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Γεωργίου A. Πετρ ο π ούλου, Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής 
Γ. Μαριδάκη (1684-1835) μετά συμβολών εις την ερευνάν τοΰ μετα
βυζαντινού Δικαίου. Τεΰχον Ιον. (—Μνημεία τής ελληνικής Ιστο
ρίας. Τόμ. Γ’, τεϋχ. 1. Νομικά έγγραφα τής 'Ελλάδος τής περιόδου 
τής τουρκοκρατίας. — Γραφειον δημοσιευμάτων ’Ακαδημίας Άϋηνών) 
1956. Εις 4ovt κζ'-\-517+2 ά'.ά.

Τοΰ ί δίου,'Ο κώδιξ τοϋ νοταρίου Ά$ηνών Παναγή Πώλου, 1822 -1833 
(== Παράρτημα τής επιστημονικής ’Επετηρίδας τής Νομικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου Ά&ηνών (1957). Εις μέγα 8°ν, ο. ς-'-|-786.

Είναι μέγας ό αριθμός των ανεκδότων μέχρι σήμερον ιδιωτικών νομι
κών εγχειριδίων (ιδίως νομοκανόνων) τής εποχής τής τουρκοκρατίας, έ'τι 
δε μεγαλύτερος ό αριθμός τών ανεκδότων είσέτι συμβολαίων καί αποφάσεων 
τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων τής ιδίας εποχής' διά νά σχηματίση τις 
πρόχειρον ιδέαν περί τών πρώτων, αρκεί νά διεξέλθη το έμόν Περίγραμμα 
ιστορίας τον Μεταβυζ. Δικαίου (β' έ'κδ. εν ΕΕΒΣ 26, 1956, σ. 164 - 197 ). 
Είναι δέ φυσική ή συσσώρευσις τών κειμένων τών άναμενόντων την έκδο- 
σιν, δοθέντος δ'τι ή μέν υπό ιδιωτών έκδοσις τούτων σχεδόν αποκλείεται, 
λόγφ τοΰ μικρού σχετικώς κύκλου τών ενδιαφερομένων καί τοΰ μεγάλου 
συνήθως δ'γκου τών συλλογών τούτων, ελάχιστα δ’είναι, άφ’ετέρου, παρ’ή- 
μΐν τά δυνάμενα ν’ άναλάβουν την άνανταπόδοτον δαπάνην τοιοΰτων εκδό
σεων 'Ιδρύματα. ’Εάν άναφέρωμεν τάς δυο σχετικός σειράς τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών: Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας καί Επετηρίδα ’Αρχείου 
‘Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου, το νεοφανές Παράρτημα τής ’Επιστημο
νικής Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί, 
ϊσως, την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών, νομίζω δτι εξηντλήσαμεν τον 
κατάλογον τών 'Ιδρυμάτων τών δυναμένων ν’ άναλάβουν τοιαΰτας εκδόσεις. 
'Υπό τάς συνθήκας ταΰτας, ή επιλογή τών κειμένων, ών αναλαμβάνεται έκά- 
στοτε ή έκδοσις θά έπρεπε, νομίζω, νά είναι αυστηροτάτη, νά τηρήται δέ 
προτεραιότης τις, βασιζομένη άποκλειστικώς εις τήν σπουδαιότητα τών κει
μένων, νά μή γίνεται δηλ. ή επιλογή τών έκδοθησομένων έκάστοτε κειμένων 
«εις τήν τύχην».

Λυποΰμαι, είλικρινώς, ιδιαιτέρως, διότι ή λαμπρά ό'ντως έκδοσις τοΰ 
φίλου καθηγητοΰ κ. Γ. Πετροπουλου τών 104 συμβολαίων εκ τοΰ ’Αρχείου 
τοΰ κ. Γ. Μαριδάκη, μετά τών εκτεταμένων « συμβολών » τών συνοδευου- 
σών έκαστον συμβόλαιον (αι δποΐαι καταλήγουν ν’ αποτελούν μικράς μονο
γραφίας επί εκάστου θεσμού) καί τών λεπτομερών εν τέλει Πινάκων: α) 
λέξεων, β) κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων, γ) πραγμάτων καί δ) συζη- 
τουμένων κειμένων, ως καί τών συμβολαίων τοΰ Ποΰλου, έπροκάλεσε τάς
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ανωτέρω σκέψεις μου, διότι δεν νομίζω, δτι εις την μακράν σειράν των 
άναμενόντων την έκδοσιν νομικών κειμένων τής τουρκοκρατίας ή προτεραιό- 
της άνήκεν εις τά έγγραφα τής Σίφνου ή εις τά συμβόλαια τών ετών 1822- 
1833 τοϋ Ποΰλου, έν φ λ.χ. παραμένουν ακόμη ανέκδοτα ό Νομοκάνων τοϋ 
Μαλαξοϋ, τό Σύνταγμα τοϋ Κουνάλη Κριτοποϋλου, ή Βακτηρία ’Αρχιερέων, 
τό Νομικόν Πρόχειρον τοϋ Μιχαήλ Φωτεινοποϋλου, τό «Νομικόν» τοϋ 
Θεοφίλου Καμπανίας, διά ν’ αναφέρω προχείρως τινάς μόνον τών σπου- 
δαιοτέρων ιδιωτικών νομοκανονικών συλλογών τής τουρκοκρατίας, ή επι
σκοπικά! αποφάσεις τοϋ ις·' κα! εφεξής αιώνων. 'Ως προς την έκδοσιν τών 
εγγράφων τής Σίφνου -θά εΐχον μόνον νά παρατηρήσω, δτι ευρίσκω υπερ
βολικήν και άσκοπον πολυτέλειαν τήν έπ’ αυτών εφαρμογήν τών κανόνων 
έκδόσεως πάπυρων, διά τε τον πρόσθετον κόπον εις 8ν υπεβλήθη, άνευ 
λόγου — κατά τήν γνώμην μου — δ εκδότης κα! διά τήν σπατάλην χώρου 
και τήν, κατά συνέπειαν, αϋξησιν τοϋ όγκου κα! τής δαπάνης τοϋ βιβλίου. 
'Ως προς τά συμβόλαια τοϋ νοταρίου Ποΰλου (περ! ών ειχον κα! εγώ πρό 
τινων ετών συντόμως άσχοληθή, έν ΕΕΒΣ 20, 1950, σ. 257 -264), ταϋτα 
έξεδόθησαν, κατά ληφθεΐσαν άπόφασιν τής Νομικής Σχολής, άνευ σχολίων, 
αλλά μετά τεσσάρων ευρετηρίων: α) κυρίων ονομάτων, β) ξενικών ονομά
των, γ) τοπωνυμίων κα! δ) λέξεων, καταλαμβανόντων έν δλφ 140 σελίδας, 
ών τήν σύνταξιν ένεπιστεΰθη δ έκδοτης εις τον κ. Νικ. Καραστάθην' έκ 
προχείρου έλέγχου τοϋ ευρετηρίου τών λέξεων, δν έκαμα, νομίζω, δτι τοϋτο, 
παρά τήν έκτασίν του ( σελίδες 59) δεν είναι πλήρες' τοϋτο είναι ιδιαιτέρως 
δυσάρεστον, διότι ή χρησιμοποίησις εΐδικώς τοϋ ευρετηρίου τών λέξεων 
ένδιαφέρει δχι μόνον τους νομικούς, αλλά κα! τους γλωσσολόγους κα! τούς 
λαογράφους, ίσως μάλιστα τούς τελευταίους περισσότερον.

Εν σχέσει προς τάς έν αρχή σκέψεις μου κα! έπ’ εύκαιρίφ τής υπό τοϋ 
κ. Π. έν τή έκδόσει τών εγγράφων Σίφνου χρησιμοποιήσεως τοϋ « Νομικοϋ » 
( 1785 ;) τοϋ Θεοφίλου Καμπανίας, έκδοθέντος, δήθεν, υπό τών Ε. Ταπεινοϋ 
κα! Κ. Βασιλειάδου (Κωνσταντινοΰπολις 1887 ) υπό τον τίτλον: Πρόχειρον 
Νομικόν, έπιθυμώ νά πληροφορήσω πάντα χρησιμοποιοϋντα τοϋτο, δτι πρό
κειται περ! χονδροειδοϋς πλαστουργήματοςκα!δτι τό αυθεντικόν «Νομικόν» 
τοϋ Θεοφίλου έλαχίστην έχει σχέσιν προς τήν άθλίαν εκείνην έκδοσιν. Προε
τοιμάζουν κριτικήν έκδοσιν τοϋ πολλαχώς ένδιαφέροντος έργου τούτου τοϋ 
υπέροχου έκείνου έπισκόπου Καμπανίας, διεπίστωσα τάς παντοειδείς στρε
βλώσεις, ας ύπέστη τοϋτο υπό τών δύο ασυνειδήτων έκδοτών τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Ό κ. Π., άνατρέχων συχνά εις τήν εΐρημένην «έκδοσιν» τοϋ 
Θεοφίλου, επόμενον ήτο νά καταλήγη ενίοτε ε!ς έσφαλμένα συμπεράσματα: 
π.χ. έν σ. 245 γράφει, δτι δ Θεόφιλος παρέρχεται έν σιωπή τό ζήτημα, εάν 
ή άδεια πωλήσεως τοϋ ένεχΰρου άφοροί μόνον εις τό κεφάλαιον ή κα! τούς 
τόκους' έν τοΰτοις έν Κ'ΐ" § 34 τών χφ. λύεται τό θέμα: «Τό άμανέτι
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όποΰ βάνεται διά κεφάλαιον τοΰ χρέους, αν δεν συμφωνηθή και διά τό διά
φορον τοΰ χρέους και διά τά έξοδα δποΰ ακολουθήσουν εις την κυβέρνησιν 
τοΰ άμανετίου, όλα εννοούνται καί εις την πώλησιν τοϋ άμανετίου, λογα
ριάζονται και λαμβάνονται από τον δανειστήν». Αυτόθι, ευθύς κατωτέρω, 
γράφει ό κ. Π. δτι δεν περιέλαβεν 6 Θεόφιλος διάταξιν περί εκποιήσεως τοΰ 
ενεχύρου' εν τοΰτοις εν τοίς χφ. (Κ7" § 14) ρητώς ορίζεται, δτι « πωλεί
ται τό άμανέτι», παρερχομένης απράκτου διετίας. 'Απλώς οί δήθεν έκδόται 
τοϋ 1887 παρέλειψαν τά εδάφια ταϋτα ! Έάν δέν άπατώμαι, εξ δλων τών 
συγχρόνων συγγραφέων, οΐτινες προσφεύγουν εις τό « Νομικόν » τοΰ Θεο
φίλου Κομπανίας, μόνον δ Γ. Μ. Βαλάσης, εν τή μελέτη του: Τινά περί 
τής πατρικής εξουσίας κατά τό Δίκαιον τοϋ μετά την ά'λωσιν Έλληνισμοϋ 
( Τόμος Άρμενοπούλου, σ· 529 επ.) εχρησιμοποίησε τό χφ. 99 τής Δημ. 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Όλοι οί άλλοι, προσφεύγοντες εις την δήθεν έκδοσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, φυσικόν είναι νά παρασύρωνται εις εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Έφ’ δσον δέν είναι είς αυτούς εϋκολον νά συμβουλεύωνται 
έν έκ τών σωζομένων χφ. τοΰ «Νομικοΰ» (Εθνικής χφ. 2120, 2385, Δη- 
μητσάνης 96, Κοζάνης 99) θά ήτο άσφαλέστερον ν’αγνοήσουν, άπλούστατα, 
την έκδοσιν Κωνσταντινουπόλεως' τοϋτο δέ, μέχρις οΰ εύδοκήση έν έκ τών 
'Ιδρυμάτων, τά όποια άνέφερον έν αρχή, ν’ άναλάβη την δαπάνην τής κρι
τικής έκδόσεως τοΰ γνησίου « Νομικοΰ » τοΰ Θεοφίλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ

Ν. Κ. Μουτσοπούλου, ‘Η αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί τών 
μοναστηρίων τής Γορτυνίας, εν Άϋήναις 1956, σσ. ιε'-\-238.

Ημείς προσωπικώς καλύτερον παντός άλλου γνωρίζομεν πόσον έμό- 
χθησε διά νά συγκέντρωση τό έγκατεσπαρμένον υλικόν τής παρούσης μελέ
της δ συγγραφεύς αυτής, περιερχόμενος ορεινούς, δυσπρόσιτους καί πολλάκις 
επικινδύνους τόπους τής επαρχίας Γορτυνίας. ’Ακολούθως εργασθείς μ’ επι
μονήν, αγάπην, ενθουσιασμόν καί ευσυνειδησίαν, παρουσίασεν έργον αξιό
λογου, διά τοΰ οποίου πολλά προσφέρων είς την επιστήμην δικαίως έκέρδισε 
τον επιστημονικόν τίτλον τοΰ διδάκτορος μηχανικοΰ τοΰ Έθν. Μ. Πολυ
τεχνείου.

Ή κατάταξις τής ύλης έγινε κατ’ αρχιτεκτονικούς τύπους, είς βάρος 
βεβαίως τής γεωγραφικής ένότητος, αλλά δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως. 
Προτάσσεται βιβλιογραφία (σ. θ'-ιε'), βραχεία εισαγωγή μετά προλόγου 
(σ. 1 - 6) καί 8 κύρια κεφάλαια, μετ’ έπισημειώσεως διά την -ψυχολογίαν
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