
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ »

Έν χόμφ ΚΒ' ( 1952) σ. 33-59 τής επί χεΐρας Έπετηρίδος έδημο- 
σίευσα τό πρώτον τό Περίγραμμα τοϋτο, περιέχον 206 λήμματα, θεωρών 
την σύνταξίν του απαραίτητον προϋπόθεσιν καί βάσιν τής έπιχειρηθησομέ- 
νης τυχόν συγγραφής τής ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινοί Δικαίου" ώς πρώτη 1 
απόπειρα συντάξεως συστηματικοί Περιγράμματος τής περιόδου ταυτης τής 
ιστορίας του Δικαίου, έπαρουσίαζε τοϋτο πολλάς ελλείψεις, ως έκ τούτου 
δ" ήναγκάσθην, μετά τετραετίαν νά δημοσιεύσω τούτο εκ νέου (εν ΕΕΒΣ 
Κ<Γ 1956, σ. 164- 197), τών λημμάτων άνελθόντων εις 380. Αί παραλεί
ψεις δμως εξακολουθούν, άτυχώς, νά είναι πολλαί" κατά τά δυο μόλις διαρ- 
ρευσαντα από τής β' εκδόσεως έτη, εσημείωσα 41 νέα λήμματα, τινά τών 
οποίων οφείλονται είς μεταγενεστέρας εκδόσεις, τά περισσότερα δμως είς 
αναδιφήσεις παλαιοτέρων δημοσιεύσεων. Ένόμισα, δτι θά παρεΐχεν ενδια
φέρον ή άνακοίνωσις σήμερον τών νέων τούτων λημμάτων.

Έν πρώτοις είς τάς συντομογραφίας (ΚΒ' σ. 39 καί ΚΤ' σ. 165-166) 
δέον νά προστεθώσιν αί Ιξής:

A r g e n t i = Ph. Argenti, Chius vincta or the occupation of 
Chios by the Turks (1566)... Cambridge 1941. 

Καλινδέρη =Μιχ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής δημοτ. Βιβλιο
θήκης Κοζάνης ( Θεσσαλονίκη 1951).

Πετροπούλο υ.= Γ. Α. Πετροπούλου, Νοταριακαί Πράξεις Παξών ( Άθ. 
1958).

1365. Δίπλωμα Φιλίππου Β', ήγεμόνος τών Άνδηγαυών, έπικυροίν δύο 
προγενεστέρας ( τοί 1357 ) αποφάσεις τοί αδελφοί του Ροβέρτου,

1 Παλαιότερον έγένετο απόπειρα συντάξεως τοιούτου Περιγράμματος, άλλ’ έν 
τφ πλαισίφ τής Ιστορίας τοΰ Βυζαντινού Δικαίου, υπό τοΰ Zacharia von 
Lingenthal (Delineatio 1839, σ. 85 έπ. καί Geschichte d. griech. rom. 
Rechts, 1892, a. 46-51) έξ 70 λημμάτων. ’Επί τή βάσει τούτου, έγένοντο μεταγε- 
νεστέρως τά περιγράμματα τοΰ G. W. Ε. Η eimbach, έν Ersch - Gruber, Allg. 
Encycl., τ. 87 (1869 ), σ. 1 έπ καί τοΰ Γ. Α. Πετροπούλου, 'Ιστορία καί 
Εισηγήσεις τοΰ ρωμ. Δικαίου (1944 ), σ. 267 - 273 καί έν Μ.Ε.Ε., τ. 10, σ. 640β - 641α.
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καθ’ ας άνεγνωρίζοντο άπαντα τά προνόμια 33 ορθοδόξων ιερέων 
τής υπαίθρου Κέρκυρας, προνόμια πηγάζοντα από τοϋ δεσπότου 
Ηπείρου Μιχαήλ Β’ (1246), έδ. υπό Ίω. Α. Ρωμανού, εν 
ΔΙΕΕΕ 2 ( 1888 ■ 1889) σ. 587 έπ.

1535. ’Απόσπασμα αχτναμέ υπέρ Χίου, σχετικώς προς τό δικαίωμα τού 
διαθέτειν, έδ. υπό Stephanopoli, σ. 13 σημ. 3.

1572. Βεράτιον σ. Σελήμ Β' υπέρ πΚ. 'Ιερεμίου Β' «...πασαν εξουσίαν 
τον έδωκε καί δεσποτείαν είς πάντας τους... ιερωμένους καί λαϊ
κούς, καί νά κόμη κατά τον νόμον καί κατά την πίστιν αυτόν, νά 
μη δεν έ'χη κανένα εμπόδιον από τίνος...» (Πατριαρχ. Κπ. ‘Ιστο
ρία, έν Turcograecia σ. 177).

1636. Προνόμια υπέρ τής ελλ- Κοινότητος Στεφανουπόλεως τής Τρανσυλ
βανίας, χορηγηθέντα υπό τοϋ Γεωργίου Rakoczy, περιέχονται έν 
χφ. 976 Βιβλ. Ρουμανικής ’Ακαδημίας- πρβλ. Ν. Camariano, 
έν π. Balcania 6 (1943) σ. 204 επ.

1640. ’Ορθόδοξος ‘Ομολογία τής πίστεως τής... ’Ανατολικής, συνταχθεΐσα 
ρωσσιστι υπό Πέτρου Μογίλα, μητρ. Κιέβου, άνεδ. έν μετα
φράσει υπό I. Μεσολωρά, Συμβολική (1883) Α' σ. 474-487. 
Περί τοϋ γάμου σχέσιν έ'χουν αι ερωτήσεις Ηθ\ ρ', ρα', ριε', ρις·'.

1696. ψήφισμα 19 Μαΐου Ένετ. Γερουσίας, περί τρόπου έκλογής μητρο
πολιτών καί επισκόπων έν Πελοποννήσιο, έδ. υπό Ίακ. Β ι σ β ί ζ η, 
έν ΕΑΙΕΔ 7 ( 1956) σ. 5 έπ.

1699. Συνθήκη τοϋ Κάρλοβιτς, τής 16/26 Ίαν., μεταξύ Τουρκίας καί 
Αυστρίας, έξ 20 άρθρων.

1700. Γράμμα πατρ. καί συνοδ. περί κωλυμάτων γάμου έκ πνευμ. συγγέ
νειας, έδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' σ. 166 επ. καί υπό Θεο- 
τοκά σ. 167, έκ χφ. Κριτίου σ. 246.

1704. τής 15 Σεπτ. Φιρμάνιον περί φορολογίας τών είς γάμον έρχομένων 
παρθένων, τέκνων ραγιάδων, μνημ. υπό Ί. Βασδραβέλλη, έκ 
κώδ. 10. σ. 85 ‘Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, έν π. Μακεδονικά 2, σ. 92.

1706. Γράμμα πΚ. περί κωλυμάτων γάμου έκ πνευμ· συγγένειας, έδ. υπό 
Θεοτοκά, σ. 168, έκ κώδ. Κριτίου σ. 246.

1709. «Τάξις τής νοδαρικής» τής νήσου Παξών, έδ. υπό Γ. Πέτρο- 
ποΰλου, σ. 158 - 159.

1715. Συνθήκη παραδόσεως νήσου Τήνου εις τούς Τούρκους, έδ. υπό 
Έπ. Γεωργαντοπούλου, Τηνιακά ( 1889) σ. 233.

1716 - 1733. Διάγνωσις πΚ., δΡ ής κηρύσσεται διαλελυμένη ή μεθ’ ίερο- 
λογίας μνηστεία, άποδημοΰντος τοϋ μνηστήρος έπί πενταετίαν, έδ. 
υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' σ. 209.

1721. Φιρμάνιον τής 21 Όκτ., περί άπαγορεύσεως συνάψεως τρίτου γάμου
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μεταξύ χριστιανών, μέσφ των τουρκικών ’Αρχών, μνημ. υπό Ί. 
Βασδραβέλλη, εκ κωδ. 30, σ. 182, 'Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, 
εν π. Μακεδονικά 2, σ. 104.

1755. Φιρμάνιον σ. Όσμάν Γ', περί μή τελέσεως γάμου μεταξύ μουσουλ
μάνου καί χριστιανής, άνευ συναινέσεως άμφοτέρων. Πρβλ. X ρ. Β. 
Μαυροποΰλου, Τουρκ. έγγραφα άφορώντα ιστορίαν Χίου (Άθ. 
1920) σ. 119.

1763. Βεράτιον υπέρ μ. Βιδινίου ’Ιωσήφ- τό πρωτότυπον εν Έθν. Βιβλ. 
Σόφιας- έξεδόθη μετά τσεχικής μεταφρ. υπό Joseph Kabrda. Παρα
τηρήσεις έπ’ αυτού υπό μ. Ηλιουπόλεως Γ ε ν να δ ί ο υ, έν π. ’Ορθο
δοξία 13 (1938) σ. 169-175.

1776. « ...πίστιν ποιονμεν οί κάτωθι... νοτάριοι... Παξών... δτι παλαιό- 
θεν δεν ήτο ποτέ ή συνήθεια νά γίνεται ή άνάγνωσις είς τΙς δια
θήκες... μόνον αρχισεν ή αυτή συνήθεια άπδ τους ρεβιζόρους των 
Κοριφών και μάς έδόθη είς εϊδηοιν άπδ του 1776 έως τοΰ νϋν 
καί ετζι πράττομεν την σήμερον [1783]... ». Έδ. ύπό Π ε τ ρο- 
πο ΰλ ου, σ. 368.

1797. 'Ιεροδικαστική πράξις 21 Δεκ. περί διακανονισμού κληρονομιάς έξ 
αδιαθέτου μεταξύ έλλήνων αδελφών, έξ <δν ό εις έξισλαμίσθη, ζών 
τος τοΰ πατρός των, μνημ. ύπό Ί. Βασδραβέλλη, έκ κώδ. 169, 
σ. 49, 'Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, έν π. Μακεδονικά 2, σ. 114.

1814. « Εΐδησις άπδ μέρος Κανιζελλαρίας τής νήσου Πετζών πρδς άπαν- 
τας τους καπετανέους », έδ. ύπό Ί. Βισβίζη, έν ΕΑΙΕΔ 3 
(1950) σ. 10 επ.

1817. Νικ. Κεφαλά, Θαλάσσιος νομοθεσία, συναθροισμένη από διαφό
ρους νομοθέτας θαλασσίους ευρωπαϊκούς καί πλουτισμένη από δια
φόρους φυλαττομένας συνήθειας ...(Βιέννη).

1821. ’Οργανισμός Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 Δεκ. Κεφ. Α' « Χρέη 
και δικαιώματα των εφόρων τοΰ χωρίου είναι... δ') νά συμβιβά- 
ζωσι τάς συμπιπτούσας διαφοράς και κρίσεις, τάς όποιας όταν δεν 
δΰνανται νά έξισάσωσι, νά μεταπέμπωσιν είς άνώτερον κριτήριον ». 
Κεφ. Γ' λα'. « ” Αχρι τοϋ διοργανισμον των τακτικών νόμων θέλον- 
σιν εχειν τό κΰρος οί σωζόμενοι νόμοι των χριστιανών βασιλέων 

τής Κωνσταντινουπόλεως·». Έδ. ύπό Ά. Μάμουκα, Τά κατά 
την άναγέννησιν τής Ελλάδος, Α' σ. 113 καί 120.

— ’Οργανισμός Γερουσίας Δυτ. Ελλάδος τής 4 Νοεμβρίου. Κεφ. Ε': 
Καθήκον τοΰ προεστώτος ή τών δΰο προεστώτων έκάστου χωρίου 
είναι:... 4) «ό συμβιβασμός τών έμπιπτουσών διαφορών καί 
κρίσεων, τάς όποιας, όταν δεν ήμποροΰν νά έξιαάαουν, νά πέμπουν 
είς άνώτερον Κριτήριον », έδ. ύπό Ά. Μάμουκα, ένθ’ αν. σ. 31
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— Νομική Διάταξις Άνατ. Χέρσου Ελλάδος, 15 Νοεμβρίου. Τμ. A 
κεφ. Α' περί ιθαγένειας. Μεταξύ άλλων: § ΙΘ'. «Ξένος όέν δύνα- 
ται ελληνίδα νά συζευχύλή >:. § ΚΔ': « Ξένος, αν ελληνίδα εφϋασε 
νά ουζενχ&ί], ξένη αυτή ϋεωρεΐται από τους Νόμους, και τα τέκνα 
αυτών ξένα, και οι απόγονοι αυτών ξένοι». Τμ. Β', κεφ. Γ" § I': 
« Εις έκαστον τούτων τών χωρίων, κατ’ εκλογήν διορίζονται με 
κοινήν τών κατοίκων αυγκατάϋεσιν, ένας ή δύο... Αυτοί οι προε- 
στώτες νά κρίνωσι και τάς υποδέσεις τών χωρίων αί αποφάσεις 
αυτών άνακρίνονται απδ το γενικόν Κριτήριον τής Ιπαρχίας». 
§ Κ': Ή επαρχία δσα Ιδιαίτερα έ&ιμα έχει, προβάλλει εις τον 
”Αρειον Πάγον, και αυτός αποφασίζει». Τμ. Γ' κεφ. Α’ § Α’: 
« Οι Κοινωνικοί Νόμοι σήμερον δέν προσδιορίζονται ». Β' «Οι 
Κοινωνικοί Νόμοι τών αειμνήστων χριστιανών αϋτοκρατόρων τής 
’Ελλάδος μόνοι ίσχύουσι κατά τό παρόν εϊς την Άνατ. Χέρσον 
’Ελλάδα ». § Γ' : « Ό ’Άρειος Πάγος νά φροντίση νά μεταφέρη εις 
τήν σημερινήν ελληνικήν γλώσσαν τοϋτο τό μέρος τών Βασιλικών, 
προσδιορίζων τάς αντιφάσεις κατά τό κοινώς συμφερώτερον». 
§ Δ': « Ό ’Άρειος Πάγος νά προσκαλέαη τους άρχιερεΐς τών επαρ
χιών τής περιφέρειας του, καί νά κα’&υποβάλη εις τήν έπίκρισιν 
αυτών τήν εκλογήν ταύτην τών Κοινωνικών Νόμων καί έπικυρω- 

ϋ·εΐσαν ουτω νά δημοσιεύση διά τοΰ τύπου. Τμ. Τ" κεφ. Α' § Α': 
« Άπό τά αυτά Βασιλ.ικά νά γίνη καί τούτων εκλογή ». § Β’: « 'Η 
εκλογή νά είναι ανάλογος με τούς καιρούς καί τάς περιστάσεις». 
§ Γ”: « Νά καύυποβληϋή καί αυτών ή εκλογή εις τήν έπίκρισιν 
τών αρχιερέων διά τοΰ Κριτηρίου τοΰ Άρείου Πάγου». § Τ”: 
« Εις τά εμπορικά παραδέχεται ή Άνατ. Χέρσος ’Ελλάς, επί τοΰ 
παρόντος τον ’Εμπορικόν Κώδικα τής Γαλλίας, αν καί ή Έι'λνική 

Βουλή δέχεται αυτόν». Έδ. υπό Ά. Μάμουκα, ενθ’ άνωτ. Α' 
σ. 43-76.

1822, ’Οργανισμός τών Ελληνικών ’Επαρχιών, τής 30 ’Απριλίου. § λγ': 
« ΟΙ [δημογέροντες] έκτελοΰσι τά χρέη τών εΐρηνοποιών Κριτών ». 
Έδ. υπό Ά. Μάμουκα, ενθ’ άνωτ. Γ’ σ. 67.

— Ποιν. Στρατ. διατάξεις τής 2 Μαρτίου, έδ. υπό Ί. Θεοφανίδου, 
Τστορ. Άρχείον, τ. Α' ίστορ. σχόλια, σ. 171 έπ.

1829, ’Έγγραφον 19 Μαρτίου Δημογεροντίας Σπετσών προς Ί. Καποδί- 
τριαν, περί εφαρμογής τών εθίμων των, έδ. υπό Ί. Β ι σ β ί ζη, έν π. 
Άθηνά 53 (1949) σ. 239.

— Εγκύκλιον γράμμα ’Ιγνατίου, μ- Ήρακλείας, κατά τών πολυτελών 
κεντημάτων, κλπ. τών διδόμενων χάριν προικός, έδ. έν π. ’Ορθοδο
ξία 29 ( 1954) σ. 78 επ.
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1830. Εγκύκλιος Σεπτεμβρίου, τής επί της Δικαιοσύνης Γραμματείας, 
ύπ’ άριθ. 3172, περί εθίμων, έδ. υπό Ί. Βισβίζη, εν π. Άθηνά, 
53 (1949 ) σ. 250 επ.

1835. Εγκύκλιος πΚ. τής 31 Δεκ., περί των άπαιτουμένων προς έγκυρον 
τοΰ γάμου σΰστασιν, έδ. υπό Γ εδεώ ν, Καν. Διατ. Α' σ. 369 καί 
υπό Θεοτοκ ά, σ. 195 επ.

1836. Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β', περί προνομίων των νήσων Πάτμου, 
’Ικαρίας, Λερού καί Κάλυμνου, εδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, εν π. 
Ελληνικά 11, σ. 187.

— Συμφωνητικόν 1 Αΰγ· περί ρυθμίσεως των προικοσυμφώνων εν 
Βοΰρμπιανη τής ’Ηπείρου, εδ. υπό Κ. Φ ράντζου, εν π. Ήπειρ. 
Εστία 4 (1955) σ. 322 επ.

1838. ’Έγγραφος Συμφωνία από 17 Μαΐου περί τοΰ ανώτατου ορίου 
προικός έν χωρίοις Ζαγορίου, εδ. υπό Κ. Φρόντζου, ένθ’ άνωτ. 
σ. 229- 231.

1840. Περί ρυθμίσεως των προικοσυμφώνων κλπ. έν έπαρχίφ Πωγωνιανής 
καί Βελλας τής ’Ηπείρου, από 1 Σεπτ., εδ. υπό Κ. Φρόντζου, 
ένθ* άνωτ. σ. 328 έπ.

1842. Βεράτιον σ. Άβδούλ Μετζήτ προς τον Ήρακλείας Διονύσιον, έδ. 
υπό Τ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, έν ΑΘΛΓΘ 21 (1956) σ. 238 έπ.

— Συμβόλαιον βεκίλη Ζαγορίου, έδ. υπό Δ. Μ. Σάρρου, έν Δωδώνη, 
ήπειρ. ήμερολογίφ τοΰ 1899, σ. 83 επ. ’Άρθρ. Ε': « "Ολας τάς 
μερικάς υποδέσεις και ουμπιπτονοας διαφοράς των πατριωτών 
θέλει τάς διορίζει εξω εις τά χωρία νά θεωρώνται από τους προ
κρίτους καί είδημονεστέρονς χωριανούς με κομπρομεοιακόν έγγρα
φον κατ’ εκλογήν των ιδίων διαφερομένων, καί όποιαν άπόφασιν 
κάμουν οι αιρετοί κριταί θέλει εχει το κύρος καί 6 κοινός βεκί- 
λης είναι εις χρέος νά έκτελβ αυτήν, εις οποίον δε χωρίον δεν 
εΰρίοκονται ειδήμονες νά διορίζωνται από άλλα χωρία ».

1845. τής 5 ’Ιουλίου, «Στίμα» έπί των προικών Ζαγορίου, έδ. υπό Δ. 
Σάρρου, έν π. Ήπ. Χρονικά 2 ( 1927) σ. 297 καί άνεδ. υπό Κ. 
Φρόντζου, ένθ’ άνωτ. σ. 315 έπ.

— τής 28 ’Ιουνίου. Θέσπισμα περί προικών έν Ίωαννίνοις, έδ. υπό 
Κ. Φρόντζου, ένθ’ άνωτ. σ. 317 επ

ί 855. τής 1 Φεβρ. Πρακτικόν περί καθηκόντων τινών τής δημογεροντίας
[Χίου], έδ. υπό Argenti, σ. 231-232.

1861. τής 27 Σεπτ. ’Οργανισμός τής Κοινότητος [Χίου], έδ. υπό Ar
genti, σ. 232 - 244 (έξ άρθρων 52).

1869. ’Εγκύκλιος 16 ’Ιουνίου, μ. Πρεβέζης Σεραφείμ, περί άρραβώνος 
(βάσει π/κής έγκυκλίου ) έν κώδικι μ/πόλεως Πρεβέζης ( σ. 267 - 268 ),
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έδ. υπό Φιλαρέτου Β ι τ ά λ η, έν π. Ήπειρ. Εστία 6 (1957 ) 
σ. 623· § Ζ’ : « Έν τη διαλύσει άρραβώνος, μόνον τό τον άρρα- 
βώνος δακτυλίδιον &έλει δίδει διπλοΰν ό μετανοών, τά δε άλλα 
συμβάντα έξοδα εις φαγοπότια και κεράσματα ϋέλουν λογίζεσϋ·αι 
μηδέν, ουδέ ήμπορονν να άπαιτώνται».

1914. Καταστατικόν τής άγιωτάτης Εκκλησίας τής Κΰπρου. Έγκρίσει 
τής Ί. Συνόδου. (Λευκωσία 1914). Τά ά'ρϋρα 67- 79 περί γάμου 
καί διαζυγίου.
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