει τής Έξαβίβλου, σ. 496 - 562. Έν χφ. 2878 
ΕΒΕ καί έν χφ. 35 Βιβλιοθήκης Ζαγοράς άντίγραφον τοΰ έγχειριδίου. 

1747. Βεράτιον υπέρ π. ’Αλεξάνδρειάς Ματθαίου, έδ. υπό Π. Ούσπέν- 
σκη, έν Ίστ. Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς (1898) 1, 39 (ρωσσ.). 

1749. Εγκύκλιος πΚ Κυρίλλου Ε' περί ζητείας υπέρ τής Εκκλησίας, έδ. 
έν Έκ. Άλ. 1, 118 έπ.

1750; Έξήγησις τών ιερών και θειων Κανόνων... μετενεχέλέντων από τής 
ελληνικής λέξεως εις την κοινήν μετά μερικής παραφράσεως καρά 
τοΰ Δ ιο νν α ί ου ιερομονάχου... » Χφ. έν Μ. Δοχειαρίου (άρχ. «ή 
δήλωσις τών λόγων σου... ». Πρβλ. Delineatio 93 έπ. Δεν μνημο
νεύεται έν τφ καταλόγφ Λάμπρου.

— Φιρμάνιον σ. Όσμάν Γ'υπέρ νήσου Χίου, έδ. υπό Stephano-
Ρ ο 1 ΐ, 173 έπ.

— Φιρμάνιον τού Ιδιου υπέρ Δωδεκανήσου, μνημονεύεται υπό Stepha-
n ο p ο 1 ί, 89.

1753. « Σύνοψις νέα βιβλίου νομικού και περί έξομολογήσεως, δμοΰ περιέ
χει τό φως τής ζωής τά αναγκαία κάθε τάξεως χριστιανών ιερωμέ
νων τε καί λαϊκών... νυν πρώτον τύποις έκδο&έν και επιμελώς 
διορϋωϋέν. Ένετίησιν... » Πρβλ. Delineatio 95 καί Γεδεών, έν 
Έκ. Άλ. 8, 16.

1754. Βεράτιον Όσμάν Γ' υπέρ τοΰ πΚ Κυρίλλου Ε', έδ. υπό Γεδεών, 
Γράμματα 76-86 καί υπό τοΰ ίδιου, Σημείωσις 51 έπ.

— Βεράτιον υπέρ μ. Χίου Διονυσίου, έδ. υπό Κ. Άμάντου, έν π.
Ελληνικά 9, 149 έπ.

1755. Φιρμάνιον Σουλεϊμάν «όπου εδόϋη εις τούς ραγιάδες τής ’Άσπρης
Θαλάσσης διά την ελευθερίαν τους από τά βάρη τών δοσιμάτων », 
έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, έν π. Ελληνικά 10, 319 έπ

— « Βοΰλλα τοΰ... Πάπα Λέοντος Γ περί τών Προνομίων τών Γραικών
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και έπικύρωσις είς τήν αυτήν τοϋ... Κλήμεντος Ζ'. Αις προσετέθη 
και έτέρα Βοϋλλα τοϋ αύτοΰ Λέοντος I' περί τής οικοδομής τής τού 
μεγαλομ. Γεωργίου Εκκλησίας εν ταύτη τή πόλει, καί Θέσπισμα τής 
τών Ενετών... Γερουσίας, περί των Συνοικεσίων άνάμεσον Γραικών 
καί Λατίνων. Τά πάντα μέν είς απλήν ρωμαϊκήν φράσιν μεταγλωτ- 
τισθέντα... Ένετίησι... » Πρβλ. έτος 1762.

— Φιρμάνιον σ. Όσμάν Γ' υπέρ τής Δωδεκάνησου, έδ. υπό Stepha-
π ο p ο 1 ί, 164 έπ.

— Βεράτιον υπέρ μ. Χίου Διονυσίου, έδ. υπό Κ. Άμάντου, εν π.Ελ
ληνικά 9, 149 έπ.

— Κανονισμός τής Άγιοταφικής ’Αδελφότητος, έδ. έν Άνάλεκτα 4,
39-47.

1756. « ’Όρος τής αγίας τον Χρίστου ’Εκκλησίας, σνσταίνων μεν το ϋ·εό- 
ϋεν δο&εν άγιον βάπτισμα, καταπτύων δε τά άλλως γενόμενα τών 
αιρετικών βαπτίσματα », έδ. έν Συντ. 5, 614 έπ.

— Φιρμάνιον σ. Σουλεϊμάν υπέρ μητρ. Κρήτης Γερασίμου, έδ. υπό Γ. 01-
κονομίδου, έν π. Χριστιανική Κρήτη 2, 109 έπ.

1759. Έπί σ. Μουσταφά Β' έξεδόθη ορισμός «δποΰ είς τό έξης πλέον 
ποτέ οί Χριστιανοί νά μην αγοράζουν σκλάβαν και οκλάβον δποιον- 
δήποτε γένους ». Ά θ. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, Τά μετά τήν 
άλωσιν, 382.

1761. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σϋρου, έδ. έν JGR 8, 500.
— Τών αγίων Συνόδων τής καθολικής Εκκλησίας τών άνά πάσαν τήν

οικουμένην συναθροισθεισών οικουμενικών τε καί τοπικών, νέα καί 
δαψιλεστάτη συνάθροισις... νΰν πρώτον έλληνιστί μόνον έκδοθεΐσα... 
Σπυρίδωνος Μήλια... Έν Βενετίςι... » ( τ. 1 - 2).

1762. « Βοϋλλαι τών... αρχιερέων Ρώμης, ήγουν Λέοντος τοϋ Γ, Κλήμεν
τος τοϋ Ζ', καί Παιίλου τοϋ Γ', περί τών προνομίων τών Γραικών, 
καί Θέσπισμα τής... Γερουσίας τών Ενετών περί τών συνοικεσίων 
άνάμεσον Γραικών καί Λατίνων. Νΰν τά πάντα τυπωθέντα είς τρεις 
διαλέκτους, δηλαδή ιταλικήν, απλήν ρωμαϊκήν καί ιλλυρικήν. Ένε- 
τίησι... » Πρβλ. έτος 1755.

1763. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σΰρου, έδ. έν JGR 8, 501 (πρβλ. 
έτη 1695 καί 1761).

1764; «δ πΚ Σαμουήλ Α' διέλυσε τήν έκπαλαι έπικρατοΰσαν αμφιβολίαν 
ένός τίνος τών τοϋ γάμου βαθμών, συγχωρήσας, ΐνα δυο αδελφοί 
λαμβάνωσι δύο πρώτας έξαδέλφας » (Ζ. Μαθά, Κατάλογος... Πα- 
τριαρχών, Άθ. 1884) 156. Πρβλ. Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 261. 
Πρβλ. έτος 1767.

— Φιρμάνιον σ. Μουσταφά Γ' περί τοϋ δικαιώματος κληρονομεΐν υπό
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τών μοναστηρίων την περιουσίαν τών μοναχών, έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, 
Γράμματα 57 έπ. Πρβλ. έτος 1742.

1765. « Νομικόν Πρόχειρον έξενεχθέν υπό πάντων τών καθολικών νομίμων 
εκκλησιαστικού τε καί βασιλικού παρά τού... πρώην μεγάλου παχαρ- 
νίκου Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου Χίου, δπερ καί μεταφρασθέν 
εις απλήν διάλεκτον παρά τού αυτού διηρέθη εις τρία βιβλία, ’Αν
θολογία βασιλικών νόμων καί εκκλησιαστικών κανόνων όνομασθέν». 
Έξεδόθη τό 1765 εν Βλαχίφ. Πρβλ. Π. Ζέπου, Συνταγμάτιον 
Νομικόν Άλεξ. Ύψηλάντη... (Άθ. 1936) 26 έπ. Περιεχεται εις 
χφ. 273 καί 274 Ρουμανικής ’Ακαδημίας, άπολεσθέντα τό 1916, 
κατά την μεταφοράν των εις Μόσχαν. ’Επίσης εν χφ. Κρατικού 
’Αρχείου Ίασίου. Πρβλ. II. Ζέπου, εν ΕΕΒΣ 13, 412 επ. καί 
τοΰ ίδιου, εν ΑΙΔ 9, 54 έπ. δπου ( 61 - 69) απόσπασμα ( τίτλ. ΚΔ') 
περί προικφων πραγμάτων, καί έτερον, αυτόθι 16 (1953) 209 - 212, 
εκ τής ύπ’ αυτού ετοιμαζόμενης έκδόσεως.

— Διάταγμα τού Γκενεράλη Κέρκυρας Πριοΰλη, περί ανεκκλήτου αποφά
σεων Μ. πρωτοπαπά επί έκκλ. υποθέσεων, μνημονεύεται υπό Σ π. 
Παπαγεωργίου, ένθ’ αν. (έτος 1371) 114.

1766. Δευτέρα έκδοσις τής μεταφράσεως τής Έξαβίβλου υπό Α. Σπανού 
(πρβλ. έτος 1744), περιέχουσα επί πλέον ’Επιτομήν κανόνων εις 
απλήν γλώσσαν, έπιστασίφ τοΰ άρχιμ. Σ π. Μηλιά.

— Βεράτιον υπέρ μ. Λαρίσσης Μελετίου, εν χφ. ΕΒΕ P.V. 07.
1767. Ό ίερομ. Θεόκλητος τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων συνέταξε νομο- 

κάνονα « κατά στοιχεΐον » §ξ αποσπασμάτων κυρίως τής Έξαβίβλου 
καί τού Νομοκάνονος Ματθαίου Βλαστάρη. Έν χφ. Μ. Ίβήρων 18 
τού 1773 καί Μ. Ξενοφώντος 2 τού 1774. Πρβλ. Μ. X α μου δ ό
που λ ον, έν Έκ. Άλ. 2, 566 έπ., 581, δπου δημ. απόσπασμα μετά 
σχολίων.

— Διάταξις πΚ Σαμουήλ Α' «προικοδοσιών οροί καί κανόνες», έδ. υπό
Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 257.

— «Διαταγαΐ γόμων, έν έτει σωτηρίφ ςτψξζ'. έν μηνί Φεβρουαρίφ, παρά
Παναγιώτη Κυριακίδη τφ Βυζαντίφ ». Εις 4ον. Πρβλ. Άθ. Κ ο- 
μνηνού Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν, 410.

1768. Regole e leggi per il buon governo del Santo Monte di Pieta di 
Corfu... πρβλ. E. Legrand, Bibl. Ionienne, 403.

1770. «’Ερμηνεία τής... Αικατερίνης B' Αύτοκρατορίσσης πασών τών 
Ρωσσιών, προς τό σώμα τών έπιστατών διορισμένων διά τήν έκδο- 
σιν καί συμπλήρωσιν τού συστήματος ένός νέου Κώδικος Νόμων, 
άμα καί Διάταξις ακριβής άποβλέπουσα Τό αυτό σώμα τών έπιστα
τών, μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ ιταλικού ιδιώματος. Ένετίησιν... »
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— « ΕΙσήγηαις τής... Αικατερίνης Β'... προς τήν έπιταχθεΐσαν Επιτροπήν
επι τή εκθέσει τοϋ προβλήματος ενός Νομικού Κώδικος. Μεταφρα
σθείσα εις τήν κοινήν των νυν Ελλήνων διάλεκτον υπό τοΰ ίεροδια- 
κόνου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως...». Πρβλ. Π. Ζέπον, έν 
ΕΕΒΣ 23 (1953) 593 επ·

— Φιρμάνιον σ. Άβδούλ Χαμήτ Α' υπέρ τών άνατ. Σποραδών νήσων,
μνημονεύεται υπό Stephanopoli, 34 καί 89.

1771. 27 Νοεμβρίου. Συμφωνία μεταξύ τών εμπόρων ’Άνδρου, περί δια
νομής εμπορευμάτων— έξ ίσου μεταξύ των— τών άφικνουμένων « με 
καΐκι», έδ. υπό Δ. Πασχάλη, έν ΑΟΚΕ 5, 167 έπ.

1772. «... κατώρθωσεν 6 πΚ Σαμουήλ ό Α', ϊνα έκδοθή βασιλικόν διάταγμα 
άπαγορεϋον αύστηρώς τήν εΐς τάς των κληρικών δίκας καί τήν εις 
τους γάμους έπέμβασιν τών πολιτικών ’Αρχών, ως άνήκοντα εις 
μόνου τοΰ πατριάρχου τήν δικαιοδοσίαν καί μηδόλως πολιτικά θεω
ρούμενα... » πρβλ. Ζ. Μα θά, έ'νθ’ αν. (έτος 1764) 158.

1773. Προνόμια υπέρ Κυδωνιών τής Μ. ’Ασίας, έδ. υπό Γ. Σακκάρη, 
Ιστορία τών Κυδωνιών (Άθ. 1920) 17 έπ.

1774. ’Εν παραρτήματι (σ. 1-34) τής 'Ιστορίας τής Βλαχίας πολιτικής, 
γεωγραφικής (Βιέννη 1806), ανώνυμου, άλλα πιθανώς τοΰ Μιχ. 
Κατακουξηνοϋ, περιέχονται νομικαί διατάξεις, έξ 11 κεφαλαίων, 
έξ έθίμων καί βασ. νόμων. ΓΙρβλ. Π. Ζ έ π ου, Συνταγμάτιον Νομικόν 
'Υψηλάντη ( Άθ. 1936) 35 σημ. 1.

— Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή, έδ. τμηματικώς υπό Γεδεών, Ση
μειώσεις 78 έπ. καί έν παραρτήματι τής ανωτέρω 'Ιστορίας τής 
Βλαχίας (σ. 34-71), έξ ολοκλήρου.

— Χάτι - σερίφ σ. Χαμήτ Α' περί τών έπιτρόπων τοΰ Κοινού (περί τρό
που κυβερνήσεως τών πατριαρχικών πραγμάτων), έδ. υπό Γεδεών, 
Γράμματα 38 έπ. Πρβλ. Άθ. Κ ο μ ν η ν ο ύ - Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά 
μετά τήν άλωσιν, 537.

— Φιρμάνιον τοΰ ίδιου, υπέρ νήσων τινών έκ τής Δωδεκανήσου, έδ. υπό
Stephanopoli, 166 έπ.

1775. Χρυσόβουλλον ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα Υψηλάντη, περί τάξεως κριτη
ρίων, έδ. υπό Άθ. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, ένθ’ άν. 592 έπ. 
καί, δρθότερον, υπό Π. Ζέπου, Συνταγμάτιον Νομικόν (Άθ. 
1936) 233-238.

— Χρυσόβουλλον τοΰ ίδιου, περί τής προτιμήσεως κατά τήν πώλησιν τών
ακινήτων, έδ. ρουμανιστί υπό J. Peretz, έν Curs de istoria 
dreptului roman (Βουκ. 1931)' περί τού έλλ. κειμένου, πρβλ. St. 
Berechet, Izvoarele (Jasi 1934) 448 έπ.

— Χρυσόβουλλον τοΰ ίδιου, έν φ έπικυρώνει «τάς δσας διατάξεις δκαμεν
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είς την τζάραν», εδ. υπό Δ. Φωτεινού, 'Ιστορία τής πάλαι Δα- 
κίας 3 (1819) 558 έπ. καί, όρθότερον, υπό Π. Ζέπου, Συνταγμά
των Νομικόν, 239 - 243.

— Διαταγαί καί συνθήκαι τής εν Λιβόρνφ εκκλησίας των ορθοδόξων ανα
τολικών Γραικών (Ένετίησι). Πρβλ. Ν. Τωμαδάκην, εν ΕΕΒΣ 
16, 97 επ.

— Χάττι σερίφ (ορισμός) τού σ. Χαμήτ Α' διά τα προνόμια τής ούγγρο-
βλαχικής ηγεμονίας, δοθέν είς τον ως άνω βοεβόδαν, έδ. υπό Άθ. 
Κομνηνοϋ - Ύψηλάντου, έ'νθ’ άν. 541 επ. (ιδίως άρθρ. 6, 7, 
8 καί 18), προσθέτοντος (σ. 546): « από αυτά δλα μετά δύο χρό
νους κανένα δεν ίφνλάχ'&η ».

— Φιρμάνιον τού αυτού, υπέρ Δωδεκάνησου, έδ. υπό Μ. Καραβοκυ-
ρού, εν Έκ. Άλ. 32, 388 καί 397.

1776. « Τόμος των προικών » τού μ. Ίωαννίνων Παϊσίου, εδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν,
εν Έκ. Άλ. 8, 216 επ. Πρβλ. σχετικώς Κανονισμόν προικών είς 
Λιασκοβίτζι τής Ηπείρου, δημ. υπό Σ π. Λάμπρου, εν Ν.Έλλην. 
10, 193 επ.

— Πρακτικόν 30 Απριλίου ιερατείου καί προεστών Μυκόνου, περί συν
τάξεως διαθηκών καί προικοσυμφώνων, έδ. υπό Ί. Βισβίζη, εν 
ΕΑΙΕΔ 5 (1954) 142 επ.

1777. Τρίτη έ'κδοσις τής μεταφράσεως της ‘βξαβίβλου, υπό Άλ. Σπα
νού, όμοια προς την β' (πρβλ. έτη 1744 καί 1766).

1779. Κατάστιχον τής 2 ’Ιανουάριου τής συντεχνίας παντοπωλών Μο-
σχοπόλεως, έδ. άποσπασματικώς υπό Ν. Βέη, έν Β.Ν. Jahrb. 7, 
526 επ.

1780. Καταστατικόν Συντροφιάς Άμπελακίων, έδ. έν Ν. Έλλ. 14, 382 έπ. 
καί υπό Ή λ. Γεωργίου, 'Ιστορία καί συνεταιρισμός τών Άμπε
λακίων (Άθ. 1951) 26 έπ. Πρβλ. έτος 1795.

— « Συνταγμάτ ιον Νομικόν Περί ευταξίας καί τού καθήκοντος έκάστου
τών κριτηρίων καί τών όφφικίων τού πριντζιπάτου τής Βλαχίας τών 
άνηκόντων εις το πολιτικόν. ‘Οδηγία τής είς το έξης άποφάσεως 
τών είς τύπον ήδη συλλεχθεισών υποθέσεων καί συμφωνία τών τοπι
κών έθίμων... Φιλοπονηθέν παρά τού... ήγεμόνος... Ίωάννου 
Αλεξάνδρου Ίωάννου 'Υψηλάντη Βοεβόδα... Νύν τύποις 
πρώτον έκδοθέν είς ρωμαϊκήν καί πάτριον γλώτταν... » Άνεδ. υπό 
Π. Ζέπου, Συνταγμάτων Νομικόν (Άθ. 1936) 145-231. Πρβλ. 
Ί. Σούλη, έν ΑΙΔ 5, 70 έπ.

1781 ; Επίτομη τών Ιερών κανόνων, τού Νεοφύτου τοΰ Καυσοκα- 
λυβίτου, έν χφ. 1457 καί 1458 ΕΒΕ, 11 έλλ. σχολείου Κορθίου 
Άνδρου, 295 Άκαδ. Ρουμανίας. Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτην, έν
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Έβδομηκονταπενταετηρίδι Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής (Άθ. 1920) 1 έπ. 
1782. Περί χορηγηθείσης άδειας εις τούς έν Ίνδίαις ορθοδόξους νά έ'ρχων- 

ται εις γάμον μετά καθολικών και άρμενισσών γυναικών" έδ. υπό 
Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 265.

1785. «Συνυποσχετικόν τών Σμνρναίων», εδ. υπό Τ. Κανδηλώρου, 
'Ιστ. τοϋ εθνομάρτ. Γρηγορίου τοϋ Ε' ( Άθ. 1909) 12 έπ.

1785; Πανδέκτης Νικολάου Καρατζά (1745-1791) έν χφ. κατεχο- 
μένφ υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου, περιγράψαντος το 
χφ. κα'ι έκδόσαντος πίνακα περιεχομένων καί τινα αποσπάσματα τοϋ 
κειμένου έν π. Έκκλ. Φάρος 6, 81-111.

1785; Νομικόν τοϋ έπ. Κομπανίας Θεοφίλου, έδ. άποσπασματικώς καί 
μετ’ αυθαιρέτων προσθαφαιρέσεων, υπό Έλ. Ταπεινού καί Κ. 
Β α σ ι λ ε ι άδ ο υ, υπό τον τίτλον : Νομικόν Πρόχειρον (Κ/πολις 
1887). Χφ. ΕΒΕ 2120, 2385 καί 2684, Κοζάνης 99 καί Δημητσά- 
νης 96. Πρβλ. Delineatio 94" έν τφ Βρεβείφ μητρ. Θεσσαλονίκης: 
’Αποκρίσεις τού Θεοφίλου" πρβλ. Heimbach, έν Ersch- 
Gruber, Enzykl. τ. 87, σ. 50. Κατά τον Γ. Ζαβίραν, Νέα Ελλάς 
(1872) 311, το Νομικόν « εμποδιστή υπό τής ’Εκκλησίας ·»' ταύτό 
βέβαιοί καί δ Ζacharia, Reise in d. Orient (1840) 205.

1787. « Συλλογή πάντων των ιερών και ϋείων Κανόνων τών τε αγίων ’Απο
στόλων καί Οικουμενικών Συνόδων, ά'μα δέ καί τοπικών, συν τοΰ- 
τοις καί τών λοιπών αγίων Πατέρων τών κατ’ ιδίαν όροθετησάντων 
καί υπό Συνόδων οικουμενικών ή τοπικών θεωρηθέντων. Συλλεχθέν- 
τες έκ διαφόρων βιβλίων καί τυπωθέντες... φψπζ' Ένετίησι... » Έν 
τφ προοιμίφ δ ίερομ. ’Αγάπιος γράφει: «άπατάσθαι πολλούς 
υπό πολλών καί διαφόρων χειρογράφων τινών Κανονικών, μύθους 
δθνείους μάλλον ή κανόνας θείους έχόντων». Πρβλ. Delineatio 
95 έπ.

— Όροι και διαταγαί τοϋ Γένους και τής αδελφότητος τών Γραικών
εις την πόλιν και λιμένα έλεύίλερον τοϋ Τριεατίον... Ένετίησιν.

1789. Εγκύκλιος έπισκόπου Κοζάνης Θεοφίλου, κατά τοϋ στολισμού τών 
γυναικών, τής 10 Νοεμβρίου, έδ. ύπό Μ. Καλινδέρη, Τά λυϊά 
έγγραφα τής Δημ. Βιβλ. Κοζάνης (Θεσσαλονίκη 1951) 90 έπ.

— Βεράτιον υπέρ πΚ Νεοφύτου τοϋ Ζ', έδ. ύπό Μ. D’O h s s o n, Tableau
general de Tempire Ottoman 5 (1824) 123.

— Φιρμάνιον υπέρ μ. Θεσσαλονίκης Γερασίμου, έδ. ύπό Μ. Καλιν-
δέρη, έ'νθ’ άν. 78 έπ.

1790. Πατριαρχικόν Γράμμα, δι’ ού δίδεται εΐδησις περί τοϋ έκδοθέντος
φιρμανίου διά τό « μέκι» τών τουρκικών «νικιαχίων» από τούς 
ραγιάδες, μνημονεύεται ύπό Γεδεών, έν Έκ. Άλ. 20, 144.
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1792. Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας καί 
κατοίκους των νήσων τοΰ Αιγαίου, δι’ ής παρέχει συμβουλάς περ'ι 
ευταξίας κα'ι ευνομίας, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένπ. Ελλη
νικά 10, 324 έπ.

— Χάτι Χουμαγιοΰν, άπαγορεϋον τον διορισμόν ραγιάδων ως προξένων
καί ύποπροξένων ξένων Δυνάμεων, έδ. έν ΑΚΥ 1, 17 έπ.

— Διαταγή τοΰ καπουδάν πασά Χουσεΐν προς τούς ‘Υδραίους: νά τηρή-
ται ή συνήθεια τοΰ τόπου νά συμμετέχουν άναλόγως οί σύντροφοι 
εις τάς ζημίας των καϊκιών, έδ. έν ΑΚΥ 1, 47 έπ.

— Φιρμάνιον σ. Σελήμ Γ' περί δίκης Ιερέων ζώντων έν Μοναΐς, έδ. υπό
Γεδεών, Γράμματα 55 έπ.

—- Κώδιξ « <5ιά την... διόρϋωσιν των προικιών », μ. Παραμυθίας, έδ. υπό 
Δ. Α. Παναγιωτίδου, έν ΠΕΦΣΚ 27 (1900) 308 έπ.

1793. 'Εξάβιβλος τον ’ Αρμενοπονλον, κατά μετάφρασιν Σπανού, δ'έκδο- 
σις, όμοια προς την β' ( πρβλ. έτη 1744, 1766 καί 1777 ).

— «Δ ικανική Τέχνη» τοΰ Δη μ. Καταρτζή-Φωτιάδου, έδ. υπό
Δ η μ. Β. Οίκονομ ίδ ου, έν ΕΑΙΕΔ 3 (1950) 17-59' τό κείμε
νον : 26 - 54.

— ’Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας τής
νήσου Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ’ άν. 10, 326 έπ.

— Φιρμάνιον τοΰ ίδιου, περί έλευθέρας άσκήσεως τών καθηκόντων των
ιερέων, έδ. υπό Γεδεών, Γράμματα 49-51.

1794. « Νομοκάνων πρόχειρος » ίερέως Γεωργίου ’Αθανασίου Ράμ
ματά, έν χφ. 98 Μ. Ξενοφώντος (’Άθω), μνημονεύεται υπό Γ ε- 
δεών, έν Έκ. Άλ. 8, 8.

— Φιρμάνιον σ. Μουσταφά υπέρ Μετσόβου, έδ. υπό Β. Δ. Σ κ α φ ι δ ά,
έν π. Ήπειρ. Εστία 1 ( 1952) 658 έπ.

1794- 1803. «‘Ο [μ. Λαρίσσης] Διονύσιος... κατώρΰωσε νά έκδοΰη... διά
ταγμα σουλτανικόν, κυρωτικόν τών διαϋηκών τών άπο&νησκόντων 
άτεκνων»· πρβλ. Π. Κοντογιάννη, έν π. Άθηνά 18, 151.

1795. Σνμφωνητικόν Συνεταιρισμού Άμπελακίων, τής 1 ’Ιανουάριου, έδ.
έν γαλλ. μεταφράσει υπό F. Boulanger, Ambelakia ou les 
associations et les municipalites helleniques... (Paris 1875) 53 
έπ. καί έν έλλ. μεταφράσει υπό Ή λ. Γεωργίου, ένθ’ άν. (έτος 
1780) 31 έπ.

1796. ’Εγκύκλιος 19 ’Ιανουάριου, έπισκόπου Κοζάνης, περί προικός, μεσι
τών γάμου καί διαθηκών, έδ. υπό Μ. Καλινδέρη, ένθ’ άν. 
93 έπ.

— Τόμος Συνοδικός πΚ Γερασίμου τοΰ Γ', έδ. υπό Γεδεών, Καν.
Διατ. Α' 295.
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— 12 Μαΐου. Πρακτικόν προκρίτων ’Άνδρου, έπ'ι θέματος κληρον. δια
δοχής, έδ. υπό Δ. Π α σχόλη, εν ΑΟΚΕ 5, 168 έπ.

1797. Γραπτά έθιμα Σαντορίνης - ’Ανάφης, έδ. έν JGR 8, 503 έπ.
— Γράμμα πΚ Γρηγορίου Ε', περί άπαγορεΰσεως... συντεκνιών εις ίερο-

μονάχους, έν χφ. Κώδικι μ. Παροναξίας (σ. 39 - 42)’ πρβλ. Π. 
Ζερλέντου, Πατριάρχων γράμματα διατακτικά, 99.

— Εγκύκλιος τοϋ Ιδιου προς Δωδεκανησίους, περί γάμου, έδ. υπό Θεο-
τοκά, 193.

1798. Διάταξις τοΰ ίδιου, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. 
Α' 305.

— Σημείωμα τοϋ ίδιου, περί δικαστ. έξουσίας μητροπολιτών κλπ., έδ. υπό
Γεδεών, Σημείωσις 160.

— ’Εγκύκλιος τοϋ ίδιου, περί τοϋ μή εϋλογεΐν γάμους «παρ’ ένορίαν»,
έδ. υπό Θ ε ο τ ο κ ά, 194.

— Διάταξις ίδιου, περί άρραβώνος, έδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 311.
1799. Φιρμάνιον περί άπηγορευμένων γάμων: « νά προστάζουν τους Ιμά

μηδες των μαχαλάδων νά μη κοϊδίζουν νικιάχι εις τους ρωμαίους », 
μνημονεύεται υπό Γεδεών, Γράμματα σ. ε'.

— ’Εγκύκλιος τοϋ καπουδάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας τής
Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, έ'νθ’ άν. 10, 328 έπ.

— 10 Δεκεμβρίου. ’Έγγραφον προεστώτων καί γερόντων "Άνδρου προς
Κυβέρνησιν: « νά μην ήϋελε χαλαστή ή τοπική μας συνήθεια... δποϋ 
ε'χομε νά λαβαίνομε ή και νά χρεωατοϋμε, πληρώνομε κατά την ομο
λογία μας», έδ. υπό Δ. Πασχάλη, έν ΑΟΚΕ 5, 173.

1800. « Κανονικόν ήτοι οί θείοι Κανόνες των αγίων καί πάνσεπτων ’Απο
στόλων των τε Οικουμενικών καί τοπικών Συνόδων καί τών κατά 
μέρος θεοφόρων Πατέρων. Έν έπιτομή συνειλεγμένοι παρά Χρι
στόφορου μοναχοϋ τής... προδρομικής Σκήτεως, ύφ’ ού καί ση
μειώσεις έκ διαφόρων ιερών διδασκάλων εις αυτό συνερανισθεΐσαι 
προσετέθησαν. Έν τφ τοϋ Πατριαρχείου Κ/πόλεως τυπογραφείφ ». 
Πρβλ. Delineatio 97.

— « Ιΐηδάλιον τής νοητής νηός, μιας αγίας καθολικής καί άποστολικής
τών ορθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι άπαντες οί ιεροί καί θείοι Κανό
νες τών τε αγίων καί πανευφήμων ’Αποστόλων. Τών αγίων οικουμε
νικών Συνόδων. Τών τοπικών καί τών κατά μέρος θείων Πατέρων, 
έλληνιστί μέν, χάριν αξιοπιστίας, έκτιθέμενοι, διά δέ τής καθ’ ημάς 
κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν τών άπλουστέρων έρμηνευό- 
μενοι, παρά ’Αγαπίου ίερομονάχου καί Νικοδήμου μοναχοϋ. 
Καί μετ’ έπιμελείας άνακριθέντες καί διορθωθέντες... παρά τοΰ... 
Δωροθέου [ΙΙρωΐου]. Νΰν πρώτον τύποις έκδοθέντα... Έν
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Λειψίφ... ». ’Ανατυπώσεις: έν Άθήναις 1841 καί 1886 και έν Ζα- 
κύνθφ 1864. At ανατυπώσεις αΰται παρέλειψαν τάς εν ύποσημειώ- 
σεσι παρατηρήσεις τοϋ έπιστατήσαντος την αρχικήν έκδοσιν ίερομον. 
Θεοδώρητου, παρατηρήσεις θεωρηθείσας έξαλειπτέας υπό τοϋ πΚ 
Νεοφύτου, διά Γράμματός του, κατ’ Αύγουστον 1802.

— Σννϋήκη 21 Μαρτίου μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας περί τινων πόλεων
τής ’Ηπείρου και Έπτανήσου, έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, Σημείωσις 80 έπ. 
Πρβλ. Α. Βρέκοση, εν Ήπ. Χρ. 3, 272 έπ.

— Δυο εγκύκλιοι τοϋ καπουδάν πασά Χουσεΐν, προς τούς προεστώτας
Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ’ άν. 10, 330 έπ.

1803. Costituzione della Repubblica settinsulare. Corfu 24 Novembre. 
Ή έλλ. μετάφρασις έδ. υπό Δ η μ. Βενιέρη, τό 1804, υπό τον 
τίτλον: « Κατάστααις τής 'Επτάνησου Πολιτείας... Έν Τριεστίφ... ».

— Σουλτ. ορισμός άπαγορεΰων διορισμόν των ραγιάδων, εις θέσιν προξέ
νου ή υποπρόξενου ξένης Δυνάμεως, ουδέ παροχήν εις τούτους ιδιό- 
τητος προστατευομένου' έπίσης απαγορεύει αγοράν ακινήτων υπό 
ξένων' έπίσης ορίζει, δτι έπι μικτών γάμων, τά τέκνα τής έλληνίδος 
γυναικός δεν κτώσι τήν υπηκοότητα τοϋ αλλοδαπού πατρός, αλλά 
■θεωρούνται ραγιάδες' έδ. υπό Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, έν π. Άθηνά 
29(1917) 217 έπ.

— Διάταξις πΚ Καλλινίκου Ε', « <5ιαίτηαις κληρονομικών δικαίων », έδ.
υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 81.

— Δύο έγκύκλιοι (29 Αύγούστου και 25 ’Οκτωβρίου) έπ. Κοζάνης Θεο
φίλου, κατά τοϋ στολισμού των γυναικών, έδ. ύπό Μ. Καλινδέρη, 
έ'νθ’ άν. 97 έπ.

— Regolamento ecclesiastico risguardante il clero ortodosso della sere-
nissima Repubblica settinsulare. In Corfu. Ή έλλ. μετάφρασις 
έδ. τό 1805, ύπό τον τίτλον : « Διάταξις έκκλησιαστική άφορώσα τον 
ορθόδοξον κλήρον τής Έπτανήσου. Κερκύρα... ».

— Καταστατικόν τοϋ έσναφιοϋ τών άμπατζήδων Φιλιππουπόλεως, έδ. ύπό
Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, έν π. Θρακικά 2 (1931) 329' πρβλ. τοϋ 
ί δ ί ο υ, έν ΑΘΛΓΘ 3 (1936 -1937 ) 145 -195 καί 7 (1940 -1941) 
9-65.

1804. Ναυτικός νόμος ’Ύδρας, έδ. ύπό Γ. Κριεζή, 'Ιστορία τής νήσου 
“Υδρας ( Πάτραι 1860) 72 έπ. Πρβλ. έν τούτοις I. Μ αν ι ατο
πο ύλου, Τό ναυτικόν δίκαιον τής “Υδρας (Άθ. 1939) 16 έπ.

1805. Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου Κριτού Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, τό 
λεγόμενον ή 'Εξάβιβλος... Ένετίησιν. Παρά Πάνφ Θεοδοσίου. Έκδο- 
σις όμοια προς τήν τοϋ Γλυκύ τοϋ 1766.

— «Συμφωνητικόν γράμμα» τοϋ έσναφιοϋ τών άμπατζήδων Φίλιππου-
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πόλεως, τής 29 Ιουνίου, έδ. υπό Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, εν π. 
Θρακικά 3, 329 έπ. Πρβλ. τοΰ ί δ ίου, εν ΑΘΛΓΘ 3, 145 έπ. 

1806. 10 Δεκεμβρίου. « ’Άρΰρα κεφαλαιώδη τον εν Σμύρνη συστήματος 
τών ρωμαίων πραγματεντών », εδ. υπό Ν.Σ.Γ., εν π. Όμηρος 6 
(1878 ) 58 - 60.

1808. Γραπτά έθιμα Φολεγάνδρου, εδ. εν JGR 8, 522.
— Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Γαζή Σελίχ, προ; τους προεστώτας τής

νήσου Πάτμου, έδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ένθ’ άν. 10, 334 έπ.
— Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Ραμάς Άβδούλ, προς τους κατοί

κους πέντε νήσων τοΰ Αιγαίου, έδ. υπό τοΰ ίδιου, ένθ’ άν. 10, 
335 έπ.

1809. Εγκύκλιος πΚ 'Ιερεμίου Δ', τής 11 Δεκεμβρίου, προς τούς επισκό
πους, περί είσπράξεως τώνόφειλομένων ετησίων είσφορών τών Μονών 
προς τό Πατριαρχείον. Εις 4ον (εν IEEE 1589).

1810. Γραπτά έθιμα Νάξου, έδ. εν JGR 8, 523-558. Πρβλ. Ίακ. Β ι- 
σβίζη, Ή πολιτική δικαιοσύνη κατά την Έπανάστασιν (Άθ. 
1941) 188 έπ., Ν. Πανταζοποΰλου, ’Από τής λογίας παραδό- 
σεως εις τον αστικόν κώδικα (Άθ. 1947) 109 σημ. 48, Α. Κα- 
τσουροϋ, Συμβολή στή μελέτη τών έθίμων τής Νάξου, έν π. Να
ξιακόν Άρχεΐον 1, 8 έπ. Τά γραπτά ταϋτα έθιμα φαίνεται, δτι ουδέ
ποτε ΐσχυσαν' πρβλ. Άπάντησιν Δημογεροντίας Νάξου, δημ. υπό 
I. Βισβίζη, έν ΕΑΙΕΔ 3, 168 έπ.

— Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, «-προικοδοσιών δροι καί κανόνες», έδ. υπό
Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 129.

— Κήρυγμα τοΰ Διοικητοΰ Κέρκυρας, τής 16 Όκτ., περί διαχειρίσεως
τής περιουσίας τών ναών καί μονών τής νήσου. (Μονόφυλλου έντυ
πον, έν Άρχ. Ίονίου Γερουσίας).

— Κανονισμοί τών Εκκλησιών καί τοΰ Κλήρου τών Ίονικών νήσων. Εΐς
8ον. (έν ΓΑΚ. Άρχ. Βλαχογιάννη 55, 967 ).

— Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Γεδεών, Καν.
Διατ. Β' 134.

— Άχτναμές σ. Μαχμούτ Β' υπέρ Άλβανιτοχωρίου (παρά τό Τύρνοβον)
Βουλγαρίας, έδ. βουλγαριστί υπό Σ β. Τζόνεβ, 'Ιστορία τής πό
λεως Γκόρνα Όρισχοβίτσα καί τών περιχώρων της Λέσκοβετς καί 
Άρμπάνασι (Τύρνοβον 1932) σ. 29. Πρβλ. Κ. Άμαντον, έν 
ΠΑΚ 10, 45.

1812. Συμπληρωματικά γραπτά έθιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 501 έπ.
— Διαταγή τοΰ Χουρσήτ Μεχμέτ καπουδάν πασά, προς τούς προεστώτας

Νάξου, περί τοΰ καταβλητέου φόρου, έδ. υπό Π. Ίωάννου, έν π. 
Ελληνικά 5, 218 έπ.
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—· Διάταξις πΚ 'Ιερεμίου, περί πολυτελείας, έδ. υπό Γεδεών, Καν. 
Διατ. Β' 142.

— « Κόπια τών τοπικών σννη&ειών τής Πάτμου, όταν ερχεται βοεβόδας »,
εδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ενθ’ άν. 10, 336 έπ.

1813. Εγκύκλιος τοΰ καπουδάν πασά Χουρσήτ Μεχμέτ προς τούς πατμίους, 
εδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, ενθ’ άν. 10, 339 έπ.

— Σύστημα ή Διαταγαι κατά ψήφον άπάσης τής συνελεύσεως τής έν
Μακεδονία πόλεως Μελενίκου, προς πλείονα άφορώσαι βελτίωσιν 
των έν αυτή θείων οίκων, σχολών τε καί νοσοκομείων καί τής των 
ενδεών απάντων φιλανθρωποτέρας οίκονομίας τε καί κηδεμονίας.Έν 
Βιέννη... »

— Διάταξις πΚ Κυρίλλου Τ', κατά προικοδοσιών, εδ. υπό Γεδεών, Καν.
Διατ. Β' 145.

— Εγκύκλιος άρχιμ. ’Αλεξάνδρειάς προς τούς Χριστιανούς τών ’Ινδιών,
υπέρ άναρρΰσεως αιχμαλώτων, εδ. εν Δελτίφ πατρ. Βιβλιοθήκης 
’Αλεξανδρείας 2 (1949 ) άριθ. 4, σ. 9.

— Τά έσνάφια έν Καΐρφ, αυτόθι 2 (1949) άριθ. 2, σ. 1-3.
— Ό επίσκοπος Δελβίνου τής ’Ηπείρου Γαβριήλ ηύ'ξησε τά δικαιώματα

τοΰ γάμου άπό 60 παράδες εις 3 γρόσια- πρβλ. Θ. Μ π α μ ί χ α, έν 
Ήπ. Χρ. 5, 65.

1814. Διάταξις πΚ Κυρίλλου, περί κωλυμάτων γάμου, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Β' 149.

1815. Φιρμάνιον σ. Μαχμοΰτ, καθορίζον προνόμια έπ. Σερβίων - Κοζάνης, 
έδ. υπό Α. Σιγάλα, έν π. Μακεδονικά 1, 284.

1816-1817. Κώδιξ πολιτικός τοΰ πριγκιπάτου τής Μολδαβίας. Μέρος Α' έν 
Ίασίφ 1816. Μέρος Β' 1816. Μέρος Γ' 1817. Άνεδημοσιεύθη έν 
JGR 8, 1-355. Περί τών πηγών τοΰ Κώδικος τούτου, βλ. Κ. 
Τριανταφυλλόπουλον, έν π. Revista istorica romana 1 
(1931) 32 έπ.

1817. « Ό έμπορικός Κώδιξ τής Γαλλίας μεταφρασθείς έκ τοΰ γαλλικού πρω
τοτύπου... παρά Νικολάου τού Παπαδοπούλου, παρ’ ου 
προσενεχθείς τφ έν Κ/πόλει έντιμοτάτφ συστήματι τών έλληνορρω- 
μαίων έμπορων... τύποις έκδίδεται. Έν Βιέννη...»

— Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Ionie... Corfu. Ή έλλ.
μετάφρασις, ύπό Πλάτωνος Πετρίδου, έδ. τό 1818, υπό τον 
τίτλον: « Πολίτευμα τών ένωμένων έπαρχιών τών ’Ιωνικών νήσων... 
Κερκύρςι... ». Άνεδημοσιεύθη τό 1855, ύπό τον τίτλον: «Σύνταγμα 
τοΰ Ίονίου Κράτους τών 1817, ως νϋν υπάρχει μετερρυθμισμένον... 
Κερκύρςι», κατά μετάφρασιν Μιχαήλ Σ. Ί δρωμένου.

1818. Νομοθεσία τού Ύψηλοτάτου καί εύσεβεστάτου Αύθέντου καί Ήγε-
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μόνος πόσης Οΰγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ίωάννου Καρατζά, 
βοεβόδα. Έν Βιέννη...». Άνετυπώθη έν JGR 8, 357-440.

— Νόμος "Υδρας, έδ. έν ΑΚΥ 6, 42 έπ. Πρβλ. I. Μανιατοποΰλου,
ένθ’ αν. (έτος 1804) 18 έπ.

— ’Έγγραφον τής 10 Μαΐου, έκ 14 άρθρων, περί διοικητικής όργανώ-
σεως κοινότητος Κάστρου τής Νάξου, έδ. υπό Μ ι χ. I. Μ α ρ κ ό- 
πολι, έν π. Εστία 1892 Β' 333 έπ.

1819. Δυο διατάξεις πΚ Γρηγορίου Ε', περ'ι γάμου ίεροδιακόνου, έδ. ύπό 
Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 155 κα'ι 571.

— "Ετερον σιγίλλιον τοΰ ίδιου, περί άπαγορεύσεως μικτών γόμων, έδ.
υπό ’Ανθίμου Άλεξούδη, έν ΔΙΕΕΕ 4 (1892) 268 έπ. καί 
άνεδ. υπό Ν. Βέη, έν ΤΑ 369.

— Άπόφασις προεστώτων Αίγίνης, περί τών προσφέυγόντων εις τήν
τουρκικήν δικαιοσύνην, έδ. υπό Ίω. Λυκοΰρη, Ή διοίκησις καί 
δικαιοσΰνη τών τουρκοκρατούμενων νήσων (Άθ. 1954) 328 έπ.

1820. «Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου... ή 'Εξάβιβλος εις κοινήν 
■γλώσσαν... Έκδοσις πρώτη... Έν Βενετίρ έν τή τυπογραφίφ Πάνου 
Θεοδοσίου». Πράγματι ς·'έκδοσις" πρβλ. έτη 1744, 1766, 1777, 
1793 καί 1805. Είναι ή τελευταία έκδοσις τής μεταφράσεως τοΰ 
’Αλεξίου Σπανού.

— Γαλλικός εμπορικός κώδηξ μεταφρασθείς εις τήν καθομιλουμένην ημών
διάλεκτον παρά Θ[εοδώρου] Ρ[άκου], Έν Παρισίοις...

1821. Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β' υπέρ μ. Άγαθουπόλεως Ήσαΐα, έδ. ύπό 
Άντ. Άναγνωστίδου, έν π. Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις 2 
(1948 ) 166 έπ.

1822. ’Οργανικός νόμος (Σύνταγμα τών ’Αρμένων Κρήτης), άρθρ. κθ': 
«έως δτου να έκδοθώσι νόμοι εις τα πολιτικά καί έγκληματικά κρι
τήρια, θέλουν είναι εις χρήσιν οί νόμοι τών αειμνήστων ημών 
αύτοκρατόρων ».Έδ. ύπό Κ. Κριτοβουλίδου, Άπομν. 120 έπ.

— Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (Επίδαυρου). ’Άρθρ. Ηθ*:
«Άχρι τής κοινοποιήσεως τών είρημένων Κωδήκων αί πολιτικοί 
καί έγκληματικαί διαδικασίαι βάσιν έχουσι τούς νόμους τών αειμνή
στων χριστιανών ημών αύτοκρατόρων καί τούς παρά τοΰ Βουλευτι
κού καί Εκτελεστικού Σώματος εκδιδομένους νόμους' διά δέ τά 
Εμπορικά, δ έμπορικός τής Γαλλίας Κώδηξ μόνος ισχύει εις τήν 
Ελλάδα ».

— Φιρμάνιον περί τών προνομίων μ. Βέροιας, έδ. ύπό Π. Ζέπου, έν
ΑΙΔ 11, 75 έπ.

1823. Νόμος της Επίδαυρου (Προσωρινόν Πολίτευμα Άστρους), άρθρ. 
π': « άχρι δέ τής κοινοποιήσεως τών είρημένων Κωδήκων, κατά μέν
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τά Εγκληματικά καί Πολιτικά ίσχΰουσιν οί Νόμοι τών ήμετέρων 
αείμνηστων χριστιανών Αΰτοκρατόρων τής Κ/πόλεως, τό απάνθισμα 
τών Εγκληματικών τής Β' Εθνικής Συνελεΰσεως τών Ελλήνων, 
καί οί από την διοίκησιν έκδιδόμενοι Νόμοι, κατά δέ τά Εμπορικά 
ισχύει μόνος τής Γαλλίας ό Εμπορικός Κώδηξ».

— Φιρμάνιον, υπέρ μ. Κρήτης Καλλινίκου, έδ. υπό Γ. I. Οίκονομ ί-
δου, έν π. Χριστ. Κρήτη 2 (1913) 237-245.

1824. Κώδιξ τών νόμων. Φυλλάδιον Α'. Έκ τής έν Ύδρρ Τυπογραφίας. 
Εις 16ον. Περιέχει: Άπάν&ισμα τών ’Εγκληματικών.

— Νόμος τής ’Επίδαυρου ήτοι προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος...
Ύδρα... » εις 16ον.

1827. Διάταξις πΚ ’Αγαθάγγελου, περί προικοδοσιών, έδ. υπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 314.

— Βεράτιον μ. Πάφου Χαρίτωνος, έδ. έν π. Κυπριακά Χρονικά 5, 5 έπ.
— « Διαταγαϊ γόμων καί προικοδοοιών. "Οροι καί κανόνες. Έν τφ τοΰ

Πατριαρχείου τής Κ/πόλεως τυπογραφείφ »’ εις 4°ν.
— Πολιτικόν Σύνταγμα τής 'Ελλάδος (Τροιζήνος). ’Άρθρ. 99: « Ή

Βουλή χρεώστε! νά φροντίση διά νά συνταχθώσι Κώδηκες, Πολιτι
κός ’Εγκληματικός καί Στρατιωτικός, έ'χοντες ιδιαιτέραν βάσιν την 
Γαλλικήν Νομοθεσίαν.» ’Άρθρ. 134: «Ή δικαστική έξουσία δικά
ζει κατά τούς γραπτούς νόμους τοΰ έθνους ». ’Άρθρ. 142 : « "Εως 
δτου δημοσιευθώσι Κώδικες... οί Βυζαντινοί Νόμοι, τό ’Απάνθι
σμα τών έγκληματικών... καί οί παρά τής Ελληνικής Πολιτείας δη
μοσιευόμενοι νόμοι έχουν ίσχύν' εις δέ τά έμπορικά ίσχύν νόμου 
έχει 6 έμπορικός τής Γαλλίας Κώδηξ».

— «’Έκϋεσις σαφέστερα τών... περί προικών κεφαλαίων » τής μ. Παρα
μυθίας, έδ. υπό Δ. Α. Π α ν α γ ι ω τ ί δ ο υ, έν ΠΕΦΣΚ 27, 309 έπ. 
(πρβλ. έτος 1792).

— Διονυσίου Πΰρρου τοΰ Θετταλοϋ, Νομικόν βιβλίον κατ’ αλφά-
βψον, εις είκοσι βιβλία, Θεωρητικόν, Δικανικόν καί ’Εκκλησιαστι
κόν, έκ τής Έξαβίβλου καί τοΰ Μολδαβικοϋ Κώδικος τοΰ Καλλι- 
μάχη' βλ. Δ. Πΰρρου, ’Αριθμητική (Ναΰπλ. 1828) 45' πρβλ. Π. 
Ζέπου, Ή νεωτέρα έλλην. έπιστήμη τοΰ Άστ. Δικαίου (Άθ. 
1954) 14, σημ. 7 καί Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, έν ΑΙΕΔ 6 (1955) 1 - 7. 
Ή τύχη τοΰ χφ. άγνωστος.

1828. ’Έγγραφον τών αντιπροσώπων τών Συμμάχων Αυλών, άπευθυνου- 
σών 28 έρωτήματα καί ζητουσών τήν λΰσιν των (τής 9 Όκτ.), έδ. 
έν Correspondance du Comte Capodistria, τ. 4, 460 έπ. καί 
(δρθότερον) υπό Α. Μάμουκα, Τά κατά τήν άναγέν. τής Ελλά
δος, τ. 11, 236 έπ. καί: Άπάντησις τοΰ Πανελληνίου διά τοΰ Κα-
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ποδίστρια (τής 18/30 Όκτ.) εν Correspondance, τ. 4, 455 έπ. καί 
Μάμουκα, ένθ’ αν. 11, 245 επ. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα ύπ’ 
άριθ. 24-28 ερωτήματα. Αί απαντήσεις τής Κυβερνήσεως οΰχί πάν
τοτε ακριβείς (πρβλ. Δ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία των ’Αθη
ναίων, 2, 56 έπ.).

— Κατάστρωσις των έκπαλαι σιουρουτίων τοϋ βηλαετίου Ζαγορίου, έδ. υπό
Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Ήπ. Μελετήματα, Θ' 82 έπ. καί υπό Π. Β ι ζ ο υ- 
κίδου, έν Ήπ. Χρ. 2, 33 έπ. Άνεδ. υπό Δ. Ζώτου, Ή δικαιο
σύνη εις τό Κράτος τοϋ Άλή πασά (Άθ. 1938 ) 56 έπ.

— Ψήφισμα ΙΘ' τής 15 Δεκ. τοϋ Κυβερνήτου (Μάμουκα, ένθ’ άν. 11,
505 έπ.) άρθρ. 38 : « Τά δικαστήρια ακολουθούν εις μέν τα πολι
τικά, τους νόμους των αυτοκρατόρων, περιεχομένους εις την πρόχει
ρον Έξάβιβλον τοϋ Άρμενοποΰλου, εις δε τά εμπορικά, τον τής 
Γαλλίας εμπορικόν κώδηκα ».

1829. Συνθήκη Άδριανουπόλεως.
1830. Πράξις ύπ’ άριθ. 64 τής 4 Φεβρ. Α': «Ό επί τής Δικαιοσύνης 

Γραμματεύς τόσον έκ των Βασιλικών ό'σον καί έκ των Νεαρών τών 
μεταγενεστέρων αυτοκρατόρων θέλει συλλέξει άπαντας τούς πολιτι
κούς βυζαντινούς νόμους, κατατάττων αυτούς εις την άνήκουσαν 
τάξιν ».

— ’Εγκύκλιος περί εθίμων, τής 15 Δεκ., προς τούς Προέδρους τών δικα
στηρίων Σπάρτης, έδ. έν Μ ά ο υ ρ ε ρ ( μετ. Ε. Καραστάθη), Ό 
έλληνικός Λαός, Α', 429 έπ.

— Ψήφισμα 152 τής 15 Αύγ. Περί Διοργανισμοϋ Δικαστηρίων. ’Άρθρ.
148 : « Τά δικαστήρια διά μέν τό πολιτικόν ακολουθούν τούς νόμους 
τών αυτοκρατόρων' έωσοϋ δ’ έκδοθή ή παρασκευαζομένη συλλογή 
αυτών, θέλουν συμβουλεύεσθαι τούς περιεχομένους εις την πρόχειρον 
έξάβιβλον τοϋ Άρμενοπούλου ».

— Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β', υπέρ τής Χίου, έδ. υπό Stephanopoli,
176 έπ.

1831. 20 Μαΐου. Προκήρυξις τοϋ έν Χανίοις Κρήτης Συμβουλίου τοϋ άντι- 
βασιλέως Αίγύπτου, περί φόρων, έδ. υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, έν 
ΕΕΚΣ 1, 137 έπ.

1832. Πολιτικόν σύνταγμα της 'Ελλάδος, τής 15 Μαρτίου, τής Ε' Συνε- 
λεύσεως. “Άρθρ. 291: « "Εως δτου δημοσιευθώσι κώδικες νόμων, 
κατά τό 118 άρθρον, οι βυζαντινοί νόμοι τών ρωμαίων καί χριστια
νών αυτοκρατόρων... καί οί παρά τής έλληνικής πολιτείας δημοσιευό
μενοι έχουν ίσχύν ». ’Άρθρ. 288 : « αί έξ δλων τών κοινωνικών σχέ
σεων πηγάζουσαι συμφωνίαι καί αί από συναλλαγμάτων υποθέσεις 
θέλουν δικάζεσθαι καί άποφασίζεσθαι κατά τάς βάσεις έφ’ ών στη-

26 -11 - 1956
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ρίζονται, χωρίς νά παραβιάζωνται εις τό παραμικρόν τά έγγραφα 
και αί συνθήκαι, αί γενόμεναι έπί καλή πίστει και κατά τάς έπικρα- 
τοΰσας τοπικάς συνήθειας... ».

— Άνακοίνωσις Ύψ. Πύλης προς τούς εκπροσώπους των τριών Μ. Δυ
νάμεων (10 Δ/βρίου) περί των χορηγηθέντων τή Σάμιρ προνομίων, 
έδ. υπό Stephanopoli, 181 έπ.

—- Θέσπισμα περί περιορισμού τών προικοδοσιών διαφόρων χωρίων τοϋ 
βιλαετιού Ζαγορίου τής Ηπείρου, έδ. υπό Π. Βιζουκίδου, έν 
Ήπ, Χρ. 2, 37 έπ.

1833. Γραπτά έθιμα Σπετσών, έδ. έν JGR 8, 559-563.
— Γραπτά έθιμα Άν. Σπάρτης, έδ. υπό Ίακ. Βισβίζη, έν π. Άθηνά

53, 253 έπ.
— «Πρόχειρον νόμων, τό λεγόμενον 'Η Έξάβιβλος, συλλεχθεΐσα από

δλους τούς νόμους κατ’ έκλογήν καί έπιτομήν καί συνταχθεϊσα ούτω 
παρά... Κωνσταντίνου τού Άρμενοπούλου καί μεταφρα
σθείσα παρά Κ. Κλονάρη. Έν Ναυπλίφ... ».

— Εγκύκλιος τής 22 Μαρτίου τής έπί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας,
προς τούς έπαρχιακούς Εϊρηνοδίκας καί Δημογέροντας τής ’Επικρά
τειας. Περιέχει κατάλογον έρωτημάτων ( « ζητημάτων » ) περί τοπι
κών έθίμων" άνεδημοσιεύθη ύπό Δ. Πασχάλη, έν ΑΟΚΕ 5, 151 
έπ. καί έν ΑΙΔ 6, 217 έπ. καί ύπό Ί. Βισβίζη, έν ΕΑΙΕΔ 3 (1950) 
160 έπ.

— 18 ’Ιανουάριου. Προκήρυξις τού Σερασκέρη Κρήτης, περί φόρων, έδ.
ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, έν ΕΕΚΣ 1, 133 έπ.

1834. Προνόμια Σάμου. Βλ. Μετάφρασιν υψηλού αύτοκρ. Φιρμανίου, ήτοι 
τής οργανικής Διατάξεως τής έκδοθείσης τό 1834 καί περιεχούσης 
τά χορηγηθέντα τοΐς Σαμίοις Προνόμια (1839). Πρβλ. Άρχεΐον 
Σάμου 4 (1955) 105 έπ.

1835. Έκδοσις τής Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου,έν Άθήναις ( μόνον
κείμενον)' πρβλ. Ίακ. Βισβίζη, έν ΤΑ, 163- 172.

— Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β' περί τών προνομίων τών έπανελθουσών ύπό
τον τουρκικόν ζυγόν νήσων Καλύμνου, ’Ικαρίας, Πάτμου καί Λέρου, 
έδ. ύπό Γεδεών, Γράμματα 107 έπ. καί έν γαλλική μεταφράσει 
ύπό Stephanopoli, 34 έπ.

— Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β' ύπέρ τής Χίου, έδ. ύπό Stephanopoli,
176 έπ.

— Φιρμάνιον τού ίδιου, ύπέρ έπισκ. Προκοννήσου Βησσαρίωνος, έδ. ύπό
Τ. Γριτσοπούλου, έν ΑΘΛΓΘ 20 ( 1955) 125-131.

1836. Διάταξις πΚ Γρηγορίου Τ", περί προικοδοσιών, έδ. ύπό Γ εδεών, 
Καν. Διατ. Α' 328.
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— Διάταξις τοΰ αυτού, περί έγκυρου γάμου, έδ. αυτόθι, Β' 203.
— Εγκύκλιος τοΰ αυτού, περί άπαγορεΰσεως των έκ πορνείας γάμων, έδ.

υπό Θ ε ο τ ο κ ά, 196.
— Φιρμάνιον περιέχον τα πρώτα καί δεύτερα προνόμια τής Σάμου, έδ. έν

Άρχείον Σάμου 4 (1955) 109 έπ.
1837. Διάταξις τού αυτού, κατά τών Αδελφάτων, έδ. υπό Γεδεών, Καν. 

Διατ. Β' 207.
1838. Διάταξις τοΰ αυτού, περί διαζυγίου, έδ. αυτόθι, Β' 336.
— 17 Όκτ. Άπάντησις τής Έκκλ. Επιτροπής προς πΚ έπί τής ’Αναφοράς

τής Ίονικής Διοικήσεως προς πΚ, περί βαθμολογίας τών συνοικεσίων, 
έδ. έν Πρακτικά τής αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, 
Κ/πολις 1839, σ. 59-130. Έν συνεχείς;: Επιστολή πατριαρχείου 
καί Συνόδου προς τούς Έπτανησίους. Τόμος περί συνοικεσίων. Επι
στολή προς ’Αρχιερείς Επτάνησου, καί ’Επιστολή προς Βουλήν.

1839. «Τόμος περί συνοικεσίων», έπί πΚ Γρηγορίου Τ', έδ. έν Συντ. 5, 
164 έπ., υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 370 έπ. καί υπό Θ ε ο- 
τ ο κ ά, 197.

— Βεράτιον (Χάτι Σερίφ) σ. Μαχμούτ Β' προς τον μ. Ήρακλείας Διονύ
σιον μνημονεύεται υπό Σ. Θ. Θ ε ο φ α ν ε ί δ ο υ, έν ΑΘΛΓΘ 14, 353 
έπ., περί τών προνομίων τοΰ Γένους. Πρβλ. Heidborn, Manuel 
de droit public et administratif de l’Empire Ottoman, 1 (1908 ) 
94, 297.

— Χάτι-σερίφ τής 3 Νοεμβρίου, έδ. έν Όθωμ. Κώδ. 1, 13-17 καί υπό
Testa, 5, 140 έπ.

1840. Έγγραφον πΚ ’Ανθίμου Δ' προς π. ’Αντιόχειας, περί παρακωλυσεως 
έκθέσμων γάμων, έδ. υπό Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η, Έπίσ. πατρ. έγγραφα 
1, 260.

1841. Γράμμα πΚ ’Ανθίμου Δ', κατά προικοδοσιών, προς τούς ορθοδόξους 
τής μ. Νικομήδειας, έδ. υπό Γεδεών, έν π. Φιλολ. ’Ηχώ Κ/πόλεως 
περ. Β' άριθ. 3 (1896) 17 έπ.

— Codice civile degli Stati Uniti delle Isole Ionie. Corfu... εις 8ον.’Εδ.
έν έλλ. μεταφράσει τό 1851. ’Επίσης έμπορικός καί ποινικός ’Οργα
νισμός Δικαστηρίων, Πολιτική καί Ποινική Δικονομία. Πρβλ. Π. 
Ζέπου, Ή σημασία τού Ίονίου πολιτικού Κώδικος, ως τοπικού 
έλλ. Δικαίου, έν ΑΙΔ 5, 556 έπ.

1843; Μ. Γεδεών, Αί φάσεις τού παρ’ ήμίν έκκλ. ζητήματος (Κ/πολις 
1910) 60: « προϋνμως [ή τουρκική Κυβέρνησις] εδέχϋη... νά προ- 
καλέση ζήτημα περί δια&ηκών τών Χριστιανών ».

1844. Διάταξις πΚ Γερμανού Δ', περί προικοδοσιών, έδ. ύπό Γεδεών, 
Καν. Διατ. Α' 335.
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1846. ‘Υψηλή διαταγή περί μή έπεμβάσεως εις τάς γαμικάς υποθέσεις έν 
Γενί - [ ΙΤαζάρ ; ], μνημονεύεται υπό Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα, σ. στ'.

— Διαταγή πρός τον καδήν Άμασείας, έπί τοϋ αΰτοϋ θέματος, μνημο
νεύεται υπό τοϋ ιδίου, αυτόθι, σ. στ'.

1848. "Εγγραφον πΚ ’Ανθίμου Δ' πρός π. ’Αντιόχειας, περί γόμων μεταξύ 
ετεροδόξων, έδ. υπό Κ. Δελικάνη, έ'νθ’ άνωτ. 1, 305.

1849. ’Εγκύκλιος επιστολή πΚ ’Ανθίμου Δ', περί όρκου, έδ. έν Συντ. 5, 
617 έπ. καί υπό Θεοτοκά, 107 έπ.

1850. Συνοδικός τόμος (29 ’Ιουνίου), δι’ ου άνεκηρυχθη τό αϋτοκέφαλον
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, έδ. έν Συντ. 5, 177 έπ.

— Φιρμάνιον υπέρ τής Σάμου, ερμηνευτικόν τοϋ φιρμανίου τοϋ 1832, έδ.
έν Άρχεΐον Σάμου 4, 113 έπ.

1852. Νόμος Καταστατικός τής ‘I. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
έδ. έν Συντ. 5, 602 έπ.

— Νόμος περί έπισκοπών καί έπισκόπων καί περί τοϋ υπό τούς έπισκό-
πους τελοϋντος Κλήρου, έδ. αυτόθι, 5, 591 έπ.

— Φιρμάνιον υπέρ τής Σάμου, έρμηνευτικόν τοϋ φιρμανίου τοϋ 1832,
έδ. έν Άρχεΐον Σάμου 4, 119 έπ.

— Φιρμάνιον σ. Μετζήτ, περί τηρήσεως των έκκλησιαστικών δικαίων τών
ρωμαίων, έδ. υπό Γεδεών, Γράμματα 114 έπ.

1853. Φιρμάνιον υπέρ πΚ Γερμανού Δ', έδ. υπό Γεδεών, Γράμματα 164 
(ένθα, έκ παραδρομής, έτέθη χρονία: 1852' πρβλ. τοϋ ιδίου, Αί 
φάσεις, σ. 61, σημ. 73).

1855. Βεράτιον υπέρ μ. Βελεγράδων ’Ανθίμου Άλεξούδη, έδ. υπ’ αύτοΰ, 
Σύντομος ίστ. περιγραφή τής ‘I. Μητρ. Βελεγράδων (Κέρκυρα 
1868) 133.

— Βεράτιον πΚ Κυρίλλου Ζ', έδ. έν γαλλ. μεταφράσει, υπό Testa,
5, 162.

— ‘Υπόμνημα 13 Μαΐου Άαλή - πασά πρός λόρδον Clarendon: « τά πα-
τριαρχεΐα... συγκεντρώνουν τοιοϋτο σύμπλεγμα πολιτικών καί θρη
σκευτικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε δύναταί τις είπεΐν, δτι, έκτος 
τής πολιτικής εξουσίας, ήν μόνη ή τουρκική Κυβέρνηαις ασκεί, οι 
Χριστιανοί διοικοϋνται, δικάζονται καί διευθύνονται μάλλον υπό 
χριστιανικής ή τουρκικής εξουσίας.·» Έδ. υπό Testa 5, 156' πρβλ. 
Stephanopoli, 23.

1856. Χάτι Χουμαγιούν, τής 18 Φεβρουάριου. Έδ. έν έλλ. μεταφράσει έν 
Όθωμ. Κώδ. 1, 21 - 39.

— Συνθήκη Παρισίων, ής τό άρθρ. 9 έπικυροΐ τό ευθύς ανωτέρω Χάτι -
Χουμαγιούν.

1859. 26 Μαΐου. Προκήρυξις τοϋ Διοικητοΰ Κρήτης Μουσίρη Χουσνή πασά,
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περί ποινικών διατάξεων, έδ. υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, εν ΕΕΚΣ 
1, 136 έπ.

1860. Βεράτιον πΚ. ’Ιωακείμ Β', έδ. εν Όθωμ. Κώδ. 3, 2739 έπ.
1861. Καταστατικόν Δημογεροντίας Διδυμοτείχου, τής 22 Ίαν., εδ. υπό 

Γ ρ. Π. Ευθυμίου, εν ΑΘΛΓΘ 18 (1953) 212 έπ.
— ’Εγκύκλιος Μ. Βεζύρου, σχετική προς την κληρον. διαδοχήν των Χρι

στιανών, έδ. υπό Young, Corps de droit ottoman ( Oxford 1905) 
1, 283. Πρβλ. M. Caravocyro, Droit successoral en Turquie 
(Κ/πολις 1898) 152, σημ.

— Φιρμάνιον υπέρ Σάμου, ερμηνευτικόν τοϋ φιρμανίου τοϋ 1832, μνη
μονεύεται υπό Stephanopoli, 64.

1862. Γενικοί Κανονισμοί τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, έδ. εν Όθωμ. Κωδ. 3, 
2773 έπ. καί εν ιδιαιτέρφ φυλλαδίφ.

1864. Πρακτικόν περί εθίμων Καρπάθου, έδ. υπό Μ. Μιχαηλίδου- 
Νουάρου, έ'νθ’ άν. 14 έπ. Άνεδ. έν JGR 8, 564 έπ.

1865. Βεράτιον άρχιεπ. Κΰπρου Σωφρονίου, έδ. υπό Φιλ. Γεωργίου, 
Ειδήσεις ίστορικαί περί τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου (1875) 136 έπ.

1866. Νόμος ΡΝ' περί άφομοιώσεως νομοθεσίας Επτάνησου.
1867. « Τα προ δεκαετίας προνόμια τής νήσον Χίου»· εδ. υπό Π. Κον- 

τογιάννη, έν π. Χιακά Χρονικά 3, 76 έπ.
— Κανονισμός τών αρραβώνων έν Σιατίστη, έδ. υπό Α. Σιγάλα, έν π.

Μακεδονικά 1, 274.
— Considerations sur l’execution du firman imperial du 18 fevrier

1856, έδ. υπό Testa, 7,438 έπ. καί έλλ. έν Όθωμ. Κώδ. 1, 40 έπ.
1868. ’Οργανικός Νόμος Κρήτης. ’Εδ. έν Χανίοις, όί.χ. [1879], υπό τον 

τίτλον: Κρητικού Κώδικος τεύχος Α' περιέχον... Πρβλ. Ν. Β. Τ ω- 
μαδάκην, έν ΕΕΚΣ 2, 223.

1871. Συνθήκη Λονδίνου.
1873. Κανονισμός Δημογεροντίας Διδυμοτείχου (17 Όκτ.), έδ. υπό Γ ρ. 

Π. Ευθυμίου, έν ΑΘΛΓΘ 20 (1955) 44 - 45.
1875. Χάττι τής 30 Νοεμβρίου. Πρβλ. Memoire confidentiel sur le Hatti 

imperial (Άθ. 1876), άνατ. έκ τού Messager d’Athenes. Πρβλ. 
’Ex. Άλ. 4, 126.

1876. Γραπτή διατυπωσις εθιμικού δικαίου Άστυπαλαίας, έδ. υπό Μ. Μ ι- 
χαηλίδου-Νουάρου, έν π. Λαογραφία 13 (1950) 126 έπ.

1878. Συνθήκη Βερολίνου.
— Σύμβασις τής Χαλέπας (Κρήτης), δι’ ής έπεξετάθη καί διετάχθη ή

πλήρης εφαρμογή τού ’Οργανικού Νόμου (βλ. έτος 1868). Έδ. έν 
τφ έν έτει 1868 μνημονευομένφ βιβλίφ.

— ’Αναφορά τοΰ Στυλ. Χουρμουζίου, προς τον βαλήν Σάββα πασάν Κΰ-
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πρου, περί τής κακής εφαρμογής τών περ'ι διαθηκών διατάξεων εν 
τή νήσφ, έδ. υπό Κ. Χρυσάνθη, εν π. Κυπριακα'ι Σπουδαί 18 
(1954), σ. Ήυ' - ρα\

— Εγκύκλιος 'Υπ. Έξωτ. Τουρκίας, περί τοΰ κύρους διαθηκών τών Χρι
στιανών- πρβλ. Μ. Caravocyro, ένθ’ άνωτ. (έτος 1861) 157.

1881. Εγκύκλιος πΚ Ιωακείμ, περί δικαστηρίων, έδ. έν Έκ. Άλ. 1, 235.
1882. Συνοδική διάταξις πΚ ’Ιωακείμ Γ', έπιτρέπουσα διαζΰγιον μετά τριετή 

αποδημίαν άνδρός, μη φροντίζοντος προσηκόντως περί τής γυναικός, 
έδ. υπό Θ ε ο τ ο κ ά, 293.

1883. ’Επί τής διενέξεως μεταξύ Ύψ. Πύλης καί Πατριαρχείων έπί τών 
προνομίων, βλ. σχετικήν ανταλλαγήν έγγράφων, έν Έκ· Άλ. 3, 564- 
570, 4, 125-135, 174-178 καί 470" έπρόκειτο περί τής δωσιδικίας 
τών κληρικών έπί ποιν. υποθέσεων, περί τής δωσιδικίας έπί δικών 
διατροφής, ως καί περί διαθηκών- τά ζητήματα έλύθησαν υπέρ τών 
απόψεων τοΰ Πατριαρχείου.

1890. Περί τής άμφισβητήσεως τών προνομίων έκ μέρους τής Ύψ. Πύλης, 
πρβλ. Μ. Καραβοκυρόν, έν Έκ. Άλ. 33 (1913) 20.

1891. Βεζυρική έγκύκλιος περί προνομίων, έδ. υπό Θεοτοκά, 34-36, ως 
καί σχετική ταυτόχρονος πατριαρχική έγκύκλιος, αυτόθι, 37 - 38.

1893. Δύο έγκύκλιοι πΚ περί προικός, έδ. υπό Θεοτοκά, 503 έπ.
1894. ’Εγκύκλιος πΚ περί διαζυγίου, έδ. υπό Θεοτοκά, 294.
1897. Σαμιακό; Κώδιξ, τεθείς έν Ϊσχύϊ από τοΰ 1899, καταργηθείς δε διά 

τοΰ Αστικού Κώδικος.
1898. Περί κανονισμού τών έν Σάμφ Τ. Μονών- νόμος 802 τής 1/1/1898.
1900. Καταστατικός Νόμος τής έν Κρήτη ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας (Χανιά

1900).
1901. Βεράτιον πΚ ’Ιωακείμ Γ', έδ. υπό Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα 65-75. 
1903. ‘Αστικός Κώδιξ Κόψης (ΰπ’ άριθ. 573), έξ άρθρων 1357.
1909. Έκθεσις δημογεροντίας Σύμης προς τήν τουρκικήν έπιτροπήν έξετά- 

σεως τών προνομίων τής νήσου, έδ. άποσπασματικώς γαλλιστί υπό 
S t e p h a η ο p ο 1 ΐ, 37-39.

— Σύνταγμα Τουρκίας.
— 'Υπόμνημα πληρεξουσίων τής Δωδεκανήσου προς τήν ‘Υψ. Πύλην, περί

διατηρήσεως τών προνομίων, έδ. υπό Stephanopoli, 98-106. 
1912. Υπόμνημα τής 1/14 ’Ιουνίου τών έν Αιγύπτιρ Δωδεκανησίων, έδ. 

υπό Stephanopoli, 87-98.
1923. Συνθήκη Λωζάννης. Δι’ αυτής κατηργήθησαν τά προνόμια.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ
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