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ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Είναι γνωστή ή διά την ιστορίαν ου μόνον τοΰ ελληνικού άλλα καί των 
άλλων δικαίων καί δη κατά τάς αρχαιότερα; περιόδους αυτών μεγίστη σημα
σία των μη καθαρώς νομικών πηγών, τ.έ. τών λογοτεχνικών έργων εν εύρυ- 
τάτη έννοια, περιλαμβανούση οΰ μόνον τά έργα τοΰ έντεχνου λόγου αλλά 
πάσαν έν γένει την συγγραφικήν παραγωγήν. Ή χρησιμότης τών πηγών 
τούτων δεν περιορίζεται όμως εις τό άπώτερον παρελθόν άλλ’ υπό ωρισμένας 
προϋποθέσεις εκτείνεται μέχρι σχεδόν τών ήιιερών μας. Τούτο συμβαίνει ιδίως 
οσάκις αί παρεχόμενοι επ’ ευκαιρία πληροφορίαι υπό συγγραφέως, γνώστου 
εξ ιδίας άντιλήψεως τοΰ δημώδους δικαίουσυμβάλλουν εις τήν πληρεστέραν 
καί άκριβεστέραν γνώσιν αυτού. Τό φαινόμενον τούτο παρατηρεϊται εις πολλά 
τών έκ τοΰ παρελθόντος καί τρέχοντος αίώνος ελληνικών ?,ογοτεχνικών δη
μιουργημάτων, κατ’ εξοχήν δε εις τά διηγήματα τού ’Αλεξάνδρου Παπαδια- 
μάντη (1851 -1911), άτινα, έ'χοντα ως τόπον δράσεως συνήθως τήν Σκιάθον, 
ένθα ό συγγραφεύς έγεννήθη καί διηλθε τά παιδικά καί εφηβικά του έτη, ή 
τάς ’Αθήνας, ένθα έζησε τό υπόλοιπον τοΰ βίου του, καί άπεικονίζοντα γεγο
νότα καί ήθη σύγχρονα ή ολίγον παλαιότερα, παρέχουν εκτός τού πασιγνώ- 
στου από λογοτεχνικής αλλά καί ανθρώπινης έπόψεως θελγήτρου των έναρ- 
γεστάτην εικόνα τού ατομικού, οικογενειακού, επαγγελματικού καί κοινωνικού 
βίου τών χωρικών, άλιέων, ναυτικών, εργατών, μικροεπαγγελματιών, κατω
τέρων καί συνταξιούχων πολιτικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων καί κληρικών, 
ένθα, ώς εύνόητον, αί νομικαί πληροφορίαι δεν σπανίζουν.

Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι ή συγκέντρωσις τούτων, καθ’ ό 
μέτρον άναφέρονται εις τό ιδιωτικόν δίκαιον καί ή σύγκρισις αυτών προς 
τό έπισήμως ίσχΰον νομοθετικόν καθεστώς, ΐνα διαπιστωθή ή τυχόν από 1

1 Διά τήν έννοιαν τοΰ δημώδους δικαίου έν τή ιστορία τοΰ καθ·’ δλου έλληνι- 
κοΰ δικαίου καί τήν άντίθεσιν αυτού πρός τό επίσημον ίδίρ κατά τήν βυζαντινήν 
καί μεταβυζαντινήν περίοδον βλ. ιδίως Α. Χριστοφιλοπούλου, Σχέσεις γονέων 
καί τέκνων κατά τό βυζαντινόν δίκαιον, ΆΟήναι 1946, Εισαγωγή σ. 5 έπ., Ν. 
Πανταζοπούλου, ’Από τής « λογίας » παραδόσεως είς τόν ’Αστικόν Κώδικα, 
Άθήναι 1947 καί τάς ένταΰ&α παραπομπάς.
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τούτου άπόκλισις τοΰ εις τά διηγήματα τοΰ σκιαθίου συγγραφέως αντανα
κλώμενου δημώδους δικαίου. Κατά ταϋτα άπεκλείσθησαν αί εις τό δημόσιον 
εν γένει δίκαιον, περιλαμβανόμενου και τοΰ δικονομικοϋ, άναφερόμεναι πλη
ροφορίας ώς αί περί τρόπου ενεργείας βουλευτικών ( Οι χαλαβοχώρηδες ) 
και δημοτικών έκ/.ογών I Τά δύο τέρατα), συνθέσεως τοΰ δημοτικοΰ συμ
βουλίου ( Θέρος - ’Έρως), τής νομαρχιακής έποπτείας έπί τοΰ δημοτικού 
προϋπολογισμοΰ ( Τό πνίξιμο τον παιδιού), τοΰ διαχωοισμοΰ τής δικαιο
δοσίας τών τακτικών δικαστηρίων από τών οργάνων τής τοπικής αυτοδιοι- 
κήσεως ('Η ξομπλιάοτρα ), τοΰ τρόπου έπιδόσεως τής αγωγής (’Η χτυπη
μένη ), τό κατά τό άρθρ. 941 Πολιτικής Δικονομίας προνόμιον τοΰ έκμι- 
σθωτοΰ έπί τών υπό τοΰ μισθωτού είσκομισθέντων ( Τά Χριοτονγεννα τοΰ 
τεμπέλη), τής τοπικής αυτοδιοικήσεως επί Τουρκοκρατίας ( Ό γάμος τον 
Καραχμέτη ).

Άλλ’ ή συλλογή τών παρά τφ Παπαδιαμάντη νομικών πληροφοριών, 
εκτός τοΰ πλουτισμοΰ καθ’ εαυτόν τών επί τοΰ δημώδους δικαίου γνώσεών 
μας, χρησιμεύει καί άντιστρόφως διά τον έλεγχον τής αξιοπιστίας ώς προς 
ταύτας τοΰ σκιαθίου διηγηματογράφου. Δεδομένου δτι ώς εκ τής χρονικής 
προς ημάς προσεγγίσεως, γνωρίζομεν εις πολλάς περιπτώσεις όπωσοΰν καλώς 
καί εξ άλλων πηγών καί δή απ’ ευθείας εκ τών νομοθετικών κειμένων τους 
κατά τά έν τφ διηγήματι έκάστοτε εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά εφαρ
μοστέους άντιστοίχως κανόνας δικαίου, εΐμεθα συχνάκις εις θέσιν τούτο μέν 
νά διαπιστώσωμεν την συμφωνίαν τών νομικών αντιλήψεων καί πληροφοριών 
τού Παπαδιαμάντη προς τό κατά τθεωρίαν εφαρμοστέον δίκαιον, τούτο δε νά 
άναγάγωμεν τήν τυχόν από τούτου άπόκλισιν είτε εις άντανακλωμένην ενταύθα 
διάφορον εθιμικήν ρύθμισιν τής σχέσεως είτε εις απλήν νομικήν άγνοιαν ή 
πλάνην τού συγγραφέως. Τό συμπέρασμα, εις δ θά καταλήξωμεν, δεν στερεί
ται γενικωτέρας μεθοδολογικής σημασίας, καθ’ δσον είναι σχετικώς σπάνιαι αί 
εις νομικάς πληροφορίας ποσοτικώς καί ποιοτικώς πλούσιαι λογοτεχνικά! 
πηγαί, ώς τά διηγήματα τού Παπαδιαμάντη, ών τήν αξιοπιστίαν δυνάμεθα 
μετά τίνος ασφαλείας νά έλέγξωμεν. Τά έκ τοΰ ελέγχου τούτου διδάγματα δεν 
θά είναι ίσως άχρηστα, προκειμένης τής δυσχερούς έν τή μεθοδολογία τής 
καθ’ ό'λου ιστορίας τού δικαίου κρίσεως περί τής αξιοπιστίας τών φιλολογι
κών εν γένει πηγών. Έκ τών ξένων λογοτεχνικών έργων πλουσιώτατα εις 
νομικάς πληροφορίας είναι ιδίως, ώς γνωστόν, τά έργα τού Balzac. Αί 
νομικαί σπουδαί τοΰ συγγραφέως καί προ πάντων τό ενδιαφέρον του διά 
τάς περιουσιακός τών ηρώων του — κατ’ άντανάκλασιν εαυτού — σχέσεις καί 
τήν κατά δίκαιον ρύθμισίν των εξηγούν τον έν έκάστφ σχεδόν διηγήματι 
ή μυθιστορήματι έκ τών εκατόν ώς έγγιστα έργων, έξ ών άποτελείται ή 
«’Ανθρώπινη κωμωδία» τοΰ γίγαντος τούτου τής ευρωπαϊκής πεζογραφίας, 
παρατηρούμενον πλούτον νομικών πληροφοριών καί κρίσεων. Αυται όμως,
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άναφερόμεναι εις δίκαιον προ ολίγου μόλις κωδικοποιηθέν και άλλως καλώς 
γνωστόν, ως τό γαλλικόν τοΰ πρώτου ήμίσεος τοϋ ΙΘ' αίώνος, υπολείπονται 
κατά τε τήν μεθοδολογικήν κα'ι ιστορικήν σημασίαν των τοϋ Παπαδιαμάντη.

Έκ των εις τά διηγήματα τοϋ Παπαδιαμάντη νομικών πληροφοριών 
και κρίσεων άρκεταί — κατά τήν σειράν αναγραφής τών οποίων ακολουθείται 
κατά τό δυνατόν τό σύστημα κατατάξεως τής ύλης εν τφ Άστικφ Κώδικι — 
αποδίδουν, ως γίνεται ευθύς αμέσως φανερόν, αρκούντως πιστώς τό εν ίσχύϊ 
(τότε) νομικόν καθεστώς. Τοιαϋται είναι αί άναφερόμεναι εις τήν ικανότητα 
τών μοναχών τών εν 'Αγίφ ’Όρει ιδιορρύθμων μονών ό'πως έχουν ίδιαν 
περιουσίαν (Οι λίρες τον Ζάχου), εις αρραβώνα επί μισθώσεως έργου 
(Βαρδιάνος ατά σπόρκα), εις σύστασιν ενεχύρου ( 'Ο πολιτισμός είς τό 
χωρίον)1, είς τήν προς γάμον ηλικίαν ( Ή χολεριασμένη ), είς τό έκ προϋ- 
πάρξαντος τρίτου γάμου γεννώμενον γαμικόν κώλυμα (Ό Πεντάρφανος )2 3 *, 
εις τήν σύστασιν τοϋ γάμου δι’ ίερολογίας καί δή κατόπιν επισκοπικής άδειας 
(Ή χήρα παπαδιά ), εις τήν τύχην τής προικός λυόμενου τοϋ γάμου θανάτιρ 
τής γυναικός ( Τ’ μπονφ’ του π’λί, Ή άποσώστρα, Φώτα-’Ολόφωτα), είς 
υιοθεσίαν ( Δημαρχίνα νύφη ).

Ή μνηστεία φέρεται περαιτέρω καταρτιζομένη λήγοντος τοΰ ΙΗ' αϊώ- 
νος μεταξύ τοΰ πατρός τοϋ μνηστοΰ καί τοΰ θείου, ως επιτρόπου τής μνη
στής. Έκ τής δλης διηγήσεως φαίνεται σαφώς ότι άπαιτεΐται καί ή συναί- 
νεσις τών μνηστευομένων ή τουλάχιστον τοΰ μνηστοΰ συμφώνως προς τό 
βυζαντινορρωμαϊκόν δίκαιον ( Τά μαύρα κούτσουρα ).

Ή άποψις τοϋ συγγραφέως, καθ’ ήν γάμος μεταξύ συγγενών έξ αίματος 
είς έβδομον βαθμόν δεν είναι νόμιμος ή τουλάχιστον δεν πρέπει να παρέχη- 
ται ή προς τέλεσιν τούτου εκκλησιαστική άδεια, άνταποκρίνεται προς τό 
ϊσχϋον τότε δίκαιον, ως είχε διαμορφωθή διά τής υπό τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ Α' (νεαρά 69) επικυρωθείσης πράξεως τής πατριαρχικής συνόδου 
Κωνσταντινουπόλεως έτ. 1166 καί τής όμοιας έτ. 1611 επί πατριάρχου Νεο
φύτου Β'8 καί προ τής διά τοϋ ν.δ. τής 31/31 Δεκεμβρίου 1923 Καταστα

1 Δεδομένου οτι πρόκειται περί ενεχύρου διά ποσόν είκοσι δραχμών, ή σύστασίς 
του δέν ευρίσκεται είς άντίθεσιν πρός τό ίσχΰον δίκαιον καί εάν ακόμη δέν είχε 
συνταχθη έγγραφον δημόσιον ή ιδιωτικόν βεβαίας χρονολογίας. Τοιοΰτο άπήτει ό 
νόμος ( β.δ. τής 1/6 Δεκεμβρίου 1836 Περί ενεχύρων άρθρ. 2 ) μόνον διά τό « ένεκα 
ποσότητος άνωτέρας τών πεντήκοντα δραχμών δοθέν ένέχυρον ».

2 Τά γεγονότα, ώς ενταύθα εκτίθενται, δέν συνιστοΰν τάς προϋποθέσεις τοιού- 
του κωλύματος, καίτοι ό συγγραφεΰς φαίνεται άμφιβάλλων πως περί τής νομιμότητος 
τοΰ τελεσθέντος γάμου.

3 Παρά Γ. Ράλλη-Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων
τ. Ε', Άθήνησι 1855 σ. 156 έπ.
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τικός νόμος τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος άρθρ. 67 περιορισμού 
τοΰ κωλύματος τής εξ αίματος συγγένειας (Ό ανάκατος) VΑνάλογος εκδοχή, 
θεωρούσα κεκωλυμένον τον γάμον μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας έκτου βαθμού 
(μετά τής δευτέρας έξαδέλφης τής άποβιωσάσης συζύγου), άνταποκρίνεται 
επίσης προς τό βυζαντινορρωμαϊκόν κανονικόν καί αύτοκρατορικόν δίκαιον 
καί δη την νεαράν 78 τοΰ Μανουήλ Α' προ τής διά τοΰ άρθρ. 67 τού αυτού 
ν.δ. καταργήσεως τοΰ κωλύματος ( Ο ανάκατος ) 1 2. Ό διηγηματογράφος επά- 
γεται περαιτέρω. « Ή νέα οικονομία, τήν οποίαν είχε κάμει διά τοπικής 
συνόδου περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αΐώνος ό οικουμενικός πατριάρχης Σαμουήλ δ 
Χαντζερής, συνεχώρει τον γάμον εις τον βαθμόν τούτον. Αί παλαιαί διατάξεις 
τον άπηγόρευον ». Νοείται προφανώς ή επί Σαμουήλ Α' τοΰ Χαντζερή άπό- 
φασις τής πατριαρχικής συνόδου3, ή χαρακτηρίζουσα ως επιτετραμμένου τον 
γάμον δύο αδελφών μετά δύο πρώτων εξαδέλφων, συγγενών τ.ε. εξ αγχιστείας 
εις τον αυτόν βαθμόν (έ'κτον), εις δν καί οί ήρωες τού διηγήματος. Ανα
κριβής εν μέρει είναι μόνον ή χρονολογική τοποθέτησις τού πατριάρχου 
Σαμουήλ Α', δστις κατείχε τον πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τά ετη 1763- 1768 καί 1773- 1774 καί ούχί « περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' 
αίώνος», ως λέγει 6 Παπαδιαμάντης. Σημειωτέου επίσης δτι ήδη εν ετει 
1611 ή περί ής ολίγον ανωτέρω άπόφασις τής πατριαρχικής συνόδου επί 
Νεοφύτου Β' ειχεν επιτρέψει τον γάμον εις τον βαθμόν τούτον.

*Η εκκλησιαστική προς τέλεσιν τοΰ γάμου άδεια χορηγείται πολλάκις 
υπό τοΰ προς τούτο εντεταλμένου υπό τού επισκόπου πρεσβυτέρου (« επισκο
πικού επιτρόπου » ), κατόπιν « εγγυητικού » τών εφημερίων τών μελλονύμφων 
περί ανυπαρξίας γαμικού κωλύματος ( 'Ο ανάκατος, Τά ρόδιν’ ακρογιάλια ).

Ή εν τφ διηγήματι τέλος Τό ζωντανό κιβούρι μου φράσις « ή Μάρω 
είχε συμφωνήσει με μίαν πολύ άγαπημένην φίλην της... δποια από τάς δύο 
έπιζήση νά κληρονομή τήν ά’λλην » δεν φαίνεται εκ τών συμφραζομένων νά 
νοή τήν κατά τό τότε, ώς καί τό νΰν, ίσχύον αστικόν δίκαιον άπαγορευομένην 
καί συνεπώς νομικώς άνίσχυρον κληρονομικήν σύμβασιν, οΐα δεν φαίνεται 
καταρτισθείσα υπό τών δύο φίλων, αλλά μόνον άμοιβαίαν ηθικήν ύποχρέωσιν, 
μή περιβληθείσαν νομικόν τύπον, δπως εκατέρα έγκαταστήση τήν άλλην διά 
διαθήκης ώς κληρονόμον.

Μεγαλύτερον ενδιαφέρον άξιούσιν δμως, ώς ευνόητου, αί πληροφορίαι

1 Πρβλ. διά τό μέχρι τοΰ έτους 1923 νομοθετικόν καθεστώς Α. Κρασσδ-Χ. 
Πράτσικα, Σύστημα άστικοΰ δικαίου τ. Δ'5, Άθήναι 1927 § 26 καί τάς ενταύθα 
παραπομπής.

2 Πρβλ. διά τό μέχρι τού 1923 δίκαιον Α. Κρασσάν-Χ. Πράτσικαν 
ενθ’ άνωτ. §§ 32 - 33 καί τάς ενταύθα παραπομπής.

3 Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις τ. Β', Έν Κωνσταντινουπόλει 1888 σ. 261.
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έκεΐναι, εν αΐς ή παρεχόμενη νομική είκών διαφέρει — κατά συμπλήρωσιν ή 
τροποποίησιν — τοΰ γραπτού δικαίου. Τοιαΰται είναι ιδίως αί ακόλουθοι, 
μή λαμβανομένης ύπ’ δψει τής διηγήσεως περί τοΰ επί Τουρκοκρατίας γάμου 
τοΰ προεστού Κουμπή μετά τίνος Λελοΰδας, ζώσης έτι τής συζύγου του τελε- 
σθέντος. Έκ τοΰ γάμου τούτου δεν επιτρέπεται ή συναγωγή νομικών συμπε
ρασμάτων, διότι, οΰτος, ως αφήνει ό συγγραφεύς σαφώς νά έννοηθή, έλαβε 
χώραν κατόπιν εντόνου πιέσεως, αν μή αυτόχρημα βίας επί τοΰ ίερουργή- 
σαντος ίερέως, στηριζομένης εις τήν επιβολήν καί τον φόβον, δν ήσκει έν τή 
νήσφ ό Κουμπής, ως προστατευόμενος ισχυρών τουρκικών προσωπικοτήτων 
( Ό γάμος τον Καραχμέτη ).

1. Άντιθέτως προς τάς περιοριστικός τοΰ επιτοκίου επί τών έκ δικαιο- 
πραξίας τόκων διατάζεις τοΰ βυζαντπ'ορρωμαϊκοΰ δικαίου αλλά συμφώνως 
προς τά πολλαχοΰ τής Ελλάδος έπικρατήσαντα καταργητικά τούτων έθιμα*, 
ως ισχυον προ τής διά τοΰ ν. ΓΩΛΖ' τής 23/25 ’Ιουλίου 1911 Περί συμβα
τικού τόκου, τοκογλυφίας καί αισχροκέρδειας έπανεισαγωγής αναλογών περιο
ρισμών, ή συνομολόγησις συμβατικών τόκων εμφανίζεται έλευθέρα καί κατά 
τό ποσοστόν τοΰ επιτοκίου οΰ μόνον επί ναυτοδανείων (36% Νεκρός ταξι
διώτης- πρβλ. Τά βενετικά) αλλά καί κοινών καί δή μικροδανείων (80% 
Ό πολιτισμός εις τό χωρίον).

2. ’Αντίθετος επίσης προς τάς απαγορευτικάς τοΰ άνατοκισμοΰ διατάξεις 
τοΰ βυζαντινορρωμαϊκοΰ καί σύμφωνος προς τά καταργητικά τούτων έθιμα1 2 
προ τής διά τοΰ τοΰ ν. ^ΞΕ' τής 22/25 Μαΐου 1882 Περί τόκου υπερημε
ρίας έπανεισαγωγής των είναι ή έν τφ διηγήματι Νεκρός ταξιδιώτης συνο- 
μολόγησις κατά τήν κατάρτισιν τής δανειστικής συμβάσεως τής περί άνατο- 
κισμοΰ τών γεννηθησομένων τόκων συμφωνίας.

3. Μαρτυρεϊται σύμβασις κοληγιάς (colonia partiaria) μεταξύ τοΰ 
κυρίου ζώων καί τοΰ άναλαβόντος τήν βόσκησιν καί έν γένει επιμέλειαν 
τούτων ποιμένος. Οί καρποί μερίζονται έξ ήμισείας. Ό ποιμήν δεν εΰθύνεται 
διά τά τυχηρά ( Φτωχός άγιος). Παρομοία σύμβασις, αλλά με αναλογίαν δύο 
προς έν, φέρεται συνομολογηθείσα μεταξύ τοΰ κυρίου πλοιαρίου καί τοΰ 
χρησιμοποιοΰντος τοΰτο άλιέως ( Τ' μπονφ’ τον π'λί ).

4. Μνημονεύονται βρει^ίκια τ.έ. αμοιβή παρεχομένη υπό τοΰ άπολέσαντος 
κινητόν εις τον εύρόντα τοΰτο. Δεν διευκρινίζεται, εάν ή παροχή είναι ύπο- 
χρεοηική ούτε εις ποιον ποσοστόν τής αξίας τοΰ απολωλότος ανέρχεται ( Τά 
βενετικά ).

5. Διά τής φράσεως « σάν έδώσανε τις πανδρειές κι’ άλλαξαν τά σημά

1 Βλ. Α. Μομφερράτου, ’Ενοχικόν δίκαιον τ. Α', Άθήναι 1930 §§ 51 έπ., 
ιδίως 54.

2 Α. Μομφερράτου αυτόθι.
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δια » νοείται τό πανελλήνιον εθιμον, καθ’ δ ή μνηστεία τελειοϋται δι’ ανταλ
λαγής δακτυλίων ( Τό νησί τής Ουρανίταας ).

6. Ύποδηλοϋται ή δίπσψις, μή στηριζομένη βεβαίως εις τό γραπτόν 
δίκαιον άλλ’ ούχι ξένη προς ευρέως διαδεδομένην λαϊκήν καί εν μέρει εκκλη
σιαστικήν νομικήν άντίληψιν δτι ύφίσταται κώλυμα γάμου μεταξύ ετεροφύλων 
έχόντων κοινόν άνάδοχον1 (Ή τελευταία βαπτιστική ).

7. Έν τφ διηγήματι Ή χήρα παπαδιά, ή δράσις τοϋ οποίου τοποθετεί
ται χρονολογικούς εις τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος αιώνος, εκτίθενται αί νομι
κά! δυσχέρειαι, εις ας προσέκρουσεν δ ήρως τοϋ διηγήματος έν τή έπιθυμίμ 
του να νυμφευθή τήν χήραν άποθανόντος πρεσβυτέρου, όφειλομένας εις άνα- 
πτυχθέν, εί καί ούχί απολύτως επικράτησαν, εθιμον, άπαγορεΰον την εις νέον 
γάμον προσέλευσιν τής συζύγου άποθανόντος κληρικού. 'Ως καί ό διηγημα- 
τογράφος δέχεται, «είναι βέβαιον φαίνεται δτι έν τφ Πηδαλίφ2 δεν ανα
γράφεται κανών τις απαγορεύουν τον δεύτερον γάμον εΐς τάς έν χηρείφ πρε
σβυτέρας. Άλλ’ ή πρόληψις καί ή παράδοσις, τά δύο όμοϋ συντιθέμενα, 
ίσοδυναμοΰσι τό κάτω κάτω μέ έ'να άποστολικόν ή συνοδικόν κανόνα καί 
έπειτα ό λαός ουδέποτε έλαβεν άνά χεΐρας τό Πηδάλιον διά νά ΐδη πόσους 
καί ποιους περιέχει κανόνας. Τινές τών ιερέων, δλίγιστοι, άνεγίνωσκον ένίοτε 
τό βιβλίον τούτον έν τφ παρελθόντι ». Καί πράγματι ουδείς, καθ’ δσον γνω
ρίζω, ύφίσταται έκκλησιαστικός κανών ή πολιτειακός νόμος, είσάγων τοιοϋτο 
γαμικόν κώλυμα, τού δ’ ύπό τοϋ συγγραφέως ύποδηλουμένου έθίμου ή ισχύς 
δεν ήτο, ως φαίνεται, αναμφίβολος εις τρόπον, ώστε ό ήρως τοϋ διηγήματος 
έπέτυχε τελικώς νά παρακάμψη τάς έκ τούτου δυσχερείας καί οϋτω « κατωρ- 
θώθη μεθ’ ιεροτελεστίας δμως τακτικής νά πραγματοποιηθή ό γάμος τοϋ 
Χαδζή - Γιάννη μετά τής χήρας παπαδιάς ».

Ή έπέκτασις τοϋ έκ τής ίερωσύνης κωλύματος3 από τοϋ κληρικοΰ καί 
εΐς τήν σύζυγόν του, αποτελούσα τό περιεχόμενον τοϋ περί ου πρόκειται 
έθίμου, ύπεστηρίχθη ήδη κατά τον ΙΒ' αιώνα ύπό τοϋ Θεοδώρου Βαλσα-

1 Βλ. J. Zhishman, Das Eherecht der orietitalischen Kirche, Wien 
1864 a. 269 έπ., A. Μομφερρήτου, Έγχειρίδιον τοΰ αστικού δικαίου τ. Β', 
’Αθήναι 1930 σ. 63 σημ. 3 καί τάς ενταύθα παραπομπής.

2 Νοείται προφανώς ή υπό τόν τίτλον τούτον έκδοθεϊσα έν Λειψίφ έν έτει 1800 
τή έπιμελείφ τών μοναχών ’Αγαπίου Λεονάρδου καί Νικοδήμου συλλογή έκκλησιαστι- 
κών κανόνων, ής ή καί άλλοΟεν γνωστή εΰρυτάτη κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΘ' 
αιώνος έν τή έκκλησιαστική πρήξει χρήσις μαρτυρεΐται έκτος τοϋ παρόντος καί έκ 
τοΰ διηγήματος Ό άνάκαζος.

3 Ώς γνωστόν κατά τε τό βυζαντινορρωμαϊκόν καί τό ίσχϋον δίκαιον απαγο
ρεύεται έπί ποινή άκυρότητος ή εις γόμον προσέλευσις κληρικού. Βλ. Α. Χριστο
φιλοπούλου, 'Ελληνικόν έκκλησιαστικόν δίκαιον τεΰχ. Β', ’ΑΟήναι 1954 σ. 141 
έπ. καί τάς ένταΰθα παραπομπής.
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μώνος1 2 καί μαρτυρουμένη λήγοντος τού K" αίώνος εν έπιστολαϊς τοΰ Μελε
τίου Πηγά 8, άπησχόλησε κατά τον παρελθόντα ετι αιώνα την νομολογίαν τοΰ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου3 και αντανακλάται εις την σκωπτικήν ναξιακήν 
παροιμίαν «Για καλό και για κακό, θάψετε τον λαϊκό » 4, εν fj ή χηρεΰσασα σύ
ζυγος πρεσβυτέρου ζητεί, όπως ό σύζυγός της χαρακτηρισθή διά τον τρόπον τής 
κηδείας του ως λαϊκός, ϊνα μή εκ τής ίδιότητος αυτού ως κληρικού άνακύψη 
κώλυμα διά την εις νέον γάμον προσέλευσίν της. Ή παροιμία χρησιμο
ποιείται επί προσώπων, επιδιωκόντων την εις εαυτά άναγνώρισιν δικαιωμά
των, ών πράγματι στερούνται.

8. Παρά την επιταγήν τού περί χαρτοσήμου νόμου, καθ’ ήν τά προι
κοσύμφωνα συντάσσονται επί ποινή άκυρότητος ενώπιον συμβολαιογράφου 5 *, 
ή προίξ έν τφ διηγήματι Τά ρόδιν’ ακρογιάλια φέρεται συνιστωμενη κατά 
το τρίτον τέταρτον τού ΙΘ' αίώνος δΓ ιδιωτικού εγγράφου (ΓΙρβλ. '// 
φόνισσα, Ή τύχη άτι την Άμέρικα). ’Ενταύθα παρατίθεται το κείμενον 
τού συνταχθέντος προικοσυμφώνου, παρόμοιον προς πολυάριθμα γνωστά 
τοιαΰτα έκ τού πρώτου ήμίσεος τού ΙΘ' αίώνος, έ'χον οΰτω. « Είς τό όνομα 
τοΰ Πατρός καί τού Υιού καί τού 'Αγίου Πνέμματος πανδρεύω σήμερον 
τήν τθυγατέρα μου Κρατήρα με τον Στάθη, γυιόν τού Πατσογιάννη, καί 
τής δίνω πρώτα τήν ευχή μου, εγώ κ’ ή φαμίλια μου ή μάννα της, από τά 
είκοσι μας νύχια, καί τής δίνω δεύτερο τό καλύβι στήν Κλινιά, σύμπλια 
(δείνα καί δείνα) καί τ’ αμπέλι (μέ τά σύνορα), ά'λλο χωράφι στά Καμπιά, 
σύμπλια (...), κι’ άλλο κοντά στ’ Άγαλλιανοΰ τό ρέμμα, σύμπλια (...), καί 
τον έληώνα, στά Λεχούνια ( μέ τόσα δένδρα καί τόσα θηλιάσματα)... Καί 
τής δίνω εβδομηνταπέντε γίδια άπ’ τό κοπάδι μας... καί τής δίνω όλα τά 
τίποτε καί τά έντύματα τοΰ σπιτιού (ακριβής κατάλογος φορεμάτων, σινδό- 
νων κλπ.), πέντε χαλκώματα, ενα ρακοκάζανο, τρία πιθάρια, δύο βαρέλια, 
τηγάνια... πυροστιά... σκαφίδα... πήττα... κόσκινο».

1 Παρά Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή έ'νθ’ άνωτ. τ. Δ', Άθήνησιν 1854 σ. 193. 
Πρβλ. Α. Μομφερράτον ένθ’ άνωτ. σ. 37 καί τούς παρ’ αύτφ.

2 Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, ’Ανέκδοτα γράμματα Μελετίου τοΰ Πηγά έν 
Έκκλησ. Φάρος τ. 5 (1910) σ. 359 έπ., [Ανωνύμου], Ό δεύτερος γάμος τών 
κληρικών. Αί τέσσαρες έπιστολαί Μελετίου τοΰ Πηγά έν'Ο νέος ΙΙοιμήν τ. 1 ( 1919 ) 
σ. 414 έπ.

3 Μ. Θεοτοκά, Νομολογία τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1897 σ. 173.

4 I. Ζευγώλη, Λαογραφικά σημειώματα τ. Α', Άθήναι 1950 σ. 36-37. 
Πρβλ. τάς ύπό τοΰ Γ. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας έν Έπετηρίς τοΰ 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τ. 2 ( 1940 ) σ. 203 μνημονευομένας λοιπός συνήθειας.

5 Νόμος τής 14 Αύγουστου 1836 άρΟρ. 42 καί ν. ΑΧΚΕ' τής 30 Δεκεμβρίου
1887 άρθρ. 48.
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9. Μαοτυοεΐται τό καί άλλοθεν γνωστόν εθιμον1, καθ’ δ μεταξύ τών 
προικφων δέον άπαραιτήτως να περιλαμβάνηται και οικία, έν ή θά κατοική
σουν οι σύζυγοι ( Τά βενετικά, Τά σνχαρήκια, Θάνατος κόρης, Έπιμη&εϊς 
εις τον βράχον, Τρελλη βραδυά, ’Έρως - "Ηρως). Έκ τοΰ τελευταίου τού
του διηγήματος προκύπτει δτι άπόκλισις επιτρέπεται μόνον οσάκις οι μελ- 
λόνυμφοι δεν πρόκειται να κατοικήσουν έν τή νήσφ.

10. Μνημονεύεται τό σχετικούς προσφάτως («περί τά μέσα τοΰ [ ΙΗ' ] 
αίώνος ») άναπτυχθέν καί έν Σκιάθφ έθι μον, καθ’ 8 ό προς παροχήν προικός 
ύπόχρεως Οφείλει νά συστήση ταύτην ού μόνον έξ ακινήτων, ως μέχρι τοΰδε 
συνέβαινεν, αλλά καί έκ μετρητών, τοΰ λεγομένου «τραχώματος» (Ή 
φόνισοα ) 2.

11. Ή έν τφ δημώδει βυζαντινφ καί μεταβυζαντινφ δικαίφ έντόνως 
διαγραφομένη τάσις3, δπως παρά την γενικήν καί ά'τεγκτον άπαγόρευσιν τής 
ιουστινιάνειου καί μεταϊουστινιανείου αύτοκρατορικής νομοθεσίας έπιτραπή 
μετά ή άνευ περιορισμών καί τή συναινέσει άμφοτέρων τών συζύγων ή διαρ- 
κοΰντος τοΰ γάμου έκποίησις τών προικφων ακινήτων ευρίσκει άπήχησιν εις 
τό διήγημα Τά Φραγκλέϊκα, έν φ ή σύζυγος τή συγκαταθέσει προφανώς 
τοΰ άνδρός διαθέτει προς σύστασιν προικός τά ίδια αυτής προικφα ακίνητα.

1 Γ. Βλαχογιάννη, "Ενας άγραφος γυναικείος νόμος καί ή Φόνισσα τοΰ 
Παπαδιαμάντη έν Νέα Εστία τ. 23 ( 1938 ) σ. 9 έπ.

2 Περί τοΰ κατά τόν ΙΗ' καί τόν ΙΘ' άρχόμενον λίαν ευρέως διαδοθέντος 
τούτου εθίμου καί τών προσπαθειών τής τε εκκλησίας καί τών επί μέρους ελληνικών 
κοινοτήτων πρός περιστολήν αύτοΰ καί γενικώτερον τών ύπερμέτρων προικοδοσιών 
βλ. διά τήν παλαιοτέραν βιβλιογραφίαν τάς παρά Σπ. Λάμπρφ, Κανονισμός τών 
προικών έν Λιασκοβέτζι τής ’Ηπείρου έν Νέος Έλληνομνήμων τ. 10 ( 1913 ) σ. 193- 
195 παραπομπάς, εις ας προσθετέον Δ. Παναγιοιτίδου, Κώδιξ τοΰ ΙΗ' αίώνος 
κατά προικοδοσιών έν τή ίερφ μητροπόλει Παροναξίας έν *0 έν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος τ. 27 ( 1895/1899 ) σ. 307 έπ., Θ. Φιλαδελ- 
φέως, Περί τραχιόματος έν Αρμονία τ. 2 (1901) σ. 258 -268' έκ τής νεωτέρας 
βιβλιογραφίας βλ. Π. Βιζουκίδου, Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα έν ’Ηπειρω
τικά Χρονικά τ. 2 ( 1927 ) ίδίφ σ. 25 έπ., 37 έπ., Δ. Σάρρου, Ζαγοριακών θε- 
σμίων έρευνα αυτόθι ιδία σελ. 293 έπ., Ε. Σαβράμη, Ζαγοριακά θέσμια περί 
προικός έν ’Εκκλησιαστικός Φάρος τ. 35 ( 1936) σ. 350-363, Κ. Φρόντζου, 
’Ηπειρωτικά έθιμα έν ’Ηπειρωτική Εστία τ. 4 ( 1955 ) σ. 221-232, 315-324, 
533 - 539.

3 Περί ής έν τή μελέτη μου: "Η έκποίησις τών προικφων άκινήτων κατά τό 
βυζαντινόν δίκαιον έν Άρχεϊον ιδιωτικού δικαίου τ. 6 ( 1939 ) σ. 538 έπ. Πρόσθες 
I. Βισβίζη, Αί μεταξύ τών συζύγων περιουσιακοί σχέσεις εις τήν Χίον κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν έν Έπετηρίς τού ’Αρχείου τής Ιστορίας τού ελληνικού δικαίου τ. 1 
(1948 ) σ. 33 έπ., Δ. Γκίνη, Τό έθιμικόν δίκαιον έν Άθήναις έπί Τουρκοκρατίας 
καί ό Κώντικας τού νοταρίου Πούλου έν Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών τ. 20 ( 1950 ) σ. 263.
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12. Ή εν τφ διηγήματι 'Η σταχομαζώχτρα πληροφορία, καθ’ ήν τά 
προικώα ακίνητα έξεπλειστηριάσθησαν άναγκαστικώς « προς πληρωμήν τών 
χρεών αναξίου γαμβρού », δεν φαίνεται νά ανταποκρίνηται προ; το υφιστά
μενον νομικόν καθεστώς. Διαρκοΰντος τοΰ γάμου τα προικώα ακίνητα, καίπερ 
κατά τό βυζαντινορρωμαϊκόν δίκαιον περιερχόμενα κατά νομικήν ακρίβειαν εις 
τήν κυριότητα τού προικολήπτου άνδρός, δεν ύπόκεινται εις αναγκαστικήν έκ- 
τέλεσιν προς ίκανοποίησιν τών δανειστών του, λυθέντος δέ τοΰ γάμου — εν προ· 
κειμενφ, θανάτφ τής γυναικός — περιήλθον κατά κυριότητα εις τά εκ τοΰ γάμου 
γεννηθέντα δυο ανήλικα τέκνα καί συνεπώς αποκλείεται επίσης ή διά τούτων 
ίκανοποίησις τών δανειστών τοΰ άνδρός. Ή αντίθετος μαρτυρία τοΰ διηγή
ματος οφείλεται είς νομικόν σφάλμα τοΰ συγγραφέως ή αντανακλά διάφορον 
λαϊκήν νομικήν άντίληψιν, συνεπή καί αντίστοιχον προς τήν περί ής αμέσως 
ανωτέρω (άριθ. 11) δ λόγος, τήν άναγνωρίζουσαν τό έκουσίως άπαλλοτριωτόν 
τών προικώων ακινήτων, ως θεωρώ πιθανώτερον ; ’Ή μήπως πάλιν πρόκειται 
περί προικός διατετιμημένης πωλήσεως ενεκεν (dos venditionis causa aesti- 
mata, κατά τήν φρασιολογίαν τών ρωμαϊστών), οπότε, ή κυριότης τοΰ προι
κολήπτου ήτο, ως γνωστόν, απεριόριστος καί καθίστατο ως εκ τούτου δυνατή 
ή τε εκούσια υπό τούτου έκποίησις καί υπέρ τών δανειστών αΰτοΰ αναγ
καστική ;

13. 'Ως « πανοπροΐκι» νοούνται περιουσιακά στοιχεία, συνιστώμενα ως 
προίξ μετά τήν τέλεσιν τού γάμου καί είς επαύξησιν τής άρχικώς συσταθείσης 
(‘Η τύχη απ’ την Άμερικα, Τά μαύρα κούτσουρα ). Δεν καθίσταται φανε
ρόν, εάν ή παροχή του είναι πάντοτε προαιρετική ή δύναται νά έξαναγκασθή, 
οσάκις ή άρχικώς δοθεϊσα προίξ υπήρξε κατωτέρα τής υπό τών περιστάσεων 
έπιβαλλομένης1.

14. 'Ως « κοριτσιάτικο », μαρτυρούμενον είς τά διηγήματα Μάνα καί κόρη 
καί Τό καμίνι, νοούνται περιουσιακά στοιχεία, παρεχόμενα υπό τού είς δεύ
τερον γάμον ερχομένου άνδρός προς τήν είς πρώτον προσερχομένην σύζυγον. 
Φερόμενον άλλαχού ως « άγριλίκι » 2 3 άποτελεΐ τό άντίστοιχον τοΰ πολύ εύρύ- 
τερον διαδεδομένου « παλληκαριάτικου », τ.έ. τών υπό τής είς δεύτερον γάμον 
έρχομένης γυναικός προς τον είς πρώτον προσερχόμενον σύζυγον παρεχομένων 
περιουσιακών στοιχείων 8.

1 Περί τοΰ δρου υπό τήν έν τφ κειμενφ έννοιαν βλ. 'Ο. Γ ε ω ρ γ α κ ά, Μεσ- 
σηνιακά έ’θιμα έν Άρχεϊον ιδιωτικού δικαίου τ. 8 (1941) σ. 182. «Πανωπροίκι» 
σημαίνει επίσης τά είς επαύξησιν τής υπεσχημένης προικός παρεχόμενα περιου
σιακά στοιχεία, οσάκις διαπιστοΰται μετά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου έλλειψις παρθενίας 
τής γυναικός. Πρβλ. *0. Γεωργακάν, αυτόθι σ. 180 έπ.

2 Ό. Γ εωργακα, ένθ’ άνωτ. σ. 182, τοΰ αΰτοΰ, Έρευνα τοπικών εθί
μων καί συνηθειών έν Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τ. 13 ( 1938 ) σ. 631.

3 Άντιθέτως πρός τό «κοριτσίστικο», τό « παλληκαριάτικο » άπησχόλησε κατ’
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15. Ένφ κατά το βυζαντινορρωμαϊκόν, ώς καί το ίσχϋον (Αστικός 
Κώδιξ άρθρ. 1466 κα'ι 1471), δίκαιον το εν γάμφ γεννηθέν τέκνον δυναται 
νά άποκηρυχθή υπό τοΰ συζύγου και ή γέννησίς του νά θεωρηθή ώς άπο- 
δεικνΰουσα μοιχείαν τής γυναικός, εάν 6 τοκετός έλαβε χώραν μετά την 300ήν 
ημέραν, άφ’ ής έ'νεκεν αποδημίας ή έξ άλλου λόγου κατέστη αδύνατος ή 
σαρκική των συζύγων συνάφεια, 6 Παπαδιαμάντης θεωρεί δεδικαιολογημένην 
την απαγγελίαν διαζυγίου επί μοιχείςι εις βάρος τής γυναικός — καί εμμέσως 
άποκήρυξιν τοΰ τέκνου — έκ μόνου τοΰ λόγου δτι τοϋτο εγεννήθη τήν 273ήν 
ημέραν από τής αποδημίας τοΰ άνδρός (‘Η φωνή τοϋ δράκου' πρβλ. άντι- 
στρόφως Το τυφλό οοκάκι ). Δεν γνωρίζω αν πρόκειται πράγματι περί δια
φόρου ρυθμίσεως εν τφ δημώδει δικαίφ ή μάλλον περί νομικής πλάνης τοΰ 
συγγραφέως.

16. Διά τάς πολυαρίθμους εις τά διηγήματα τοϋ σκιαθίου συγγραφέως 
μητρωνυμίας* 1 ισχύει ή εξήγησις, ήν άπεδέχθην διά τό πολλαχοΰ τής Ελλά
δος άπαντών κοινωνικόν καί νομικόν τοϋτο φαινόμενον. « Άποθανόντος 
προώρως τοΰ άνδρός ή άποδημοΰντος εις τήν ξένην ή καί απλώς άπουσιά- 
ζοντος επί μακρόν έκ τοΰ χωρίου » — τοΰθ’ δπερ ήτο βεβαίως συνηθέστερον 
εις τάς ναυτικάς, ώς καί ή Σκιάθος, νήσους — «αναλαμβάνει ή σύζυγος τήν 
δλην διοίκησιν τής οίκογενείας καί τήν διαχείρισιν τής περιουσίας, ύποκαθι- 
στώσα καθ’ δλας τάς σχέσεις τον σύζυγον εις τρόπον, ώστε συν τφ χρόνφ 
νά θεωρήται υπό των μετ’ αυτής συναλλασσομένων τρίτων αΰτη ώς δ πρα
γματικός αρχηγός τής οικογένειας » 2.

έπανάληψιν μέχρι καί τών ημερών μας τήν δικαστικήν πρακτικήν. Τελευταία γνωστή 
μοι άπόφασις ή τοΰ Έφετείου Ναυπλίου 200/1936 έν Έφημερίς τών έλλήνων νο
μικών τ. 3 ( 1936 ) σ. 996. Πρβλ. άλλας παραπομπάς παρά I. Ζέπφ, Βασιλικά 
τ. Γ', Έν ’ Αθήνα ις 1910 σ. 654 έπ., I. καί Π. Ζέποις, Jus Graeco - romanum 
τ. Η’, Άθήναι 1931 σ. 471 καί γνωμοδότησιν I. Εΰκλείδου-Κ. Ρακτιβάν- 
Ν. Δημητρακοπούλου έν Έφημερίς τής ελληνικής καί γαλλικής νομολογίας 
τ. 20 ( 1900 ) σ. 275 έπ.

1 Οΰτω π.χ. ό Γιαννιός τής Στέργιεννας ( Ό Χαραμάδος ), ό Γιάννης τής Μυ- 
λωνοΰς ( Τά Βενετικά ), ό Δημήτρης τής Σοφούλας ( Κοκκώνα ϋάλαοοα ), ό Γιωργής 
τής Μπούρμπαινας, τό Βασσώ τσ’ Χατζηγιώργαινας ( "Ερως - "Ηρως ) κλπ. Έν τφ 
διηνήματι ’Άν&ος τον γιαλόν ό Γιαλής τής Φαφάνας είναι οΰχί ό υιός άλλ’ ό εγγονος 
τής τελευταίας. Σπανιώτερον καί οί σύζυγοι προσδιορίζονται διά τοϋ ονόματος τών 
συζύγων των καί δή — είς τά διηγήματα τοϋ Παπαδιαμάντη — οσάκις αϋται ώς έκ 
τοΰ ασθενούς χαρακτήρος τοΰ άνδρός έχουν είς χεϊράς των τήν πραγματικήν διεύθυν- 
σιν τής οίκογενείας — π.χ. δ Άργυράκης τής Τριανταφυλλιάς ( Βαρδιάνος ατά οηόρκα ), 
ό Στέργιος τής Κοντούλας ( Ή κλεφτοπαρέα ) — ή — άλλαχοΰ τής Ελλάδος — καί έπί 
έσωγάμβρων. Βλ. I. Κακριδή, Νεοελληνικά πάρεργα έν Ήμερολόγιον τής Μεγά
λης Ελλάδος 1936 σ. 347 έπ.

2 Βλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Σχέσεις γονέων καί τέκνων κατά τό βυ
ζαντινόν δίκαιον, 1 ΛΟήναι 1946 σ. 32 καί τάς ενταύθα παραπομπάς.
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17. «Ψυχογιός» και «ψυχοκόρη» δηλοΐ ενίοτε μέν τον υπηρέτην, 
υπάλληλον, βοηθόν, μισθωτόν έν γένει, άποκαλοΰμενον άλλοτε « παραγιόν » 
(Φτωχός άγιος), συνηθέστερον όμως to θετόν τέκνον ( Άπόλανσις στη 
γειτονιά, Δημαρχίνα νύφη, Ή φόνισσα ) ή τον stricto sensu ψυχογιόν καί 
ψυχοκόρην ( Μια σελίδα τής ζωής τον, Ή άποσώστρα, ”Ερμη ατά ξένα), 
τ.έ. « ανήλικον τέκνον διδόμενον υπό τών γονέων ή τών επιτρόπων του εις 
τρίτον συνήθως συγγενή ή φίλον, ΐνα έργασθή επί χρονικόν τι διάστημα, 
κατά κανόνα αόριστον μέν άλλα πάντως πολυετές παρ’ αύτφ καί τή οικογέ
νεια του. Ώς αντάλλαγμα τών υπό τοϋ παιδός παρεξομένων υπηρεσιών δεν 
συνομολογεΐται ώρισμένον χρηματικόν ποσόν άλλ’ ό ψυχοπατέρας αναλαμβά
νει την ύποχρέωσιν τής επαγγελματικής ή διά γάμου άποκαταστάσεως καί 
επί θηλέων προικίσεώς του. Ή σχέσις φέρει εν τφ δημώδει δικαίφ έν μέρει 
μόνον περιουσιακόν, πολύ δέ μάλλον οικογενειακόν χαρακτήρα καί δ ψυχοπα
τέρας δέν έχει τήν θέσιν απλού εργοδότου αλλά θεωρείται ώς οίονεί πατήρ 
τού ψυχοπαιδιού, ασκών έν τινι μέτρφ τάς εξουσίας γονέως (κολασμός, 
έκδοσις είς γάμον) » *.

18. Έν τφ διηγήματι Μεγαλείων όψώνια μνημονεύεται ό γνωστός εν τφ 
δημώδει βυζαντινφ καί μεταβυζαντινφ δικαίφ θεσμός τοϋ « έσωγάμβρου » 1 2' 
καί ενταύθα δ άναδεχόμενος τήν ιδιότητα ταύτην σύζυγος, συνοικών μετά 
τών γονέων τής γυναικός καί λαμβάνων μικράν ή ούδεμίαν προίκα οΰδέν 
δικαίωμα, ώς ρητώς έν τφ διηγήματι λέγεται, άποκτςί επί τής περιουσίας τοϋ 
πενθεροϋ, έν όσφ ουτος εΰρίσκεται έν ζωή καί περιορίζεται εις τήν παρά 
τού τελευταίου τούτου άπόληψιν ώρισμένου κατά μήνα χρηματικού ποσού 
(« χίλιες δραχμές τον μήνα » — ποσόν δμολογουμένως ούχί ευκαταφρόνητου 
διά τήν έποχήν έκείνην — « καί νά μήν έχη δικαίωμα νά ξοδεύη λεπτόν από 
τό κεφάλαιον »).

19. Μαρτυρεΐται ή καί ά'λλοθεν γνωστή3 ίερολογία ώς τύπος συνάψεως 
άδελφοποιΐας ( Χρηστός Μηλιώνης ), παρά τήν, ούχί ά'γνωστον καί τφ Παπα-

1 Α. Χριστοφιλοπούλου, ένθ’ άνωτ. σ. 86 -87. Πρόσθες Γ. Β α- 
λάσση, Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά τό δίκαιον τοϋ μετά τήν Άλωσιν 
ελληνισμού έν Τόμος Κωνστ. Άρμενοπούλου ...έκδιδόμενος υπό τής Σχολής νομικών 
καί οικονομικών επιστημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1952 
σ. 537 έπ.

2 Περί ου βλ. Α. Χριστοφιλόπουλον, ένθ’ άνωτ. σ. 88 έπ. καί τάς 
ένταΰθα παραπομπάς.

3 Α. Χριστοφιλοπούλου, ένθ·’ άνωτ. σ. 102 έπ. Περί τοϋ θεσμού τούτου 
βλ. τάς αυτόθι σ. 93 έπ. παραπομπάς, είς ας πρόσθες Μ. Γεωργοπαπαδ ά
κου, 'Η άδελφοποιΐα είς τήν Μάνην έν Λαογραφία τ. 13 (1950) σ. 28-32, Γ. 
Μιχαηλίδου-Νουάρου, Περί τής άδελφοποιΐας έν τή αρχαία Έλλάδι καί εν 
τφ Βυζαντίφ έν Τόμος Κωνστ. Άρμενοπούλου κλπ. σ. 251 έπ.
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διαμάντι), αποδοκιμασίαν τοϋ θεσμού τούτου υπό τοϋ εκκλησιαστικού δικαίου.
20. « Ψυχομοϊρι » ( κοινότερος 6 τύπος « ψυχικό » ) είναι κληροδότημα 

καταλειπόμενον υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού προς άνάπαυσιν τής ψυχής 
τού διαθέτου ( Ή φόνισαα ) 1.

Έν τφ διηγήματι τέλος Τό χατζόπουλο εκτίθεται ή ΰπόθεσις, έφ’ ής 
έξεδόΟη κατ’ ’Απρίλιον 1798 (και ούχί 1799, ώς εν τφ διηγήματι) σιγίλλιον 
τοϋ οικουμενικού πατριάρχου Γρηγορίου Ε'καί τής περί αυτόν συνόδου δημο- 
σιευθέν μετά τον θάνατον τού Παπαδιαμάντη2, ό'στις εξ άναμνήσεως μόνον 
φαίνεται γνωρίζων την ΰπαρξιν αυτού3. 'Ο συγγραφεύς αποδίδει πιστώς τό 
περιεχόμενον τοϋ πατριαρχικού εγγράφου, άναφερόμενον εις υποβολήν τέκνου 
παρά στείρας συζύγου με μόνην—εκτός τής ανωτέρω χρονολογικής — την 
ούσιαστικώς άσήμαντον άπόκλισιν τού προσδιορισμού τής ύποβαλούσης τό 
τέκνον ως τής δευτέρας συζύγου, εν φ κατά τό σιγίλλιον πρόκειται περί τής 
τρίτης τοιαύτης.

ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 Περί τοΰ θεσμού τούτου βλ. ίδίρ τήν άνάπτυξιν τού Ε. F. Bruck, Totenteil 
und Seelgerat im griechischen Recht, Munchen 1926 a. 302 έπ., Π. Ζέπου, 
Συνταγμάτων νομικόν ’Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη βοεβόδα ήγεμόνος πάσης 
Ούγγροβλαχίας 1780 ( Πραγματεϊαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών Δ' 2 ), Έν Άθήναις 
1936 σ. 120, Ό. Γεωργακά, Μεσσηνιακά έθιμα κλπ. σ. 179 έπ., ένθα ( σ. 177 
έπ. ) καί περί άλλων σημασιών τού όρου « ψυχομοϊρι».

8 'Υπό Τρ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος καί αί περί αυτήν νησίδες, 
Έν Άθήναις 1913 σ. 172 έπ. Εις τον εκδότην τού εγγράφου δέν φαίνεται γνωστόν 
τό διήγημα τοϋ Παπαδιαμάντη.

3 ♦ Έσώζετο ακόμη πρό τριάντα ετών εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ σεμνοΰ κοινο
βίου τοϋ Ευαγγελισμού τής Άγαλιανής... τό αύτόγραφον τοϋ πατριαρχικού άφο- 
ρισμοΰ » κλπ.
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