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INTRODUCTION

The necessity of a collection of Byzantine and post-Byzantine legal sources
has been acknowledged since the earliest efforts to establish an organized Greek
state. The purpose of unearthing the written and unwritten monuments of Greek
legal history was not solely and simply to make these texts known as direct or
indirect records of the previously in force Byzantine legal system. Its primary
aim was a purely practical one; it was directly associated with the urgent needs
of everyday judicial practice: namely, to support the drafting of Greek civil
legislation on the basis of evidence brought to light by the study and collation
of these sources.

The need was initially expressed in the text of the «Legal Ordinance for
East Continental Greece» or «Organisation of the Areios Pagos, Senate of
Eastern Greece» (Salona (Amphissa), 15.11.1821). In the relevant article,
authorization was given to the Areios Pagos, the supreme body with admin-
istrative and judicial jurisdiction, to translate into modern Greek that part of
the Basilica that concerned the «social» (i.e. civil) laws of the «memorable
Christian Emperors» and to remove any contradictions «as it serves best the
public interest». The same body was likewise empowered to publish this col-
lection, having previously submitted it to the judgment of the regional prel-
ates1. Despite the unsuccessful (according to G.-V. von Maurer) outcome of the
endeavor to find the text of the Basilica, as well as the deliberate suppression
of any reference to unwritten law sources in the relevant provisions passed by
the early revolutionary assemblies, two decrees from the Kapodistrian period2
raised the issue once again, announcing a government programme aiming to

1. Kyriakopoulos, Syntagmata, Section III, chapter 1, point c, p. 653-654.

2. For details on the content of these texts see N. Pantazopoulos, From the «learned» tradi-
tion to the Civil Code. Contribution to the history of the sources of modern Greek law, Athens
1947, p. 165-182; G. Petropoulos, History and Institutions of Roman Law as an introduction
to the Civil Code and to the Civil Law previously in force (ed. M. Tourtoglou), 1, Athens 1963,
p. 373 ff.
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Η αναγκαιότητα της συλλογής των βυζαντινών και μεταβυζαντινών νομικών
πηγών έγινε αντιληπτή ήδη κατά τις πρώτες προσπάθειες συγκρότησης ελληνικού
κράτους. Η ανεύρεση των γραπτών και άγραφων μνημείων της νομικής ιστορίας
του ελληνισμού δεν απέβλεπε απλώς και μόνον στην ανάδειξη των κειμένων αυ-
τών ως άμεσων ή έμμεσων τεκμηρίων του προϊσχύσαντος βυζαντινού δικαιϊκού
παρελθόντος. Κυρίως είχε έναν καθαρά πρακτικό σκοπό, άμεσα συνδεδεμένο με
τις επιτακτικές ανάγκες της τρέχουσας δικαστικής πρακτικής: να επιστηρίξει το
οικοδόμημα της ελληνικής αστικής νομοθεσίας επί των στοιχείων εκείνων που θα
προέκυπταν από τη μελέτη και την αντιπαραβολή των πηγών.

Αρχικά, το ζήτημα διατυπώνεται στο κείμενο της «Νομικής Διατάξεως τής
Άνατολικής Χέρσου Ελλάδος» ή ^Οργανισμού τον Αρείου Πάγου, Γερουσίας τής
Άνατολικής Ελλάδος» (Σάλωνα (Άμφισσα), 15.11.1821). Με το σχετικό άρθρο δίδε-
ται εντολή στον Άρειο Πάγο ως το ανώτατο όργανο με διοικητικές και δικαστικές
αρμοδιότητες, να μεταφέρει στη νέα ελληνική το μέρος των Βασιλικών που αφορά
στους «κοινωνικούς» (δηλαδή στους αστικούς) νόμους των «αειμνήστων Χριστιανών
Αυτοκρατόρων» και να απαλείψει τις αντιφάσεις ακατά το κοινώς σνμφερώτερον».
Επίσης να δημοσιεύσει τη συλλογή, αφού προηγουμένως την θέσει υπό την κρίση
των αρχιερέων της περιφερείας του1. Παρά την ανεπιτυχή (κατά τον G.-L. von
Maurer) έκβαση του εγχειρήματος ανεύρεσης του κειμένου των Βασιλικών, αλλά
και τη σκόπιμη αποσιώπηση στις σχετικές ρυθμίσεις των πρώτων επαναστατικών
συνελεύσεων, κάθε αναφοράς σε πηγές αγράφου δικαίου, δύο διατάγματα της κα-
ποδιστριακής περιόδου2 θα επαναφέρουν το θέμα, υπό τη μορφή της εξαγγελίας
κυβερνητικού προγράμματος το οποίο αποσκοπούσε αδιακρίτως στη συλλογή γραπτών

1. Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Τμήμα Γ', κεφάλαιο Α', στοιχείο γ', σ. 653-654.

2. Αναλυτικότερα περί του περιεχομένου των κειμένων αυτών βλ. Ν. Πανταζόπουλος, 'Από
τής «Λογίας» παραδόσεως εις τον Άστικόν Κώδικα. Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τών πηγών τον
νεοελληνικού δικαίου, Αθήναι 1947, σ. 165-182· Γ. Πετρόπουλος, Ιστορία και Εισηγήσεις τον
Ρωμαϊκού Δικαίου ώς εισαγωγή εις τον Άστικόν Κώδικα και εις τό προϊσχνσαν αυτοϋ Άστικόν
Δίκαιον (έπιμ. έκδ. Μ. Τουρτόγλου), τ. 1, Αθήναι 1963, σ. 373 επ.
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collect the written and unwritten legal sources3. The first of these decrees (No.
64/1.2.1830)4, issued in implementation of article 142 of the Civil Constitution of
Greece, assigned to the Secretary of Justice the task of collecting, classifying «in due

3. It is worth noting that prior to these decrees, the Allies, through their representatives
acting in accordance with the Treaty of London, addressed to the Governor of Greece Ioannes
Kapodistrias, an official letter (9 October 1828) with 28 questions on various matters related
to the administrative and judicial organisation of the Greeks under Ottoman rule, to the
privileges granted to the Christian population, to their local particularities, to the social classes
that participated in the exercise of local authority, to the categories and level of taxes payable
to the Ottoman administration and the Church, to the types of land-lease and revenues from
farm lands, etc. Regarding Kapodistrias' interesting replies, see A. Mamoukas, Documents
regarding the regeneration of Greece, 11, p. 256-335 (which contain the questions submit-
ted to the Governor and his answers dated 18/30.10.1828 (= Gines, Outline, entry 789), p.
246-256 and p. 245 note 1 (answers of the provisional consultative body «Panhellenion», (3
and 7.11.1828) that differ from those of Kapodistrias only as it regards question 28, which
refers to retaining the local administrative entities of the Ottoman period; also the reply of the
«Panhellenion» to the Declaration addressed by the representatives of the Allies on the issue
of financial aid). A little later, in order to meet the needs of the judiciary, an initial effort
to collect the local customs was made by N. Gerakares, president of the Protokleton (First
Instance) court of the Western Sporades. He has sent a relevant circular (No. 27/13.4.1829)
to the governors and leaders of the local communities of the islands under his jurisdiction
(Spetses, Hydra, Aegina, Salamis) (J. Visvizes, «Regarding the legal customs under Turk-
ish rule up to the Royal Decree of 23 Feb. 1835», Athena 53 (1949), p. 226-227; Idem,
«Legal customs of the islands of Spetses, Hydra, Poros and Salamis» EHHD (= ΕΚΕΙΕΔ)
3 (1950), p. 9-16, with the circular and the replies). Cf. a similar effort to collect customs
in the province of Messenia by G. Skalides, president of the Protokleton court of Messenia,
following an objection filed by a litigant regarding the validity of custom. However, the effort
was not treated favourably by the Ministry of Justice (see the relevant document (16.9.1829)
in C. Triantaphyllopoulos, «Civil justice under Kapodistrias», Praktika Akademias Athenon
23 (1948), p. 479 [= Triantaphyllopoulos, Complete Works, B2, p. 790],

4. General Gazette of Greece, 25 (26 March 1830), p. 97 (Ch. Pratsikas, ((The Civil Code
of Greece. Two legal centenaries 1830-1930/1835-1935», Themis (Angelopoulos - Pratsikas), 41
(1930), p. 273-274; see also the republication of the text with corrections by Charikleia Dima-
kopoulou, The course leading to drafting the Greek Civil Code. The period of quest 1822-1891.
Contribution to the history of modern Greek law, [EHHD 41 Suppl. 9], Athens 2010 p. 495.
The preamble to the Resolution («.Psephisman) in question notes in particular: «.Believing that
the Nation, according to article 142 of the Law of Epidaurus, has revealed its decision to clarify
the old Byzantine civil laws...». However, the Resolution refers to art. 142 of the Civil Constitu-
tion of Greece (Troezena, Third National Assembly, 1.5.1827), which has amended the Law of
Epidaurus or Provisional Constitution of Greece (Astros, Second National Assembly, 1823).
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και αγράφων νομικών πηγών3. Το πρώτο από τα διατάγματα αυτά (με αριθ. 64 της
1.2.1830)4, εκδιδόμενο σε εφαρμογή του άρθρου 142 του Πολιτικού Συντάγματος

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί το από 9 Οκτωβρίου 1828 έγγραφο των τριών
Συμμάχων Αυλών με το οποίο οι Αντιπρόσωποι τους, σε εκτέλεση της Συνθήκης του Λονδίνου,
απηύθυναν προς τον κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 28 ερωτήματα επί διαφόρων ζητημάτων σχετικών
με τη διοικητική και δικαστική οργάνωση του οθωμανοκρατούμενου ελληνισμού, τα προνόμια που
είχαν παραχωρηθεί στους χριστιανικούς πληθυσμούς, τις τοπικές ιδιαιτερότητές τους, τις κοινωνικές
τάξεις που μετείχαν στην άσκηση της τοπικής εξουσίας, τις κατηγορίες και το ύψος των φόρων
προς την οθωμανική διοίκηση και την εκκλησία, τα είδη μισθώσεων και τις προσόδους των
αγροτικών γαιών κ. α. Για τις ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες απαντήσεις του Ιω. Καποδίστρια βλ. Ά.
Μάμουκας, Τά κατά τήν Άναγέννησιν, τ. 11, σ. 256-335 (όπου τα υποβληθέντα ερωτήματα και
η σχετική απάντηση του κυβερνήτη της 18/30.10.1828 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 789), σ.
246-256 και σ. 245 σημ. 1 (όπου οι απαντήσεις του Πανελληνίου της 3ης και 7ης. 11.1828 με
διαφοροποιημένες θέσεις από εκείνες του Ιω. Καποδίστρια μόνον όσον αφορά στο 28ο ερώτημα
το οποίο αναφερόταν στη διατήρηση των επί τουρκοκρατίας τοπικών διοικήσεων επίσης και η
απάντησή του Πανελληνίου επί της διακοινώσεως των αντιπροσώπων των Συμμάχων Αυλών περί
των χρηματικών βοηθημάτων). Λίγο αργότερα, μία πρώτη προσπάθεια περισυλλογής των επιτόπιων
εθίμων, για τις ανάγκες της δικαστικής χρήσεως, γίνεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοκλήτου
Δικαστηρίου Δυτικών Σποράδων Ν. Γερακάρη με την αποστολή σχετικής εγκυκλίου (αριθ.
27/13.4.1829) προς τους διοικητές και δημογέροντες των νήσων της δικαιοδοσίας του (Σπέτσες,
Ύδρα, Αίγινα, Σαλαμίνα) (Ί. Βισβίζης, «Τινά περί τών νομικών έθίμων άπό τής τουρκοκρατίας
μέχρι καί τοϋ Β. Διατάγματος τής 23ης Φεβρουαρίου 1835», Αθηνά 53 (1949), σ. 226-227· Του
Ιδίου, «Νομικά τινα έθιμα τών νήσων Σπετσών, "Υδρας. Πόρου καί Σαλαμίνος», ΕΑΙΕΔ 3 (1950),
σ. 9-16 όπου το κείμενο και οι απαντήσεις επί της εγκυκλίου). Πρβλ. και παρόμοια ενέργεια
περί συλλογής εθίμων της επαρχίας Μεσσηνίας του Προέδρου του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου
Μεσσηνίας Γ. Σκαλίδη, κατόπιν προβολής ενστάσεως διαδίκου περί ισχύος εθίμου, η οποία
ωστόσο δεν είχε ευνοϊκή αντιμετώπιση από το Υπουργείο Δικαίου (βλ. το σχετικό έγγραφο από
16.9.1829 στον Κ. Τριανταφυλλόπουλο, «Ή πολιτική δικαιοσύνη έπί Καποδίστρια», Πρακτικά
τής Ακαδημίας Αθηνών 23 (1948), σ. 479 [= Τριανταφυλλόπουλος, Άπαντα, τ. Β2, σ. 790 όπου
και παραπέμπεται στη συνέχεια],

4. Γενική ΈφημερΙς τής Ελλάδος, φ. 25 (26 Μαρτίου 1830), σ. 97 (Χ. Πράτσικας, «Ό
'Αστικός της Ελλάδος Κώδηξ. Δύο νομικαί έκατονταετηρίδες 1830—1930/1835—1935», Θέμις
(Θ. & Π. Άγγελόπονλων-Χ. Πράτσικα) 41 (1930), σ. 273-274· πρβλ. και αναδημοσίευση του
κειμένου με διορθώσεις από την Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Ή πορεία προς σννταξιν Ελληνικού
Άστικόν Κώδικος. Ή περίοδος τών αναζητήσεων 1822-1891. Συμβολή εις τήν Τστορίαν τοϋ
Νεοελληνικού Δίκαιον, Παράρτημα 9 ΕΚΕΙΕΔ 41 (2008), σ. 495). Όπως ειδικότερα αναφέρεται
στο προοίμιο του εν λόγω Ψηφίσματος, «Θεωρούντες δτι το "Έθνος κατά το άρθρο 142 τοϋ Νόμον
τής Επιδαύρου εφανέρωσεν τήν άπόφααίν του να διασαψήση τους πολιτικούς παλαιούς Βυζαντινούς
νόμονς ...». Στην πραγματικότητα το Ψήφισμα αναφέρεται στο άρθρο 142 του τελούντος σε
αναστολή (από 18.1.1828) Πολιτικού Συντάγματος τής Ελλάδος (Τροιζήνα, Γ' Εθνική Συνέλευση
1.5.1827), με το οποίο είχε αναθεωρηθεί ο Νόμος τής Έπιδανρον ή Προσωρινό Πολίτενμα τής
Ελλάδος (Άστρος, Β' 'Εθνική Συνέλευση 1823).
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ordern, and eventually publishing the «civil Byzantine lawsnb that were included
in the Basilica and in the Novellae of post-Justinian emperors. The Secretary of
Justice was assigned also the task of collecting the «unwritten laws))6 and of collat-

5. These decrees focus on civil law, because the vacuum created by the abolition of Ottoman
criminal law was temporarily filled by the extension of the validity of the «embryonic» criminal
law of the Apanthisma ton Enklematikon (Selected Criminal Laws) of the Second National
Assembly of Greece (Law 33/1.7.1824), at first with Resolutions nos 19/15.12.1828 (art. 38)
and 152/15.8.1830 On the Organisation of the Courts (art. 148), and then with the publica-
tion of the Civil and Criminal Procedure in 1830 (Resolution no. 153/15.8.1830). To fill in any
gaps or other shortcomings in the Apanthisma, and in order to replace the initial provision that
stipulated the complementary application of Byzantine criminal laws (Law-33/1.7.1824, art. b),
the first of the aforementioned resolutions provided that «equity» be applied as a source of law;
the second added the application of Reason))', see M. Tourtoglou «"Equity" in the dispensa-
tion of criminal justice during Kapodistrias' era», Lakonikai Spoudai 10 (1990), p. 252ff (=
Meletemata, 2, p. 153ff); Idem, «Le droit byzantin et son influence sur le droit pénal des années
post-révolutionnaires en Grèce», in Byzantine law (Proceedings of the international symposium of
jurists (Thessalonike, 10-13 December 1998), p. 89ff (= Meletemata, 4, p. 55ff); also in Greek
in Armenopoulos 21 (2000) p. 207ff. This was followed by the publication of the Criminal Law
of 19.4.1834, drafted by Maurer, which was modeled on the Bavarian Code of 1813. Regarding
commercial law, according to the provisions of the National Assemblies of Epidaurus (art. 92 of
the Constitution of 1.1.1822), Astros (art. 80 of the Constitution of 1823) and Troezena (art.
142 of the Constitution of 1827), the first three books of the French Commercial Code (Resolu-
tion 152/15.8.1830, art. 148) remained in force. This was followed by King Otto's decree of
19.4/1.5.1835 introducing the first three books of the French Commercial Code, based on the
translation prepared by an ad hoc committee, and the passing of the law of 2/14.5.1835 «On
the jurisdiction of the commercial courts·».

6. This somewhat vague announcement of a programme to collect unwritten laws devi-
ated from the texts of the early Constitutions, which intended to exclude customary law in
order that the judicial system be applied uniformly; see similar opinions of the Parliament
of the second period of the provisional Administration (1823-1824) advising that cases of
family and inheritance law should be judged according to Byzantine law rather than local
custom (J. Visvizes, Civil justice from the Greek war of independence to Kapodistrias with
unpublished documents, Athens 1941, p. 5, 85 note 5). The only exception was the draft
General Organisation regulating the local government of the Peloponnese, submitted by the
Peloponnesians in July 1821 to the meeting of notables with Demetrios Ypselantes (at Vervena),
a text which, however, was never implemented (see Kyriakopoulos, Syntagmata, p. 621).
Despite the above, it is a fact that, throughout the War of Independence, in order to serve
the needs of current judicial practice, the administration recognized de facto the validity of
custom, even if contrary to the provisions of Byzantine law (Visvizes, op. cit., p. 112, note
3, 113, 168, with the relevant sources). On the other hand, owing to prevailing conditions,
the old local tribunals in Cyclades and Sporades continued to function (Visvizes, op. cit., p.
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τής Ελλάδος, αναθέτει κατ' αρχήν στον Γραμματέα (Υπουργό) της Δικαιοσύνης,
το έργο της συγκέντρωσης, κατάταξης «κατά τήν ανήκονσαν τάξιν» και εν τέλει
δημοσίευσης των «πολιτικών Βυζαντινών νόμων if οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους
«παλαιούς βυζαντινούς νόμους» (Βασιλικά) και στις «Νεαρες τών μεταγενεστέρων
Αυτοκρατόρων». Επιπροσθέτως όμως αναθέτει και το έργο της συλλογής των
«άγραφων νόμων»6 και της «συμπαραβολής» τους με το αυτοκρατορικό βυζαντινό

5. Το ενδιαφέρον των διαταγμάτων αυτών επικεντρώνεται στο αστικό δίκαιο. Και τούτο
διότι το κενό που είχε προέλθει από την κατάργηση του οθωμανικού ποινικού δικαίου είχε
συμπληρωθεί προσωρινώς με την παράταση της ισχύος του «εμβρυώδους» ποινικού νόμου του
'Απανθίσματος τών 'Εγκληματικών τής 5' Εθνικής Συνελεύσεως τής Ελλάδος (Νόμος 33 της
1.7.1824) η οποία είχε επέλθει με τα Ψηφίσματα με αριθ. 19/15.12.1828 (άρθρο 38) και με αριθ.
152/15.8.1830 Περί Διοργανισμοϋ τών Δικαστηρίων (άρθρο 148). Επίσης, καί με την έκδοση τής
Πολιτικής και Εγκληματικής Διαδικασίας του 1830 (Ψήφισμα με αριθ. 153/15. 8.1830). Για
τη συμπλήρωση των κενών ή άλλων αδυναμιών του 'Απανθίσματος, και σε αντικατάσταση της
αρχικής διατάξεως που όριζε τη συμπληρωματική εφαρμογή των βυζαντινών ποινικών διατάξεων
(Νόμος 33 /1.7.1824, άρθρο β'), ορίσθηκε με το μεν πρώτο από τα προαναφερθέντα Ψηφίσματα,
η εφαρμογή της «επιεικείας» ως πηγής δικαίου, ενώ με το δεύτερο προστέθηκε και η εφαρμογή
του «ορθοϋ λόγου»· πρβλ. Μ. Τουρτόγλου, «Ή "έπιείκεια" κατά τήν απονομή ποινικής δικαιοσύνης
έπί Καποδίστρια», Λ ακωνικαι Σπουδαϊ 10 (1990), σ. 252 επ. (= Μελετήματα, τ. Β', σ. 153 επ.)·
Του Ιδίου, «Το βυζαντινό δίκαιο και η επίδραση του στο ποινικό δίκαιο των μετεπαναστατικών
χρόνων», Αρμενόπουλος 21 (2000), σ. 207 επ. Θα ακολουθήσει ή έκδοση του Ποινικού Νόμου της
19.4.1834, έργου του Μάουρερ, ο οποίος είχε ως πρότυπο τον Βαυαρικό Κώδικα του 1813. Όσον
αφορά στο εμπορικό δίκαιο, πηγή παρέμεινε, σύμφωνα με τους ορισμούς των Εθνοσυνελεύσεων της
Επιδαύρου (άρθρο 92 του Πολιτεύματος της 1.1.1822), Άστρους (άρθρο π' του Πολιτεύματος του
1823) και Τροιζήνας (άρθρο 142 του Πολιτεύματος του 1827), ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας,
κατά τα τρία πρώτα βιβλία του (Ψήφισμα 152 της 15.8.1830, άρθρο 148). Ακολουθεί με το
οθωνικό διάταγμα της 19.4./1.5.1835 η εισαγωγή των τριών πρώτων βιβλίων του Γαλλικού
Εμπορικού Κώδικα, με βάση μετάφραση από ειδική προς τούτο συσταθείσα επιτροπή, και η
ψήφιση του Νόμου της 2/14.5.1835 «Περϊ τής αρμοδιότητος τών εμποροδικείων».

6. Η κάπως αόριστη αυτή εξαγγελία ενός προγράμματος συλλογής των αγράφων νόμων αποτελεί
μία σαφή παρέκκλιση από τα κείμενα των πρώτων Πολιτευμάτων, τα οποία αποσκοπούσαν στον
αποκλεισμό του εθιμικού δικαίου με σκοπό την εφαρμογή ομοιόμορφου δικαστικού συστήματος·
βλ. ομοίως και αποφάνσεις του Βουλευτικού της δευτέρας περιόδου της προσωρινής Διοικήσεως
(1823-1824) με τις οποίες τούτο γνωμοδοτεί ότι οι υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού
δικαίου θα πρέπει να κρίνονται κατά το βυζαντινό δίκαιο, και όχι κατά την τοπική συνήθεια (Ί.
Βισβίζης, Ή Πολιτική Δικαιοσύνη κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν μέχρι του Καποδιστρίον
μετ' ανεκδότων εγγράφων, 'Αθήναι 1941, σ. 5, 85 σημ. 5). Μόνη εξαίρεση, το σχέδιο Γενικού
Όργανισμοϋ για την τοπική διοίκηση της Πελοποννήσου που είχαν υποβάλει οι Πελοποννήσιοι τον
Ιούλιο του έτους 1821 στη σύνοδο προκρίτων και Δημητρίου Υψηλάντου (Βέρβενα), ένα κείμενο
όμως το οποίο ουδέποτε εφαρμόσθηκε (βλ. Κυριακόπουλος, Συντάγματα, σ. 621). Παρά ταύτα είναι
γεγονός ότι, σε όλη τη διάρκεια της Επαναστάσεως, η διοίκηση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις
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ing them with imperial Byzantine law7. The second decree (No. 152/15.8.1830
«.On the Organization of Lawcourts», Appendix, article 148)8 confers on the

167-168, 186-187), as did also the local judicial committees, being thus a factor favourable
to the application of local custom in cases laid before them.

7. Cf. the previous Resolution No. 19/15.12.1828 (art. 38) of I. Kapodistrias, in which no
mention is made to custom as a source of law (Mamoukas, Documents regarding the regeneration
of Greece, op. cit. p. 505-511). Cf. also, the customs referred to in circular No. 4422/15.12.1830,
issued by the Ministry of Justice and addressed to the presidents of the courts of Sparta, published
by G. L. von Maurer, Das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privat-rechtlicher
Beziehung vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834, Heidelberg 1835 [= Ό
Ελληνικός Λαός εις τάς σχέσεις τοϋ δημοσίου, εκκλησιαστικού και Ιδιωτικού δικαίου, προ τοϋ
απελευθερωτικού αγώνος και μετ' αυτόν μέχρι της 3ΓΚ Ιουλίου 1834, (transi. Chr. Pratsikas
& Ε. Karastathes) I, Athens 1943, p. 429-432 and by J. Visvizes, «Legal documents of the
Secretariat of Justice during the Kapodistrian period», EHHD 5 (1954), p. 118-122. This
circular, which clearly intended to stop certain manifestly unjust and irrational customs in the
region of Laconia (such as the custom of private justice in the event of homicide), stipulates that
custom, according to the provisions of the Basilica (Title 51) cannot prevail over «Reason» and
the law (Triantaphyllopoulos, «Civil justice under Kapodistrias», Complete Works, B2, p. 790
ff.). Even more strict, as regards the application of custom, was the slightly earlier circular No.
3172 of September 1830 addressed to the «Protokleta» courts stipulated that customs could not
be applied in civil disputes that arose following the adoption of art. 142 of the Constitution of
Epidaurus (First National Assembly), unless they met the conditions required by the provisions
of Byzantine laws (text and commentary in J. Visvizes, «Regarding legal customs from the period
of Turkish rule to the Royal Decree of 23 Feb. 1835», op. cit., p. 230, 250-251). Specifically,
as noted in the circular, «... cases must be tried under the law in force at the time of the act.
And if it is a case of applying a custom, its features, both in essence and form, are those pre-
scribed by written laws». Consequently «α// courts, taking into account the imperial laws, will
examine therein these principles more thoroughly». In this respect, see also the answer from the
Ministry of Justice to a question by the (cProtokleton» court of Naxos on 27.4.1831; according to
the Ministry, and on the basis of art. 142 of the Civil Constitution of Greece, the Basilica take
precedence over local customs (Triantaphyllopoulos, «Civil justice under Kapodistrias», Collected
works, B2, p. 800). A similar reply was sent by the same Ministry to the governor of Santorini
on 19 March 1831 (Visvizes, Regarding legal customs, op. cit., p. 251). Finally, as far as it
concerns an earlier proclamation (20.1.1828) by Kapodistrias in favour of adapting the statutes
that are under preparation to the decisions of the National Assemblies of Epidaurus, Astros and
Troezena see M. Tourtoglou, «The separation of powers under Kapodistrias», Mnemosyne 15
(2001-2002), p. 378, note 8 (= Meletemata, 4, p. 180, note 8). See also the document addressed
by Kapodistrias to the «Panhellenion», No. 7450/26.10.1828 (Dimakopoulou, The course leading
to drafting the Greek Civil Code, op. cit., p. 94).

8. General Gazette of Greece, 73/10.9.1830, Appendix, p. 305-310 (text republished by
Dimakopoulou, op. cit., p. 496). This provision was in force until the Decree On Civil Law of
23.2/7.4.1830 was issued.
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δίκαιο7. Το δεύτερο διάταγμα (με αριθ. 152 της 15.8.1830 «Περί Διοργανισμοϋ τών

ανάγκες της τρέχουσας δικαστικής πρακτικής, αναγνώριζε στην πράξη την ισχύ των εθίμων, ακόμα
κι όταν αυτά αντέβαιναν προς τις διατάξεις του βυζαντινού δικαίου (Βισβίζης, ό.π., σ. 112 σημ. 3,
113, 168 όπου οι σχετικές πηγές). Άλλωστε, και η παρατεινόμενη, λόγω των συνθηκών, λειτουργία
των τοπικών κριτηρίων στις νησιωτικές περιοχές των Κυκλάδων και Σποράδων (Βισβίζης, ό.π.,
σ. 167-168, 186-187), αλλά και των κατά τόπους δικαστικών επιτροπών, αποτελούσε παράγοντα
ευνοϊκό για την εκδίκαση των υποθέσεων με βάση τις τοπικές συνήθειες.

7. Πρβλ. όμως και το προγενέστερο Ψήφισμα του Ιω. Καποδίστρια με αριθ. 19 /15.12.1828
(άρθρο 38) όπου ουδείς λόγος γίνεται περί εθίμων ως πηγής του ισχύοντος δικαίου (Μάμουκας,
7α κατά τήν Άναγέννησιν, ό.π., σ. 505-511). Επίσης, και τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με
αριθ. 4422/15.12.1830 του Υπουργείου Δικαίου η οποία απευθύνεται προς τους Προέδρους των
δικαστηρίων Σπάρτης (βλ. το κείμενο στον Μάουρερ, Ό Ελληνικός Λαός εις τάς σχέσεις τοϋ
δημοσίου, εκκλησιαστικού καί ιδιωτικού δικαίου, προ τοϋ άπελευθερωτικοϋ άγωνος καί μετ' αυτόν
μέχρι τής 3Ρ' Ιουλίου 1834 (μετ. Χ. Πράτσικας-Ε. Καραστάθης), τ. Α', Αθήναι 1943, σ. 429-432
και Ί. Βισβίζης, «Νομικά έγγραφα της έπί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας τής καποδιστριακής
έποχής», ΕΑΙΕΔ 5 (1954), σ. 118—122). Η εγκύκλιος αυτή προφανώς αποσκοπούσα να θέσει
φραγμό σε ορισμένα, καταφανώς άδικα και παράλογα έθιμα της περιοχής της Λακωνίας (όπως το
έθιμο της αυτοδύναμης ικανοποιήσεως του παθόντος σε περίπτωση ανθρωποκτονίας), ορίζει ότι τα
έθιμα, κατ' εφαρμογή διατάξεως των Βασιλικών (Τίτλος 51) δεν δύνανται να υπερισχύσουν του
«οοβον λόγονη και των νόμων (Τριανταφυλλόπουλος, Ή πολιτική δικαιοσύνη έπί Καποδίστρια, ό.π.,
σ. 790 επ.). Ακόμα αυστηρότερη ως προς την εφαρμογή των εθίμων είναι η λίγο προγενέστερη
εγκύκλιος με αριθ. 3172 του Σεπτεμβρίου του 1830, η οποία απευθυνόμενη στα πρωτόκλητα
Δικαστήρια, ορίζει ότι τα έθιμα δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε αστικές διαφορές που έχουν
προκύψει μετά τη ψήφιση του άρθρου 142 του Πολιτεύματος της Επιδαύρου από την Α' Εθνική
Συνέλευση, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά τις διατάξεις των βυζαντινών
νόμων (βλ. το κείμενο και τον σχολιασμό του στον Ί. Βισβίζη, Τινά περί τών νομικών εθίμων,
ό.π., σ. 230, 250—251). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «... με τόν βασιλεύοντα νόμον
εις τήν εποχήν τής πράξεως οφείλουν να δικάσουν. Και εάν μεν πρόκειται περϊ εθίμων, τά οποϊα
χαρακτηριστικά και εις τήν ουσίαν και εις τους τύπους οφείλει να εχη τό εθιμον, οί γραπτοί νόμοι
τό υπαγορενουσι». Συνεπώς αδλα τά δικαστήρια έχοντα υπ' όψιν τους αυτοκρατορικούς νόμους,
θέλουν θεωρήσει εις αυτούς εκτενεστέρως αυτός τάς άρχάς». Προς την αυτή κατεύθυνση βλ. και
την απάντηση του Υπουργείου Δικαίου σε ερώτηση του πρωτοκλήτου δικαστηρίου Νάξου της
27.4.1831. Σύμφωνα με αυτήν, και με βάση το άρθρο 142 του Πολιτικού Συντάγματος τής Ελλάδος,
τα Βασιλικά υπερισχύουν των τοπικών εθίμων (Τριανταφυλλόπουλος, Ή πολιτική δικαιοσύνη έπί
Καποδίστρια, ό.π., σ. 800). Συναφής και η απάντηση του υπουργείου Δικαίου προς τον διοικητή
Σαντορίνης της 19ης Μαίου 1831 (Βισβίζης, Τινά περί τών νομικών έθίμων, ό.π., σ. 251). Τέλος,
σχετικά με παλαιότερη διακήρυξη (20.1.1828) του Ιω. Καποδίστρια υπέρ της προσαρμογής των
σχεδιαζομένων νομοθετημάτων προς τις αποφάσεις των Εθνικών Συνελεύσεων Επιδαύρου, Άστρους
και Τροιζήνας βλ. Μ. Τουρτόγλου, «Ή διάκριση τών εξουσιών έπί Καποδίστρια», Μνημοσύνη 15
(2001-2002), σ. 378 σημ. 8 (= Μελετήματα, τ. Δ', σ. 180 σημ. 8). Βλ. ομοίως και έγγραφο του
Ιω. Καποδίστρια προς το Πανελλήνιο με αριθ. 7450 της 26.10.1828 (Δημακοπούλου, Ή πορεία
προς σύνταξιν Ελληνικού 'Αστικού Κώδικος, ό.π., σ. 94).
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Hexabiblos of Armenopoulos no more than consultative status9 «until such time
as the compilation of the Emperors' laws has been published».

The above legislative ordinances recur in the well-known work Das griechische
Volk (Heidelberg 1835) by Georg-Ludwig von Maurer, professor of German and
French law at the University of Munich and member of Greece's Regency council10,
notwithstanding the reservations expressed by the Bavarian jurist about the initiatives
of the Kapodistrian period11, and despite the totally different ideological motives
underlying the promotion of a programme to collect the sources of unwritten law12.
At Maurer's initiative, the Secretaries of the Ministry of Justice, Christodoulos
Klonares and Georgios Prai'des, dispatched in 1833 to provincial magistrates and

9. Cf. the earlier provision of art. 38 of Resolution 19/15.12.1828, which refers to the
«procheiros» Hexabiblos of Armenopoulos. At the same time, the article provides that the courts
should follow the Byzantine laws contained therein, thereby attributing to Hexabiblos force of
law. Regarding the subtle distinction between the formulation of the texts of Resolutions Nos.
19/15.12.1828 and 152/15.8.1830, in terms of the validity of the Hexabiblos see references in
the introductory report to the Decree of 23.2./7.3.1835 under point II.1 (C. Triantaphyllopoulos,
«The statute regarding Armenopoulos and customs, and the report of the Legislative Committee»,
Official Proceedings of the First Congress of the State's Bar Associations, Athens 1928, p. 289,
292 (= Triantaphyllopoulos, Complete Works, Bl, p. 387 ff.).

10. Maurer, op. cit., I, p. 162ff., 198ff. and v. II, p. 191ff., and especially 288ff. This
three-volume work, to which Maurer dedicated himself after being recalled from his duties as
member of the Regency council (July 1834), constitutes in essence an extensive apology about the
legislation drafted during his sojourn in Greece (1832-1834). In this vein, in his copious notes he
records the early efforts of the administrative apparatus in this direction, as well as the various
practical difficulties that arose during the implementation of the programme. A typical example
of such an effort is the clause in art. 3 of the law uOn scientific collections etc.» dated 10.5.1834
(Greek Government Gazette 22, p. 176-190), which stipulates the compulsory placement in the
Central Library of all valuable manuscripts and publications found in monasteries, churches or
any other state library or public institution.

11. Maurer, op. cit., I, p. 355-356, 455-463. Cf. the related observations of G. Geib,
consultant to the Ministry of Justice under the Regency, particularly on the work produced
during the Kapodistrian period [Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland während der
türkischen Herrschaft und bis zur Ankunft des Königs Otto I, Heidelberg 1835 (Παρουσίαση
της κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό
τον βασιλιά Όθωνα του A', preface by Ν. Pantazopoulos, transi. Iris Avdi-Kalkani, Athens 1990
p. 149, 153 ff.)].

12. This was the theory of the alleged affinity of ancient Greek to ancient German laws
founded on their apparent common roots. As a result, those elements of Greek customary law that
originated, seemingly, in ancient Greek law or in various German customs should be interpreted
in that context and supplemented accordingly (Maurer, op. cit., I, p. 93).
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Δικαστηρίων», Παράρτημα, άρθρο 148)8 απονέμει στην «πρόχειρον» Έξάβιβλο του
Αρμενοπούλου συμβουλευτική μόνον ιδιότητα9 «έωσοϋ εκδοθεί ή παρασκευαζόμενη
συλλογή τών Νόμων τών Αυτοκρατόρων».

Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στο πασίγνωστο πλέον έργο Das griechische
Volk (Heildeberg 1835) του καθηγητή του γερμανικού και γαλλικού δικαίου
στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και μέλους της Αντιβασιλείας Georg—Ludwig
von Maurer10. Και τούτο, παρά τις εκπεφρασμένες επιφυλάξεις του βαυαρού
νομομαθούς ως προς το έργο της καποδιστριακής περιόδου11, αλλά και τα αυστηρώς
διαφοροποιημένα ιδεολογικά κίνητρα τα οποία του είχαν υπαγορεύσει την προώθηση

8. Γενική Έφημερϊς της Ελλάδος φ. 73 (10 Σεπτ. 1830, Παράρτημα σ. 305-310) (βλ. και
αναδημοσίευση του κειμένου από την Χ. Δημακοπούλου, ό.π., σ. 496). Η διάταξη αυτή ίσχυσε
μέχρι την έκδοση του Διατάγματος Περϊ Πολιτικού Νόμου της 23.2/7.4.1830.

9. Πρβλ. και την προγενέστερη διάταξη του άρθρου 38 του Ψηφίσματος 19 της 15.12.1828, η
οποία αναφέρεται μεν στην «πρόχειρο» Έξάβιβλο του Αρμενοπούλου, ορίζει όμως ταυτόχρονα ότι
τα δικαστήρια ακολουθούν τους βυζαντινούς νόμους που εμπεριέχονται σε αυτήν συνεπώς προσδίδει
ισχύ νόμου στο νομοθέτημα της Έξαβίβλου. Για τη λεπτή διάκριση μεταξύ της διατυπώσεως
των κειμένων των Ψηφισμάτων με αριθ. 19/15.12. 1828 και με αριθ. 152/15.8.1830, ως προς
την ισχύ της Έξαβίβλου βλ. τα αναφερόμενα στην εισηγητική έκθεση επί του Διατάγματος της
23.2./7.3.1835 υπό στοιχείο II. 1 (Κ. Τριανταφυλλόπουλος, «Τό νομοθέτημα περί Αρμενοπούλου
και έθίμων και ή εκθεσις της Νομοθετικής Επιτροπής», Επίσημα Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου
Δικηγορικών Συλλόγων τοϋ Κράτους, 'Αθήναι 1928, σ. 289, 292 ( = Τριανταφυλλόπουλος. Άπαντα,
τ. Β1, σ. 387 επ. όπου και παραπέμπεται στη συνέχεια).

10. Ό Ελληνικός Λαός, ό.π., τ. Α', σ. 162 επ., 198 επ. / τ. Β', σ. 191 επ., και κυρίως
288 επ. Το τρίτομο αυτό έργο στο οποίο ο Μάουρερ αφιερώνεται μετά την ανάκλησή του από
τα καθήκοντά του ως μέλους της Αντιβασιλείας (Ιούλιος του 1834), αποτελεί κατ' ουσίαν μία
εκτεταμένη «απολογητική» αναφορά για το έργο της σχεδίασης της ελληνικής νομοθεσίας που
ο ίδιος είχε αναλάβει κατά το διάστημα της παραμονής του στην Ελλάδα (1832-1834). Υπό το
πνεύμα αυτό, σε πλείστα όσα σημεία του, καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες του διοικητικού
μηχανισμού προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και οι ποικίλες πρακτικές δυσχέρειες που ανέκυψαν
κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Χαρακτηριστικό δείγμα της σχετικής προσπάθειας
αποτελεί η διάταξη του άρθρου 3 του Νόμου της 10.5.1834 (Έφημερις Έλλ. Κυβερνήσεως
φυλ. 22, σ. 176—190) «Περϊ τών επιστημονικών συλλογών κ.λπ.» με την οποία ορίζεται η
υποχρεωτική τοποθέτηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη όλων των πολυτίμων χειρογράφων και
εντύπων που θα ανευρίσκονταν σε μονές, εκκλησίες ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική βιβλιοθήκη
ή δημόσιο ίδρυμα.

11. Μάουρερ, Ό Ελληνικός Λαός, ό.π., τ. Α', σ. 355—356, 455-463. Πρβλ. και τις συναφείς
παρατηρήσεις του G. Geib, συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί Αντιβασιλείας, ιδίως για
το έργο της δεύτερης καποδιστριακής περιόδου (Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου στην
Ελλάδα στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα του Α' (προλ.
Ν. Πανταζόπουλος-μετ. Ίρις Αυδή-Καλκάνη), 'Αθήνα 1990, σ. 149, 153 επ.).
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local authorities two circulars13, accompanied by a questionnaire they had drawn
up on inheritance and dowry (the first) and on guardianship, paternal authority,
possession, ownership, servitudes and mortgages (the second). The way in which
these questionnaires were prepared, explicitly mentioning the pertinent Byzantine
rules on specific civil law matters provisionally in force, makes clear that the an-
swers were going to be compared with Byzantine law in order «that a civil code
be drawn up in conformity with justice, with the moral state of the nation, and
with the needs of the people». Often many replies14, especially those concerning
property law, state that «custom is consistent with the law», i.e. Byzantine law
previously in force15. Nevertheless, the legal accuracy of the information collected
through administrative channels was disputed in the introductory report (I.l)16

13. No. 330/22.3.1833 (text in A. Paschales, «Legal customs of the island of Andros»,
Archeion Oik.onomik.on kai Koinonikon Epistemon 5 (1925), p. 3-6 and Idem, «Cycladic institu-
tions with unpublished documents», ΑΙ Δ 6 (1939), p. 217 ff.), and No. 1133/5.9.1833 (text in
J. Visvizes, «The questions sent by the Ministry of Justice in the year 1833 and the respective
replies by the local authorities», EHHD 9 (1962), p. 72). A new questionnaire was sent to
Justices of the peace and leaders of local communities under the ministry of C. Schinas (1834)
in order to verify the validity of certain disputed customs, such as the institution of the secret
mortgage (Geib, op. cit., p. 21).

14. On the replies by local authorities to the circulars of 1833, some of which dealt also with
legal customs that, as described, had been in force «since time immemorial», while many others
stated explicitly that the local customs were consistent with the law in force, i.e. Byzantine law,
see P. Kalligas, «On customs», in Studies and Speeches, I, Athens 1899, p. 206-241; Paschales,
Cycladic institutions, op.cit., p. 219ff.; J. Visvizes, «The questions by the Ministry of Justice in
1833 and the respective replies by the local authorities, EHHD 3 (1950), p. 163-169; EHHD
6 (1955), p. 122-139; EHHD 7 (1957), p. 10-19; EHHD 9 (1962), p. 7-149; M. Tourtoglou,
«The answer of the leaders of the local communities of Tenos to the questions of the Ministry of
Justice about legal customs», EHHD 14 (1967), p. 207ff. (= Meletemata, 2, p. 220-224).

15. Maurer, op. cit., I, p. 90-91. Regarding the influence of the provisions of Byzantine law
on the civil and criminal law that were enforced through community courts and arbitrators dur-
ing the period of Ottoman rule, see M. Tourtoglou, «On criminal justice under Turkish rule and
later, up to Kapodistrias. Byzantine influences on the law in force», EHHD 15 (1972), chiefly
p. 514ff. (= Meletemata, 1, mainly p. 106ff); Idem, «Jurisprudence of the tribunals of Naxos
(17"-19,h cent.)», Mnemosyne 14 (1998-2000) p. 108ff. (= Meletemata, 4, p. 102ff); Idem, «The
state of justice in Greece upon the arrival of Ioannis Kapodistrias», Mnemosyne 16 (2003-2004)
p. 35 (= Meletemata, 4, p. 234); Idem, «Byzantine and Post-Byzantine Law and the need for
their systematic study», Praktika Akademias At/tenon 80.3 (2005) p. 218 (= Meletemata, 5, p.
354); M. Tourtoglou & Lydia Papariga-Artemiadi, The contribution of the dragomans of the fleet
to promoting justice on the Aegean islands, [EHHD 36 Suppl. 2] Athens 2002, p. lOff.

16. See text and commentary in Triantaphyllopoulos, The statute regarding Armenopoulos and
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ενός προγράμματος συλλογής των πηγών του αγράφου δικαίου". Με την προτροπή
του Maurer, οι Γραμματείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Χριστόβουλος Κλονάρης
και Γεώργιος Πραίδης απηύθυναν το έτος 1833 προς τα επαρχιακά ειρηνοδικεία
και τους δημογέροντες της Επικρατείας δύο εγκυκλίους13 συνοδευόμενες από
ερωτήματα που οι ίδιοι είχαν συντάξει επί ζητημάτων κληρονομιάς και προίκας
(η πρώτη) και επιτροπείας, πατρικής εξουσίας, νομής, κυριότητας, δουλειών και
υποθηκών (η δεύτερη). Από τον τρόπο συντάξεως των ερωτηματολογίων, στα οποία
ρητά αναφέρονται οι σχετικές ρυθμίσεις της προσωρινώς ισχύουσας βυζαντινής
νομοθεσίας επί ειδικών ζητημάτων αστικού δικαίου, είναι εμφανές ότι οι αναμενόμενες
απαντήσεις των τοπικών αρχών επρόκειτο να αντιπαραβληθούν με το βυζαντινό
δίκαιο προκειμένου κνά σνντεθη πολιτικός κώδηξ σύμφωνος με την δικαιοσύνην,
με την ήθικήν κατάστασιν τοϋ έθνους, και με τάς χρείας τοϋ λαοϋ». Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλος αριθμός από τις απαντήσεις που εστάλησαν14,
κυρίως από τις αναφερόμενες σε ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου, δηλώνει ότι «ή

12. Πρόκειται για την θεωρία της υποτιθέμενης συγγένειας του αρχαιοελληνικού προς τα
αρχαία γερμανικά δίκαια με αφετηρία τις κοινές καταβολές των δικαίων αυτών. Κατά συνέπεια,
τα στοιχεία εκείνα του ελληνικού εθιμικού δικαίου τα οποία προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό
δίκαω ή από διάφορα γερμανικά έθιμα, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να συμπληρώνονται από
αυτά (Μάουρερ, Ό Ελληνικός Λαός, ό.π., τ. Α', σ. 93).

13. Με αριθ. 330 της 22* Μαρτίου 1833 (βλ. το κείμενο στον Δ. Πασχάλη, «Νομικά έθιμα
της νήσου Άνδρου», Άρχεϊον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 5 (1925), σ. 3—6 και στον
Ίδιο, «Κυκλαδικά θέσμια μετ' άνεκδότων έγγράφων», ΑΙ Δ 6 (1939), σ. 217 επ.) και με αριθ.
1133 της δ"" Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (βλ. το κείμενο στον Ί. Βισβίζη, «Τά ερωτήματα τοϋ
Υπουργείου της Δικαιοσύνης τοϋ έτους 1833 και αί έπ' αυτών άπαντήσεις τών τοπικών άρχων»,
ΕΑΙΕΔ 9 (1962), σ. 72). Νέο ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους ειρηνοδίκες και δημογέροντες
επι υπουργίας Κ. Σχινά (1834) προκειμένου να εξακριβωθεί η ισχύς ορισμένων αμφιλεγόμενων
εθίμων όπως λ.χ. του θεσμού της μυστικής υποθήκης (Geib, Παρουσίαση της κατάστασης τον
δικαίου, ό.π., σ. 21).

14. Για τις απαντήσεις των τοπικών αρχών στις εγκυκλίους του έτους 1833, ορισμένες
από τις οποίες επεκτείνονται επί νομικών εθίμων που είχαν ισχύσει, όπως αναφέρεται «προ
αμνημονεύτων χρόνων», ενώ πλείστες όσες δηλώνουν ρητά ότι τα τοπικά έθιμα συμπορεύονται
με το ισχύον, δηλαδή το βυζαντινό, δίκαιο βλ. Π. Καλλιγάς, «Περί εθίμων», στον πρώτο τόμο
Μελέται και Λόγοι, Αθήναι 1899, σ. 206—241· Πασχάλης, Κυκλαδικά θέσμια, ό.π., σ. 219 επ.·
Ί. Βισβίζης, «Τά έρωτήματα τοϋ 'Υπουργείου της Δικαιοσύνης τοϋ έτους 1833 και αί έπ' αύτών
απαντήσεις τών τοπικών άρχών», ΕΑΙΕΔ 3 (1950), σ. 163-169· ΕΑΙΕΔ 6 (1955), σ. 122-130·
ΕΑΙΕΔ 7 (1957), σ. 10-19 · ΕΑΙΕΔ 9 (1962), σ. 7-149· Μ. Τουρτόγλου, «Ή Άπάντησις της
δημογεροντίας Τήνου εις τά περί τών νομικών έθίμων έρωτήματα τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
ΕΚΕΙΕΔ 14 (1967), σ. 207 επ. (= Μελετήματα, τ. Β', σ. 220-224).
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of the Committee that drafted the decree of 23.2/7.3.183517. According to this
report, signed by Christodoulos Klonares, unwritten laws constituted rather an
«immaterial exception» and were consequently in «the nature of an appendix to
civil legislation as a whole». Thus, «instead of jeopardizing the issue in question
(i.e. by relying on the «extemporaneous» information provided by the leaders of
the local communities)18, it would be preferable for the legislator to leave the in-
vestigation to the judicial authorities who alone can provide certainly ». It is well
known that none of the aforementioned government undertakings were pursued
any further19.

From a scholarly viewpoint, however, the need for a systematic research on
post-Byzantine law, as an independent period of «Greco-Roman» law20, was more

customs, op. cit., Collected works, Bl, p. 387ff. This text was re-published by Ch. Pratsikas, The
Civil Code of Greece, op. cit. (η. 4), p. 274-275; cf. entry 927a of this volume. The committee's
recommendation was based on the draft submitted by the Ministry of Justice in January or early
February of 1835. The text of the draft was reconstituted by C. Triantaphyllopoulos, based on
the content of the introductory report, op. cit., Collected Works, B2, p. 388.

17. The Decree On Civil Law remained in force until 23.2.1945.

18. aThe research conducted to date has been merely administrative; the elders wrote down
whatever <informatiori> they got, seeing it as an incidental occupation; when they collected this
improvised information they had neither the necessary time nor the competence to examine it
with juridical precision».

19. See also the effort undertaken in 1959 by the Ministry of Justice, to collect ju-
dicially recognized customs (D. Seremetes, «Efforts to collect customs in Greece during
modern times», Armenopoulos 13 (1959), p. 174ff). Cf. jurisprudence regarding customs
published in the first 12 years after the Decree of 23 February 1835 went into effect, in
Themis (Sgoutas), 3, entry «Armenopoulos» [reprinted in Themis (Angelopoulos - Pratsikas)
46 (1935), p. 33-58],

20. The term «Graeco-Roman Law» was introduced by the pioneer humanist Johannes
Leunclavius (1533-1593) in his work Jus Graecoromanum: Juris Graecoromani, tarn canonici
quam civilis tomi duo, Frankfurt (ed. M. F. Freher) 1596 (reprint 1971 with an introduction
by J. M. Hussey). Its use as a synonym for the term «Byzantine Law» is due to the consi-
deration that Byzantine law derives from the creative interweaving of Greek and Roman law
throughout the Byzantine period [see O. Lenel in his presentation of the history of Roman
law in Enzyklopädie der Rechtswissenschaften der Holtzendorff-Köhler I (1915), p. 387; F.
Regelsberger Pandekten, I, [Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft; Abt.
1, Teil 7, Bd. 1] Gottingen 1893 (= Γενικαϊ άρχαϊ τοΰ δικαίου τών Πανδεκτών2, trans. G. S.
Maridakes, I, Athens 1935, p. 50. See also H. E. Troje, Graeca leguntur, [Forschungen zur
Neueren Privatrechtsgeschichte 18], Köln 1971, p. 269-270. According to Troje, Leunclavius'
perception of the term Jus Graecoromanum is not identical to a mere rendering or paraphrase
of Roman law into Greek; on the contrary, the term expresses the indisputable recognition of
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συνήθεια συνάδει μετά τοϋ νόμου», δηλαδή με το προϊσχύσαν βυζαντινό δίκαιο15.
Ωστόσο, η εισηγητική έκθεση (υπό στοιχείο Ϊ'.Ι)16 της Συντακτικής Επιτροπής
του Νομοθετικού Διατάγματος της 23.2./7.3.183517 επρόκειτο να αμφισβητήσει
τη νομική ακρίβεια των πληροφοριών οι οποίες είχαν περισυλλεγεί μέσω της
διοικητικής αυτής οδού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εισήγησης, την οποία
υπογράφει ο Χριστόβουλος Κλονάρης, οι άγραφοι νόμοι αποτελούν μάλλον «ψιλήν
εξαίρεση» και συνεπώς φέρουν «φύσιν παραρτήματος εις την ολοκληρίαν της
πολιτικής νομοθεσίας». Κατά συνέπεια «ό νομοθέτης άντι να ριψοκινδυνεύση το
προκείμενον ζήτημα (δηλαδή να βασισθεί στις «αυτοσχέδιες» πληροφορίες των
δημογερόντων)18 εϊνε προτιμότερον ν' αφήση την έρευναν εις τ ας δικαστικάς αρχάς,
αϊτινες δύνανται νά φέρουν την επερχόμενη βεβαιότητα». Όπως είναι γνωστό, όλες
οι προαναφερθείσες κυβερνητικές ενέργειες δεν είχαν περαιτέρω συνέχεια19.

15. Μάουρερ, Ό Ελληνικός Λαός, ό.π., τ. Α', σ. 90-91. Σχετικά με την επίδραση διατάξεων
του βυζαντινού δικαίου επί του αστικού και ποινικού δικαίου το οποίο εφαρμόσθηκε από τα κοινοτικά
κριτήρια και τους αιρετούς κριτές κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας βλ. Μ. Τουρτόγλου,
«Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και μετ' αύτήν μέχρι και τοϋ Καποδιστρίου.
Βυζαντιναί τίνες επιδράσεις έπί τό έφαρμοσθέν δίκαιον», ΕΚΕΙΕΔ 15 (1972), κυρίως σ. 514
επ. (= Μελετήματα, τ. Α', κυρίως σ. 106 επ.)· Του Ιδίου, «Ή νομολογία τών κριτηρίων τής
Νάξου (17ος-19ος αι.)», Μνημοσύνη 14 (1998-2000), σ. 108 επ. (=Μελετήματα, τ. Δ', σ.
102 επ.)· Του Ιδίου, «Ή κατάσταση τής δικαιοσύνης στην Ελλάδα κατά την άφιξη τοϋ Ιωάννη
Καποδίστρια», Μνημοσύνη 16 (2003-2004), σ. 35 (= Μελετήματα, τ. Δ', σ. 234)· Του Ιδίου, «Τό
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο και ή άνάγκη συστηματικής σπουδής τους», Πρακτικά τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών 80.3 (2005), σ. 218 (= Μελετήματα, τ. Ε', σ. 354)· Μ. Τουρτόγλου-Λυδία
Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη, Ή συμβολή τών δραγομάνων τοϋ στόλου στην προαγωγή τής δικαιοσύνης
τών νήσων τοϋ Αιγαίον, Παράρτημα 2 ΕΚΕΙΕΔ 36 ( 2002), σ. 10 επ.

16. Βλ. το κείμενο και τον σχολιασμό του στον Τριανταφυλλόπουλο, Τό νομοθέτημα περί
Αρμενοπούλου, ό.π., σ. 387 επ. Το ίδιο κείμενο αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια από τον Χ. Πράτσικα,
Ό 'Αστικός τής Ελλάδος Κώδηξ, ό.π., σ. 274—275 (πρβλ. και λήμμα 927α του παρόντος τόμου).
Η εισήγηση της επιτροπής γίνεται επί του σχεδίου που είχε υποβάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
τον Ιανουάριο ή αρχές Φεβρουαρίου του έτους 1835. Το κείμενο του σχεδίου ανασυγκροτεί με βάση
το περιεχόμενο της εισηγητικής εκθέσεως ο Κ. Τριανταφυλλόπουλος, ό.π., σ. 388.

17. Το Διάταγμα Περί Πολιτικού Νόμου ίσχυσε έως τις 23.2.1945.

18. «ΑΙ γενόμενοι εως τώρα ερευναι εΐνε απλώς διοικητικοί· οί δημογέροντες εγραφον
παρέργως, όσας ελάμβαναν τάς αυτοσχεδίους πληροφορίας των συσσωρευμένος συγχρόνως οϋτε
καιρόν αποχρώντα, οϋτε έργον εΐχον να φέρουν εις την εξέτασίν των με δικαστικήν άκρίβειαν».

19. Βλ. σχετικά και τη μεταγενέστερη, κατά το έτος 1959, προσπάθεια του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για την περισυλλογή των δικαστικώς αναγνωρισμένων εθίμων (Δ. Σερεμέτης,
«Προσπάθειαι περισυλλογής έθίμων έν Ελλάδι κατά τους νεωτέρους χρόνους», Αρμενόπουλος
13 (1959), σ. 174 επ.). Πρβλ. και τις δημοσιεύσεις της νομολογίας περί εθίμων κατά τα πρώτα
12 έτη από την έναρξη ισχύος του Διατάγματος της 23ης Φεβρουαρίου 1835 στην Θέμιδα (Λ.
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widely perceived a little later. In 1839 the German jurist Κ. E. Zachariä von
Lingenthal —founder, par excellence, of the history of Byzantine law as an
academic discipline, a hardened researcher of Byzantine and post-Byzantine legal
sources and champion of the doctrine of continuity of Hellenic law-, collected
and classified the legal literature of the Byzantine and post-Byzantine periods
in his historic work Historiae juris graeco-romani delineatio cum appendice
ineditorum (Heidelberg, 1839)21. A few decades later, G. W. E. Heimbach

the Byzantine contribution to the evolution of Roman law, as may be concluded from the edi-
tion of the Novellae (Nearai) of the Byzantine emperors by Leunclavius (see also the view of A.
Berger in «Pourquoi Jus Graeco-Romanum? Autour d'une terminologie», Annuaire de l'Institut
de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 7 (1937-1944), p. 363). It is most likely that the
term was adopted in this sense, initially in the title of Gustav Ernest Heimbach's Observationum
Juris Graeco-Romani, Lipsiae 1830, then in Zachariä von Lingenthal's Collectio Librorum juris
Graeco-Romani ineditorum, Lipsiae 1852 and in his Jus Graecoromanum, 7 vols, Leipzig 1856-
1884 (cf. the repetition of the term in the history of Byzantine law, in particular civil law, by
the same author, Geschichte des griechischen-römischen Rechts3, Berlin 1892). As regards adop-
tion of the term Graeco-Roman law to identify mainly the law of the post-Justinian Byzantine
period, particularly significant is its widespread use in the writings of distinguished Romanists
in the late 18" and early 19th century (Vito La Mantia, C. Ferrini, L. Siciliano-Villanueva,
F. Brandileone, K. Krumbacher, P. Collinet and others, see references in Berger, Pourquoi Jus
Graeco-Romanum?, op. cit., p. 360-362). It is also noteworthy the incorporation of the term
into the title of the research programme Corpus Scriptorum Juris Graeco-Romani, announced
during the proceedings of the 4th and 5th International Byzantine Studies Conferences (Sofia,
1934/Rome, 1936). Finally, explicit reference to the same term is made in the title of the work
Jus Graecoromanum by I. and P. Zepos (8 vols, Athens 1931, reprinted Aalen 1962), as well
as in the broad survey of the history of Byzantine legal sources by N. Van der Wal and J. H.
A. Lokin, Historiae Juris Graeco-Romani Delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à
1453, Groningen 1985.

21. Regarding specific references by Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal to the rich manu-
script tradition of unpublished post-Byzantine legal sources, as also to their broad diffusion
during that period in the regions inhabited by Greeks, as cited in the republication of his
works [Κ. E. Zachariä von Lingenthal, Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen
Rechtsgeschichte, II, Leipzig 1973, p. 3-5, 6-8, 15-59, 261-263), Anecdota III (Leipzig
1843, reprint Aalen 1969) and Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 1838 ..., Hei-
delberg 1840, p. 205], see C. Pitsakes, «The Greece of Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal
(1812-1894)» in Proceedings of the XV Panhellenic History Conference, Thessaloniki 1995,
p. 166 notes 13, 14, p. 169 note 25; Idem, «A German teacher of law at Tzaousmonasterion
in 1838: Κ. E. Zachariä von Lingenthal and the Monastery of Vlatades» in Christianike
Thessalonike. He hiera, basilike, patriarchike kai stauropegiake mone Vlatadon (Proceed-
ings of the IX International Scientific Symposium, I. M. Vlatadon 12-14 Oktovriou 1995),
Thessalonike 2005, p. 51 notes 28-29, p. 52 notes 31-35. Regarding the particular interest
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Ωστόσο από επιστημονική άποψη, η ανάγκη της συστηματικής έρευνας του
Μεταβυζαντινού ως αυτοτελούς περιόδου του Βυζαντινού ή «Ελληνορωμαϊκού»
Δικαίου20, επρόκειτο να γίνει ευρύτερα αντιληπτή λίγο αργότερα, όταν κατά το έτος

Σγούτα), τ. Γ', λήμμα «Αρμενόπουλος» [αναδημοσίευση στην Θέμιδα (Θ. & Π. Άγγελόπονλων-
X. Πράτσικα), 46 (1935), σ. 33-58],

20. Ο όρος «Ελληνορωμαϊκό Δίκαιο» εισήχθη από τον πρωτοπόρο ουμανιστή Johannes
Leunclavius (1533-1593) στο έργο του Jus Graecoromanum: Juris Graecoromani, tarn canonici
quam civilis tomi duo .... (επιμ. M. F. Freher), Frankfurt 1596 (ανατ. Gregg Intern. Publish-
ers Limited 1971 με εισαγωγή του J. M. Hussey). H χρήση του, ως ταυτόσημου με τον όρο
«Βυζαντινό Δίκαιο», οφείλεται στην θεώρηση του βυζαντινού ως δικαίου προελθόντος από τη
δημιουργική συνύφανση του ελληνικού και του ρωμαϊκού δικαίου σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής
περιόδου [βλ. σχετικά την ειδική μνεία του Ο. Lenel στην παρουσίαση της ιστορίας του ρωμαϊκού
δικαίου στην Enzyklopädie der Rechtswissenschaften de Holtzendorff-Kohler I (1915), σ. 387· F.
Regelsberger (μετ. Γ.Σ. Μαριδάκης), ΓενικαΙ Άρχαι τον Δικαίου τών Πανδεκτών2, τ. 1, 'Αθήναι
1935, σ. 50]. Προς την αυτή κατεύθυνση βλ. και Η. Ε. Troje, Graeca Leguntur, [Forschungen
zur Neueren Privatrechtsgeschichte 18)], Böhlau-Verlag-Köln-Wien 1971, σ. 269-270 κατά τον
οποίο η αντίληψη του όρου Jus Graecoromanum από τον Leunclavius δεν ταυτίζεται με μία απλή
απόδοση-παράφραση του ρωμαϊκού δικαίου σε ελληνική γλώσσα· αντιθέτως εκφράζει την αδι-
αμφισβήτητη αναγνώριση της συμβολής των Βυζαντινών στη μετεξέλιξη του ρωμαϊκού δικαίου,
όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική εργογραφία του Leunclavius με αντικείμενο την έκδοση
των Νεαρών των βυζαντινών αυτοκρατόρων (πρβλ. ωστόσο και τη διαφοροποιημένη εκδοχή
που υπεστήριξε ο Α. Berger στη μελέτη του «Pourquoi Jus Graeco-Romanum? Autour d'une
Terminologie», Annuaire de VInstitute de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 7 (1937-
1944), σ. 363)]. Πιθανότατα υπό την αυτή έννοια και η υιοθέτηση του όρου αρχικά στον τίτλο
του έργου του Gustav Ernest Heimbach, Observationum Juris Graeco-Romani, Leipzig 1830
και ακολούθως, στα έργα του Zachariä von Lingenthal, Collectio Librorum juris GraecoRomani
ineditorum, Leipzig 1852 και Jus Graecoromanum, τ. 1—7, Leipzig 1856—1884 (πρβλ. και την
επανάληψη του ιδίου όρου στην ιστορία του βυζαντινού δικαίου, ιδίως του αστικού, από τον Ίδιο
(Geschichte des griechischen-römischen Rechts3, Berlin 1892). Ιδιαιτέρως ενδεικτική για την
υιοθέτηση του όρου ελληνορωμαϊκό δίκαιο, ως ταυτόσημου κυρίως με το δίκαιο της μεταϊου-
στινιάνειας βυζαντινής περιόδου, είναι η ευρεία χρήση του στην σχετική εργογραφία επιφανών
ρωμαϊστών του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αι. (Vito La Mantia, C. Ferrini, L.
Siciliano-Villanueva, F. Brandileone, K. Krumbacher, P. Collinet κ. α.) περί των οποίων βλ.
τις σχετικές ειδικές αναφορές στον Berger, Pourquoi Jus Graeco-Romanum?, ό.π., σ. 360-362.
Επίσης και η ενσωμάτωση του στον τίτλο του εξαγγελθέντος, κατά τη διάρκεια των εργασιών
του 4ου και 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, ερευνητικού προγράμματος Corpus
Scriptorum Juris Graeco-Romani (Σόφια, 1934/Ρώμη, 1936). Τέλος η ρητή αναφορά του ιδίου
όρου στον τίτλο του έργου Jus Graecoromanum του Ιω. και Παν. Ζέπου [τ. 1-8, Αθήναι 1931
(ανατ. Aalen 1962)], καθώς και στον τίτλο της ευρείας επισκόπησης της ιστορίας των πηγών του
βυζαντινού δικαίου από τους Ν. Van der Wal-J. Η. Α. Lokin ( Historiae Juris Graeco Romani
Delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningen 1985).
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published a comprehensive study of Greek law after the Fall of Constantinople22.
At the dawn of the 20th century, during the Meeting of the International As-
sociation of Academies in Paris, the Bavarian Academy, motivated probably by
the compilation of the first catalogues of Byzantine and post-Byzantine manu-
scripts in 1845 by Greek scholars23, proposed to conduct a research programme,
aiming at the publication of catalogues and the systematic treatment of both
Byzantine and later Greek sources. It was noted that the burden of compiling
a catalogue of published and unpublished post-Byzantine documents would,
obviously, fall primarily on Greek scholars, due to the linguistic peculiarity of
these sources24.

of Zachariä in post-Byzantine collections of canon law, see Pitsakes, A German teacher of
law, op. cit., p. 170.

22. «Griechenland. Β. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit»: «Griechisch-römisches
Recht im Mittelalter und in der Neuzeit. III Periode 1453-1860», in Allgemeine Enzyclopädie
der Wissenschaften und Künste by J. S. Ersch - J. G. Gruber, 86 (1868) I. Sektion, (reprint
Graz 1976).

23. See I. and A. Sakellion (Catalogue of the manuscripts of the National Library of
Greece, Athens 1892), Sp. Lambros (Catalogue of the Greek Codices in the Libraries on
Mount Athos, 12, 1895-1900). Cf. the numerous catalogues of printed Greek works compiled
to the end of the 19th century, by A. Papadopoulos-Vretos (1845, repub. 1854, 1857), St.
Koumanoudes, N. Spandones, and others in the Preface to the first volume of the work by
D. Gines and V. Mexas, Greek Bibliography 1800-1863, being a Record of Greek books
and printed matter in general published in the above chronological period, with a table of
newspapers and journals of the period, I (1800-1839), [Pragmateiai Akademias Athenon
11], Athens 1939.

24. Among the steps taken in preparation of the programme drawn up by K. Krumbacher
and C. JireCek, as representatives of the Academies of Munich and Vienna, one may include the
compilation of a general catalogue of documents by P. Marc and Sp. Lambros (Plan eines Cor-
pus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, Munich 1903, p. 124ff.),
as well as the supplements to this catalogue published in Byzantinische Zeitschrift [P. Marc,
«Nachträge zum Register der Urkunden», BZ 13 (1904), p. 697-698; Idem, «Das Corpus der
griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit», BZ 14 (1905), p. 748-749; Idem,
«Das Corpus der griechischen Urkunden», BZ 17 (1908), p. 312; A Papadopoulos-Kerameus,
«Nachträge zum Register der Urkunden», BZ 14 (1905), p. 384-399; N. Bees, «Das Corpus
der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit», BZ 15 (1906), p. 446-490].
From the multitude of catalogues of Byzantine and post-Byzantine manuscripts in Greek published
in the early 19th century, the following may be mentioned: V. Gardthausen, Sammlungen und
Kataloge griechischer Handschriften im Verein mit Fachgenossen bearbeitet, Leipzig 1903, K.
Delikanes (descriptive catalogues of the official ecclesiastical documents contained in the codices
of the Patriarchal Archives, Constantinople 1902-1905), Sophr. Eustratiades, «Catalogue of the
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1839 ο κατ' εξοχήν θεμελιωτής του κλάδου της ιστορίας του βυζαντινού δικαίου,
μέγας ερευνητής των βυζαντινών και μεταβυζαντινών πηγών, αλλά και υπέρμαχος
της ιστορικής συνέχειας του δικαίου του ελληνισμού, γερμανός νομομαθής Κ. Ε.
Zachariä von Lingenthal συνέλλεξε και κατέταξε σε ιστορικό διάγραμμα τη νομική
γραμματεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου (Historiae juris graeco-ro-
mani delineatio, cum appendice ineditorum, Heidelberg, 1839)21. Ακολούθως ο C.
W. Ε. Heimbach, δημοσίευσε εκτενή μελέτη για το δίκαιο του Ελληνισμού μετά
την Άλωση22. Στην αυγή του 20°" αι., κατά τη Συνεδρία της Διεθνούς Ενώσεως
των Ακαδημιών στο Παρίσι, η Βαυαρική Ακαδημία, πιθανώς παρακινηθείσα και
από τους πρώτους καταλόγους βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων που
είχαν συντάξει ήδη από το 1845 Έλληνες ερευνητές23, εισάγει τη ρηξικέλευθη
πρόταση για την εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράμματος το οποίο θα έχει ως
στόχο την έκδοση σε αυτοτελή συλλογή και τη συστηματική επεξεργασία όχι

21. Για τις ειδικές μνείες του Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal στην πλούσια χειρόγραφη
παράδοση ανέκδοτων μεταβυζαντινών νομικών πηγών αλλά και στην ευρύτατη διάδοσή τους στον
ελληνικό νομικό βίο, όπως αυτές μνημονεύονται στην αναδημοσίευση της εργογραφίας του (Κ. Ε.
Zachariä von Lingenthal, Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, II,
Leipzig 1973, σ. 3-5, 6-8, 15-59, 261-263) καθώς και στα έργα του 'Ανέκδοτα III [Leipzig 1843
(ανατ. Aalen 1969)] και Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 1838 ..., Heildeberg 1840, σ.
205 βλ. ενδεικτικά Κ. Πιτσάκης, «Ή Ελλάδα τοϋ Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal (1812-1894)»,
στον τόμο των Πρακτικών τον ΙΕ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 166
σημ. 13, 14, 169 σημ. 25· Του Ιδίου, «Ένας γερμανός νομοδιδάσκαλος στό Τζαουσμοναστήριον
τοϋ 1838: Ό Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal καΐ ή μονή Βλατάδων», στον τόμο Χριστιανική
Θεσσαλονίκη. Ή Ιερά, βασιλική και σταυροπηγιακή μονή Βλατάδων (Πρακτικά τον Θ' Διεθνούς
Επιστημονικού Συμποσίου, Ί.Μ. Βλατάδων 12-14 Όκτωβρίον 1995), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 51
σημ. 28—29, 52 σημ. 31—35. Για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Zachariä για τις μεταβυζαντινές
κανονικές συλλογές βλ. Πιτσάκης, Ένας γερμανός νομοδιδάσκαλος, ό.π., σ. 170.

22. «Griechenland. Β. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit»: «Griechisch-rö-
misches Becht im Mittelalter und in der Neuzeit. III Periode 1453-1860», στην Allgemeine
Encyclopädie der Wissenschaften und Künste των J. S. Ersch—J. G. Gruber, 86 (1868), /
Sektion (ανατ. Graz 1976).

23. Βλ. ενδεικτικά τους Ιω. και Αλκ. Σακελλίωνα (Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής
Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, 'Αθήναι 1892), Σπ. Λάμπρο (Κατάλογος τών έν ταις Βιβλιοθήκαις τοϋ
Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. 12, 1895-1900). Πρβλ. και την πληθώρα καταλόγων των εντύπων
ελληνικών εκδόσεων που είχαν συνταχθεί, έως τα τέλη του 19ου. αι., από τους Α. Παπαδόπουλο-Βρετό
(1845, επανεκδ. 1854, 1857), Σ. Κουμανούδη, Ν. Σπανδωνή, κ. α. στον Πρόλογο του πρώτου τόμου
του έργου των Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. 'Αναγραφή τών κατά τήν
χρονολογικήν ταύτην περίοδον δπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά
πίνακος τών εφημερίδων και περιοδικών τής περιόδου ταύτης, τ. Α' (1800—1839), Πραγματεΐαι τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών 11 (1939), σ. 1-476.
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In Greece, the issue of engaging Greek legal historians in the publication
of post-Byzantine legal sources was raised initially by the distinguished jurist
Leonidas Sgoutas. Publisher of the legal journal Themis or Review of Greek
civil, commercial and administrative legislation, a pioneer of the movement to
recognize Byzantine law as the main component in shaping the legal system in
force, Sgoutas published important written legal documents from the Ottoman
period25. The end of the 19th century was marked by a flurry of publications of
post-Byzantine legal texts by Greek and foreign scholars. It is worth mentioning
the publication of constitutional and legislative texts from the period of the War
of Independence (1821-1830) by Andreas Mamoukas26; the several reprints of
Pedalion by the monks Agapios and Nikodemos (1793)27; the monumental work
by F. Miklosich and J. Müller (Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et

Codices in the monastery of Vlateon», Gregorios ο Palamas 2 (1918) p. 97 ff. and 3 (1919), p.
29ff., Ot. Schissel, Kataloge Griechischer Handschriften, Graz 1924, in which a reference to the
catalogues of Greek codices compiled up to that time, by Sp. Lambros, N. Bees, A. Meliarakes, I.
and A. Sakellion, Al. Lavriotes, Anth. Alexoudes, A. Papadopoulos-Kerameus, P. Papageorgiou,
Sofr. Eustratiades and others, and D. Gines, «Catalogues of Greek codices in Greece and the
East», ΕΕΒΣ 11 (1935), p. 361-382.

25. «Customs of Naxos», Themis (Sgoutas) 5 (1852), p. 134-174; «Nomokanon by
Emmanuel Malaxos», Themis (Sgoutas) 7 (1856), p. 165-246 (ch. 1-8). Cf. the subsequent
publication of the preface, table of contents and several chapters of Malaxos' Nomokanon by
C. Dyovouniotes in his paper with the same title, Athens 1916, p. 19, 28-54, 60-61, 71-88,
as well as the paraphrases of the same «Nomokanon» in his collected papers Nomocanoni-
cal Studies, I, Athens 1917, p. 167-186. Also, volume 7 of Themis (Sgoutas), p. 246-257,
contains Chapter 85 («On purchase and sale») of the paraphrase in the vernacular of the
Syntagma kata stoicheion (: «Compilation in alphabetical order» of sacred canons and impe-
rial laws) of Matthaios Vlastares by Kounales Kritopoulos, the oldest known nomocanonical
compilation of the post-Byzantine period (c. 1495 or 1498) to this day. See also the subsequent
publication of the table of contents of the same «Nomokanon» by Sophr. Eustratiades based
on MS 84 from the Monastery of Vlatades, in Gregorios ο Palamas 3 (1919), p. 138-145,
and the publication of chapters 14-75 of the same by D. Gines, «The grounds for divorce
during Turkish rule», Volume in memory of P. Vizoukides, Thessalonike 1960, p. 239-281,
based on MS 1426 of the National Library of Greece (folia 104v-120r); see in this regard
Gines, Outline, entries 37-38.

26. On the regeneration of Greece, 11 vols, Piraeus 1839-1852; Idem, The constitutions
drawn up by various National Assemblies at the time of the regeneration of Greece, Piraeus 1839;
Idem, The Civil Constitution of the 5'k National Assembly, Athens 1853.

27. Collection of sacred canons, including a large number of interpretative comments referring
to provisions of the Byzantine legislation (first published in Leipzig 1800, reprinted in Athens in
1841, 1886, 1957 and in Zakynthos 1864) (= Gines, Outline, entry 553).



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

129

μόνον των βυζαντινών, αλλά και των μεταγενέστερων ελληνικών πηγών. Όπως
επισημάνθηκε, η δημιουργία ενός συγκεντρωτικού καταλόγου εκδοθέντων και μη
μεταβυζαντινών εγγράφων και η εν συνεχεία επεξεργασία και μελέτη τους βαρύνει
κυρίως (προφανώς λόγω της γλωσσικής ιδιομορφίας των πηγών) τους Έλληνες
μελετητές24.

Στον ελληνικό χώρο το ζήτημα της ενασχόλησης της ιστορίας του δικαίου με
την έκδοση των νομικών πηγών της μεταβυζαντινής περιόδου, τίθεται αρχικά από
τον έγκριτο νομικό Λεωνίδα Σγούτα. Εκδότης του νομικού περιοδικού Θέμις Ί]
Έπιθεώρησις τής ελληνικής πολιτικής, εμπορικής και διοικητικής νομοθεσίας και
πρωτοπόρος της νομικής κινήσεως για την αναγνώριση του βυζαντινού, ως κύριου
συντελεστή στη διαμόρφωση του τότε ισχύοντος δικαίου, ο Λ. Σγούτας προχωρεί
στη δημοσίευση σημαντικών γραπτών μνημείων του δικαίου της τουρκοκρατίας25.

24. Ανάμεσα στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του εξαγγελθέντος προγράμματος, του
οποίου τη σύνταξη είχαν αναλάβει, ως αντιπρόσωποι των Ακαδημιών Μονάχου και Βιέννης, οι Κ.
Krumbacher και C. Jirecek, μπορούν να αναφερθούν η κατάρτιση γενικού καταλόγου εγγράφων
από τους Ρ. Marc και Σπ. Λάμπρου (Plan eines corpus der griechischen Urkunden des Mit-
telalters und der neuren Zeit, München 1903, σ. 124 επ.) καθώς και οι συμπληρώσεις αυτού
του καταλόγου οι οποίες είδαν το φώς της δημοσιότητας σε μια σειρά τευχών της Byzantinische
Zeitschrift [Ρ. Marc, «Nachträge zum Register der Urkunden», BZ 13 (1904), σ. 697-698· Του
Ιδίου, «Das Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit», BZ 14
(1905), a. 748-749· Του Ιδίου, «Das Corpus der griechischen Urkunden», BZ 17 (1908), a.
312· Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Nachträge zum Register der Urkunden», BZ 14 (1905), σ.
384-399' Ν. Βέης, «Das Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren
Zeit», BZ 15 (1906), σ. 446—490]. Από την πληθώρα καταλόγων ελληνόγλωσσων βυζαντινών
και μεταβυζαντινών χειρογράφων των αρχών του 19ου αι. ενδεικτικώς θα αναφέρουμε τους
καταρτισθέντες από τους V. Gardthausen (Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften
im Verein mit Fachgenossen bearbeitet, Leipzig 1903), Κ. Δελικάνη (περιγραφικοί κατάλογοι
για τα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στους κώδικες του πατριαρχικού
Αρχειοφυλακείου, Κωνσταντινούπολη 1902-1905), Σωφρ. Ευσταθιάδη («Κατάλογος τών έν τη
Μ. Βλατέων άποκειμένων κωδίκων», Γρηγόριος ô Παλαμάς 2 (1918), σ. 97 επ.· Γρηγόριος ο
Παλαμάς 3 (1919), σ. 29 επ.), Ot. Schissel (Kataloge Griechischer Handschriften, Graz 1924
όπου γίνεται μνεία των έως τότε συνταχθέντων καταλόγων ελληνικών κωδίκων από τους Σπ.
Λάμπρο, Ν. Βέη, Α. Μηλιαράκη, Ιω. και Α. Σακελλίωνα, Αλ. Λαυριώτη, Ανθ. Αλεξούδη, Α.
Παπαδόπουλο—Κεραμέα, Π. Παπαγεωργίου, Σωφρ. Ευσταθιάδη κ. ά), Δημ. Γκίνη [«Κατάλογοι
έλληνικών κωδίκων έν Ελλάδι και Ανατολή», ΕΕΒΣ 11 (1935), σ. 361-382],

25. «Έθιμα Νάξου», θέμις (Λ. Σγοντα) 5 (1852), σ. 134 -174· «Νομοκάνων Εμμανουήλ
Μαλαξοϋ», Κεφ. Α —ΣΚΗ', Θέμις (Λ. Σγοντα) 7 (1856), σ. 165-246 (πρβλ. και την εν συνεχεία
δημοσίευση του προλόγου, πίνακα περιεχομένων και ορισμένων κεφαλαίων του Νομοκάνονα του
Μαλαξού από τον Κωνστ. Δυοβουνιώτη στην ομώνυμη εργασία του, Αθήναι 1916, σ. 19, 28—54,
60-61, 71-88 καθώς και τις παραφράσεις του ιδίου νομοκάνονα από τον ίδιο στη σειρά ΝομοκανονικαΙ



130

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION

profana, 6 vols, Vienna 1860-1890)28; the numerous publications of notarial
and administrative documents from the period of Frankish and Venetian rule
in various Greek regions (the Aegean islands, Crete, Rhodes, Cyprus, the
Peloponnese, continental Greece) by K. Hopf, E. Gerland, N. Jorga, L. de
Mas Latrie, C. Desimoni, Sp. Lambros, I. Romanos, J. Delà ville Le Roulx,
Gregorovius, etc29; the Collection of the local customs of Greece based on the
official replies of the local authorities to the Hellenic Government, Athens
1853 by Leon Chrysanthopoulos30; and the publication of The Maritime Law
of Hydra (1804) by G. Kriezes31. During that same period, significant patri-
archal documents from 1538-168432 (in summary) and, above all, legal texts
from the period of Venetian rule were published by the indefatigable historian
Constantinos Sathas33; among other, the Assizes of the Kingdom of Jerusalem
and Cyprus (11th cent.?) based on Parisinus gr. 1390 and the suppl. gr. 46534,

28. See Gines, Outline, entry 191, in which a berat in favour of the Monastery of Mega
Spelaeo, near Kalavryta, is published.

29. Regarding these publications, see details in the preface and related entries in the volume
by I. Chatzakes, Outline of History of Post-Byzantine Law of the Greeks under Latin rule. The
Latin, Italian and French texts, Athens 2011 (forthcoming in the series Pragmateiai Akademias
Athenon).

30. See also P. Kalligas, ((On customs», Eureterion Hellenikes Nomologias (Index of Greek
Jurisprudence) (published by N. Ioannides as an Appendix to Themis ('Sgoutas), 3 (1846), p. 273ff.,
under the entry «Armenopoulos» (= P. Kalligas, Studies and Speeches, 1, Athens 1899, p. 187ff.).
Also by the same author (anonymously, signed with the initial K) in the Ephemeris Nomike («Legal
Journal») 5 (1842), p. 2807-2812, 2815-2821, 2823-2826, 2831-2834. Most of these collections are
known to have originated from references in Maurer's work op. cit., and in Geib's op. cit.

31. G. Kriezes, History of the island of Hydra, Patras 1860, p. 72-81.

32. C. Sathas, Medieval Library (Bibliotheca Graeca Medii Aevi), 3, Venice 1872, p. 547-
604 (= Gines, Outline, entry 197).

33. C. Sathas, Medieval Library (Bibliotheca Graeca Medii Aevi), 6, Paris-Venice 1877, p.
3-497, 499-513, 514-585.

34. See also Gines, Outline, entry 4. Regarding the Greek versions of the Assizes of the
Kingdom of Jerusalem that were in force in Cyprus for approximately three centuries (1191-
1571), see their English translation by N. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of
Cyprus, Nicosia 2002, who discusses earlier editions and the relevant literature in an extensive
introduction. See also Gines, Outline, entry 3, in which reference is made to the editions of the
old French text of the Assises de la Court des bourgeois by V. Faucher [Assises du royaume
de Jérusalem, 11 vols, Rennes 1839, 1840], F. Kausler [Les livres des Assises et des usages du
réaume de Jérusalem, I, Stuttgart 1839], M. Le comte Beugnot [Assises de Jérusalem ou recueil
des ouvrages de jurisprudence composé pendant le Xlle siècle dans les royaumes de Jérusalem et
de Chypre, 2 vols, Paris 1843].
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Η επακολουθήσασα άνθηση της εκδοτικής δραστηριότητας νομικών κειμένων της
μεταβυζαντινής περιόδου, από Έλληνες αλλά και ξένους μελετητές, θα σφραγίσει
το τέλος του 19°" αιώνα. Ενδεικτικά μόνον αναφέρονται οι εκδόσεις συνταγματικών
και νομοθετικών κειμένων της περιόδου της Επαναστάσεως (1821—1832) από τον
Ανδρέα Μάμουκα26, οι επανειλημμένες κατά την περίοδο αυτή, ανατυπώσεις του
Πηδαλίου τής νοητής νηος ... Αγαπίου ίερομονάχου και Νικοδήμον μοναχού (1793)27,
η μνημειώδης έκδοση Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana (Vienna
1860-1890) των F. Miklosich-J. Müller28, οι πολυπληθείς εκδόσεις νοταριακών
και διοικητικών εγγράφων της φραγκικής και βενετικής περιόδου του ελλαδικού
χώρου (Αρχιπέλαγος, Κρήτη, Ρόδος, Κύπρος, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα)
από τους Κ. Hopf, Ε. Gerland, Ν. Jorga, L. de Mas Latrie, C. Desimoni, Σ.
Λάμπρο, I. Ρωμανό, J. Delaville Le Roulx, Γρηγορόβιο κ.α.29, η Συλλογή τών
τοπικών τής Ελλάδος συνηθειών εξ επισήμων προς την Έλληνικήν Κυβέρνησιν
τών τοπικών αρχών απαντήσεων του Λέοντος Χρυσανθοπούλου (Άθηναι 1853)30,

Μελέται, τ. Α', Αθήναι 1917, σ. 167-186. Επίσης στον τόμο 7 της Θέμιδος (Λ. Σγοντα) (σ.
246—257) δημοσιεύεται το Κεφ. ΠΕ' (Περί αγοραπωλησίας), της «εις άπλήν φράσιν» παραφράσεως
του Σνντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη από τον Κουνάλη Κριτόπουλο (ή Κρητόπουλο), το
αρχαιότερο από τα μέχρι σήμερα γνωστά νομοκανονικά έργα της μεταβυζαντινής περιόδου (περί
το 1495 ή 1498). Βλ. επίσης και την εν συνεχεία δημοσίευση του πίνακα περιεχομένων του ίδιου
Νομοκάνονα από τον Σωφρ. Ευσταθιάδη, με βάση το χφ. 84 της Μονής Βλατέων, στο περιοδικό
Γρηγόριος δ Παλαμάς 3 (1919), σ. 138—145 και τη δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων του ιδίου
νομοκάνονα (Κεφ. ΙΔ'-ΟΕ') από τον Δημ. Γκίνη, «Οί λόγοι διαζυγίου έπί Τουρκοκρατίας»,
Μνημόσυνον Π. Βιζονκίδου, Θεσσαλονίκη 1960, με βάση το χφ. 1426 της Εθνικής Βιβλιοθήκης
τής Ελλάδος (φ. 104β— 120α). Πρβλ. σχετικά και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 37 και 38.

26. Τα κατά τήν Άναγέννησιν, τ. 1—11, Πειραιεύς 1839—1852. Βλ. και του Ιδίου, Τα κατά
τήν Άναγέννησιν τής Ελλάδος υπό διαφόρων Εθνικών συνελεύσεων συνταχθέντα πολιτεύματα,
Πειραιεύς 1839. Επίσης του Ιδίου, Τό Πολιτικόν Σύνταγμα κατά τήν Ε' Έθνικήν Σννέλενσιν,
Αθήναι 1853.

27. Συλλογή ιερών κανόνων, η οποία περιλαμβάνει πλήθος ερμηνευτικών σχολίων αναφερομένων
σε διατάξεις της βυζαντινής νομοθεσίας (αρχική έκδοση στη Λειψία 1800, ανατυπώσεις στην
Αθήνα 1841, 1886, 1957 και Ζάκυνθο 1864) (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 553).

28. Πρβλ. Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 191 όπου βεράτιο υπέρ μονής Μ. Σπηλαίου
Καλαβρύτων.

29. Περί των εκδόσεων αυτών βλ. αναλυτικά στον πρόλογο και στα σχετικά λήμματα του
τόμου I. Χατζάκης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου τον λατινοκρατούμενου
ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα (υπό έκδοση στη σειρά των Πραγματειών
τής Ακαδημίας Αθηνών).

30. Βλ. επίσης και Π. Καλλιγάς, «Περί έθίμων», Ενρετήριον τής Ελληνικής Νομολογίας (έκδ.
Ν. Ίωαννίδου σε θέση Παραρτήματος της Θέμιδος Λ. Σγοντα), τ. 3 (1846), σ. 273 επ. υπό το λήμμα
«Αρμενόπουλος» (=Π. Καλλιγάς, Μελέται και Λόγοι, τ. 1, Αθήναι 1899, σ. 187 επ.). Επίσης του Ιδίου
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the «Greek Laws of Cyprus·» (1255?), a private legal handbook on betrothal
and marriage35,· the «Cypriot Ordinance» on the jurisdiction of Latin and
Orthodox bishops (Greek version after 1260)36 and Cretan testaments written
between 1486-1504.

Moreover, during the same period, the publication of significant Ottoman,
patriarchal and other documents initiated the study of the legal history of the
Greeks under Ottoman rule. Their authors, in chronological order, were: Miltiades
Karavokyros published Kleis, a handy reference book regarding the usage of the
labyrinthine Ottoman legislation by the empire's Orthodox Christian subjects,
minutes of synodic decisions on issues concerning the Orthodox flock, decrees of
Sultans granting privileges in favour of the Patriarchate, and circulars contain-
ing ministerial decisions, chiefly on family and inheritance law37. C. Kanellakes
published Chiaka Analekta, Athens 189038, E. Stamatiades Samiaka, Samos

35. See also Gines, Outline, entry 6.

36. See also Gines, Oudine, entry 7. The Cypriot Constitution was reedited later by A.
Palmieri, «Una versione graeca della Constitutio Cypria di Alessandro IV» Bessarione 8 (1905),
p. 141-149, based on MS Ottobonianus 436, and on fragments of the codex Dionysiou 489, by
P. J. Darrouzès, «Textes synodaux chypriotes. 1.1. Traductions grecques de la bulle d'Alexandre
IV», BEB 37 (1979), p. 82-83 and «1.2. Traductions de la formule du serment», op. cit., p.
84-85. Subsequently, based on the codex Barberinianus gr. 390, G. A. Ioannides published
«La Costitutio ο Bulla Cypria Alexandri Papae IV del Barberinianus graecus 390», Orientalia
Christiana Periodica 66/1 (2000), p. 355-372, containing an extensive introduction and updated
bibliography; cf. the earlier edition, based on the same codex, by J. Morin (Paris 1655) and,
eventually, by J. P. Migne, Patrologiae graecae cursus completus, 140, p. 1533-1560 (reprint
from the edition of V. Riccardo, Rome 1636).

37. Κλεϊς τής συνήθους οθωμανικής νομοθεσίας: ήτοι του άστικόν κωδικός (Μεβζελέ)
συμπληρωμένου εκ τών διατάξεων τον Σσερή περί διαθηκών και κληρονόμων (Key to the Otto-
man legislation in use: i.e. the civil code (Mevzelé) supplemented by the provisions of the Sharia
regarding wills and beneficiaries ..., Constantinople 1882; Idem, Droit succesoral en Turquie,
1898; Idem, «The rights and privileges of the Ecumenical Patriarchate» in Ekklesiastike Aletheia
32 (1912) and 33 (1913); Idem, «Regarding the celebration, validity or invalidity, and nature
of mixed marriages, particularly in Turkey» and «Regarding the customs observed in Turkey
and especially at the Patriarchates», in Ephemerida Hellenikes kai Gallikes Nomologias (Journal
of Greek and French Jurisprudence) 29 (1909-1910).

38. Where also the Brief note on the island of Chios (1810), p. 487-515, which provides
interesting information about legal conditions on the island. According to Gines, it was probably
written by the priest D. L. Santi (transi, by C. Sgouros) (= Gines, Outline, entry 621).
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η έκδοση του Ναυτικού Νόμου της Ύδρας (1804) από τον Γεώργιο Κριεζή31. Την
ίδια περίοδο και οι εκδόσεις (σε περίληψη) σημαντικών πατριαρχικών εγράφων
των ετών 1538-168432, κυρίως όμως νομικών κειμένων της ενετοκρατίας από τον
χαλκέντερο ιστοριοδίφη Κωνστ. Σάθα33. Μεταξύ αυτών το κείμενο των Άσσιζών
τοϋ βασιλείου τών Ιεροσολύμων και τής Κύπρου (11ος αι.(;) με βάση τον Parisinus
gr. 1390 και τον suppl. gr. 465)34, οι «'Ελληνικοί Νόμοι τής Κύπρου» (1255;),
ιδιωτικό νομικό εγχειρίδιο περί μνηστείας και γάμου35, η ιιΑιάταξις Κυπριά» περί
δικαιοδοσίας λατίνων και ορθοδόξων επισκόπων (ελληνική εκδοχή μετά το 1260)36
και οι κρητικές διαθήκες των ετών 1486-1504.

(ανώνυμα με υπογραφή Κ) στο περιοδικό ΈφημερΙς Νομική 5 (1842), σ. 2807—2812, 2815-2821,
2823—2828, 2831-2834. Όπως είναι γνωστό, ένα μεγάλο μέρος των συλλογών αυτών προήλθε από
τα αναφερόμενα στο έργο του Μάουρερ, Ό Ελληνικός Λαός, ό.π., τ. Α'—Γ', Αθήναι 1943 και του
Geib, Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου, ό.π., Χαϊλδεβέργη 1835.

31. Ιστορία τής νήσου 'Ύδρας, Πάτρα 1860, σ. 72-81.

32. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη (Bibliotheca Graeca Medii Aevi), τ. 3, Venise 1872,
σ. 547-604 (=Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 197).

33. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη (Bibliotheca Graeca Medii Aevi), τ. 6, Paris-Venise
1877, σ. 3-497, 499-513, 514-585.

34. Βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 4. Σχετικά με τις ελληνικές εκδοχές των Άσσιζών τοϋ
βασιλείου τών Ιεροσολύμων οι οποίες ίσχυσαν στην Κύπρο επί τρεις περίπου αιώνες (1191—1571)
πρβλ. την αγγλική μετάφραση τους από τον Ν. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom
of Cyprus, Nicosia 2002 όπου και εκτεταμένη εισαγωγή περί των παλαιοτέρων εκδόσεων και
σχετική βιβλιογραφία. Βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 3 όπου αναφορά στις εκδόσεις του
παλαιογαλλικού κειμένου των Assises de la Court des bourgeois από τους V. Faucher [Assises
du royaume de Jerusalem, τ. I—II (Rennes 1839, 1840)], F. Kausler [Les livres des Assises et
des usages deu réaume de Jérusalem, τ. I (Stuttgart 1839)], M. Le comte Beugnot [Assises de
Jérusalem, ou recueil des ouvrages de jurisprudence composés pendant le XIII siècle dans les
royames de Jérusalem et de Chypre, τ. I-II (Paris 1843)].

35. Βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 6.

36. Βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 7. Η Διάταξις Κυπριά επανεκδόθηκε στη συνέχεια
από τον Α. Palmieri, «Une versione graeca délia Constitutio Cypria di Alessandro IV», Bessarione
8, 1905, σ. 141-149 με βάση το χφ. Ottobonianus 436 και, αποσπασματικά, με βάση τον κώδικα
Dionysiou 489, από τον P. J. Darrouzés, «Textes synodaux chypriotes. 1.1. Traductions grecques delà
bulle dAlexandre IV», Revue des Études Byzantines 37 (1979), σ. 82—83 και «Ι. 2. Traductions de
la formule du serment», ό.π., σ. 84—85. Στη συνέχεια, με βάση τον κώδικα Barberinianus gr. 390
εκδίδεται από τον G. Α. Ioannides, «La Constitutio ο Bulla Cypria Alexandri Papae IV del Bar-
berinianus graecus 390», Orientalia Christiana Periodica 66/1 (2000), σ. 355—372 όπου εκτεταμένη
εισαγωγή και νεότερη βιβλιογραφία- πρβλ. και την παλαιότερη έκδοσή της με βάση τον ίδιο κώδικα
από τον J. Morin (Paris, 1655) και, ενδεχομένως, από τον J. P. Migne, Patrologiae graeae cursus
completus, τ. 140, σ. 1533—1560 (ανατ. από την έκδοση V. Riccardo, Rome 1636).
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1881-189139, and P. Vallendas Kythniaka, Hermoupolis 188240. Α., I., and L.
de Testa and G. Noradounghian published the international treaties of the Ot-
toman empire and G. Young a collection of Ottoman laws41; E. Tapeinos and C.
Vassileiades edited the Nomikon Procheiron, Constantinople 1887 (fragmentary
edition with arbitrary additions and deletions), a compilation of secular and canon
law provisions in the vernacular by Theophilos, bishop of Kampania (region of
Thessaloniki) (c. 1788)42. A. Komnenos-Ypselantes, M. Gedeon, I. Stavrides, M.
Karavokyros, A. Papadopoulos-Kerameus, A. Alexoudes and others published
patriarchal and synodic decisions and encyclicals43. D. Nikolaides, D. Chaviaras,

39. Samiaka, i.e. History of the island of Samos, 4 vols, Samos 1881-1891, which con-
tains the first publication of the Military and Civil System of Samos of the year 1821 (= Gines,
Outline, entry 705).

40. Kythniaka, i.e. The geography and history of the island of Kythnos, Hermoupolis 1882,
which contains a variety of information about the local customs of Kythnos (= Gines, Outline,
entry 634).

41. A. & I. & L. de Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances
étrangères..., 11 vols, Paris 1836-1867 (= Gines, Outline, entries 1001-1002); G. Noradounghian,
Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, 4 vols, Paris 1897, 1903 (= Gines, Outline,
entries 235, 793, with a reference to the Treaty of Carlowitz between Austria and Turkey in
1699, the Treaty of Adrianople between Russia and Turkey (recognising the independence of
Greece) in 1829, The Treaty of Paris, dated 30.6.1856, by which the Hatt'i Humayun was
ratified; G. Young, Corps de droit ottoman. Recueil des codes, lois, règlements etc. de l'Empire
ottoman, 7 vols, Oxford 1905-1906.

42. See the more recent edition by D. Gines, Νομικόν Θεοφίλου τον εξ Ιωαννίνων (Hand-
book of Law, by Theophilos from Ioannina), Thessaloniki 1960 (= Gines, Outline, entry 485).
Also D. Gines, «The 'Koinarion of Theophilos of Kampania», Praktika Akademias Athenon
32 (1957), p. 247-251; Idem, «The library of Theophilos of Kampania: the spiritual world of
a liberal bishop», Ο Eranistes 1 (1963), p. 33-40.

43. A. Komnenos-Ypselantes, After the Fall, Constantinople 1870; M. Gedeon Unpub-
lished encyclical of Jeremias III (1727) from the unpublished codex of Critias, Constan-
tinople 1872. See also his various publications in Εkklesiastike Aletheia 3 (1882-1883); 8
(1887-1888); 20 (1900); 34 (1914); 36 (1916); 37 (1917); 38 (1918), in the Hellenikos
Philologikos Syllogos Konstantinoupoleos 2 (1887-1889) and in Philologike Echo, 2nd per., 3
(1896). Also by the same author, Canonical Decrees, correspondence, rulings, statutes, of
the most holy patriarchs of Constantinople, 2 vols, Constantinople 1888-1889; Brief note
regarding our ecclesiastical rights, Constantinople 1909; Official Turkish documents refer-
ring to our ecclesiastical rights, Constantinople 1910. See also I. Stavrides, Collection of
patriarchal and synodic encyclicals..., Constantinople 1900 (= entry 1073 in this volume);
A. Papadopoulos-Kerameus, Analecta Hierosolymitana, 5 vols, St. Petersburg 1891-1898;
A. Alexoudes, «Two encyclical letters of patriarch Gregory V», AIEEE 4 (1892-1895), p.
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Εξάλλου, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εκδόσεις σημαντικών οθωμανικών,
πατριαρχικών και άλλων εγγράφων θα θέσουν τις βάσεις για τη μελέτη της
νομικής ιστορίας του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Κατά χρονολογική ακολουθία
ο Μιλτιάδης Καραβοκυρός θα εκδώσει την Κλείδα, εύχρηστο βοήθημα για την
χρήση της δαιδαλώδους οθωμανικής νομοθεσίας από τους χριστιανούς υπηκόους
της αυτοκρατορίας, πρακτικά συνοδικών αποφάσεων επί θεμάτων των ορθοδόξων,
σουλτανικούς προνομιακούς ορισμούς υπέρ του Πατριαρχείου και εγκυκλίους
υπουργικών αποφάσεων κυρίως περί ζητημάτων οικογενειακού και κληρονομικού
δικαίου37. Οι Κωνστ. Κανελλάκης τα αΧιακά Ανάλεκτα» (Αθήναι 1890)38, ο
Επ. Σταματιάδης, τα «Σαμιακά» (Σάμος 1881-1891)39 και ο Π. Βάλληνδας τα
«Κνθνιακά» (Ερμούπολις 1882)40. Οι Testa, G. Noradounghian και G. Young
διεθνείς συνθήκες της οθωμανικής αυτοκρατορίας141. Οι Ελευθ. Ταπεινός και Κωνστ.
Βασιλειάδης το «Νομικόν Πρόχειρον», νομοκανονικό κείμενο σε δημώδη γλώσσα
του επισκόπου Καμπανίας (περιοχή Θεσσαλονίκης) Θεοφίλου (περί τα 1788)42. Οι

37. Κλεις τής συνήθους οθωμανικής νομοθεσίας: ήτοι τον αστικού κώδικος (Μεδζελέ)
συμπληρωμένου εκ τών διατάξεων τοϋ Σσερή περί διαθηκών και κληρονόμων..., Κωνσταντινούπολις
1882 · Του Ιδίου, Droit succesoral en Turquie, 1898· Του Ιδίου, «Τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου
τά δίκαια και προνόμια» στην Εκκλησιαστική Αλήθεια 32 (1912) και 33 (1913) · Του Ιδίου, «Τινά
περί συστάσεως, κύρους ή μή, και φύσεως τών μικτών γάμων, ιδίως έν Τουρκία» και «Τινά περί
τών έν Τουρκία, ιδίως έν τοις πατριαρχείοις, κρατούντων έθίμων», στην Εφημερίδα Ελληνικής
και Γαλλικής Νομολογίας 29 (1909-1910).

38. Όπου και η Βραχεία σημείωσις περί τής νήσου Χίου (1810), σ. 487-515, η οποία παρέχει
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον νομικό βίο του νησιού. Κατά τον Δημ. Γκίνη πιθανώς συνταχθείσα
από τον ιερέα D. L. Santi (μετ. Κ. Σγουρού) (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 621).

39. Σαμιακά, ήτοι Ιστορία τής νήσου Σάμου, τ. 1-4, Σάμος 1881-1891 όπου και η πρώτη
δημοσίευση του Στρατοπολιτικον Συστήματος της Σάμου έτους 1821 (=Γκίνης, Περίγραμμα,
λήμμα 705).

40. Κυθνιακά, ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία και 'ιστορία, Έρμούπολις 1882 όπου και
ποικίλες πληροφορίες για τα τοπικά έθιμα της Κύθνου (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 634).

41. Α. & I. & L. de Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissance
étrangères .., τ. 1-11, Paris 1836-1867 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 1001, 1002)· G. Nora-
dounghian, Récueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, τ. 1-4, Paris 1897, 1903 (=
Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 235, 793 όπου Συνθήκη Κάρλοβιτς μεταξύ Αυστρίας-Τουρκίας έτους
1699, Συνθήκη Ανδριανουπόλεως μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας (αναγνωρίζουσα την ανεξαρτησία
της Ελλάδας) έτους 1829, Συνθήκη Παρισίων της 30.6.1856 με την οποία επικυρώνεται το
χάττι-χουμαγιούν)· G. Young, Corps de droit ottoman. Récueil des codes, lois, règlements etc de
l'Empire ottoman, τ. 1-7, Oxford 1905-1906.

42. Κωνσταντινούπολις 1887 (έκδοση αποσπασματική και με αυθαίρετες προσθαφαιρέσεις).
Βλ. και τη νεότερη έκδοση από τον Δ. Γκίνη, Νομικόν Θεοφίλου τοϋ εξ Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκη
1960 ( = Γκίνης, ΐίερίγραμμα, λήμμα 485). Πρβλ. και Δ. Γκίνης, «Τό Κοινάριον τοϋ Καμπανίας
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Jeanne Stephanopoli and C. Mavropoulos compiled collections of Ottoman law
codices, Sultans' ordinances granting privileges and berats to Patriarchs and
prelates, as well as memoranda submitted by the subjected Christians to the
Sublime Porte concerning the renewal of their privileges44. M. Theotokas col-
lected the jurisprudence of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople on
civil, canon and procedural law in force between 1800-189645. Finally, one of
the most valuable editions of the period is the Chronicle of Morea (between
1300-1388) by J. Schmitt46. In 1911, Demetrios Pappoulias -student of the
eminent L. Mitteis, founder of the new School of the History of Roman Law— in
his inaugural address as ordinary professor in the Chair of Civil Law at the
University of Athens, developed at length his view on the unity of Greek law
from antiquity up to the War of Independence. It was in this context that he
placed the need to publish and study the sources of legal history, not only of
ancient Greece, Rome and Byzantium, but also that of the post-Byzantine era,
as the last period in the (.(.uninterrupted history of the law of the Hellenes over
approximately three millennia»".

From 1920 on, the publication of significant legal texts of the post-Byzantine

268-275. Also, a series of articles by M. Karavokyros in Ekklesiastike Aletheia 32 (1912)
and 33 (1913), as well as by M. and G. Karavokyros in the Ephemeris Hellenikes kai
Gallikes Nomologias 29 (1909-1910). Cf. the Clarification on the legal matter of tripartite
inheritance, by Georgios Spandones (1721), published by M. Gedeon in Ekklesiastike Aletheia
3 (1882-1883), p. 172-173, later, based on another manuscript, by S. Eustratiades, «The
great chartophylax and teacher Georgios Spandones», Ekklesiastikos Pharos 3 (1909), p.
451-455 (= Gines, Outline, entry 266).

44. D. Nikolaides, Ottoman Codices, 4 vols, Constantinople 1889-1891; D. Chaviaras, «Sul-
tans' firmans on the privileges of the island of Syme and the other Southern Sporades», ΔΙΕΕΕ 6
(1901-1904), p. 321-350; Jeanne Stephanopoli, Les îles de l'Egée, leurs privilèges, Athens 1912;
Ch. Mavropoulos, Turkish documents concerning the history of Chios, Athens 1920.

45. Nomologia tou Oikoumenikou Patriarcheiou: hetoi tes I. Synodou kai tou D. Ε. M.
Symbouliou epi tou astikou, kanonikou kai dikonomikou dikaiou apo tou etous 1880 mechri tou
1896, Constantinople 1897.

46. The Chronicle of Morea, London 1904 (reprint Groningen 1967). Cf. the older ver-
sion by J. A. Buchon, Paris 1845, and the republication of the Greek version by P. Kalonaros,
Athens 1940 (= Gines, Outline, entry 18).

47. D. Pappoulias, The Greek Civil Code in its historical evolution, Athens 1912, p. 8. See
also P. Vizoukides, «The law of the Greek nation in its three thousand years of history» (trans.
T. Philippides), Gregorios ο Palamas 22, fasc. 5-10 (1938), p. 1-23 (the text was initially
published in German «Das Recht der griechischen Volkes in dreitaufendjähriger Wandlung» in
Ch. Kriekoukes - K. Börner (eds) Unsterbliche Hellas, Berlin 1938).



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

137

Αθ. Κομνηνός-Υψηλάντης, Μαν. Γεδεών, Ιω. Σταυρίδης, Μιλτ. Καραβοκυρός, Αθ.
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Άνθ. Αλεξούδης κ. α. πατριαρχιακές-συνοδικές αποφάσεις
και εγκυκλίους43. Οι Δημ. Νικολαΐδης, Δημ. Χαβιαράς, Jeanne Stephanopoli και Χρ.
Μαυρόπουλος, συλλογές οθωμανικών κωδίκων, σουλτανικούς προνομιακούς ορισμούς
και βεράτια καθώς και υπομνήματα των υποδούλων προς την Υψηλή Πύλη για τη
διατήρηση των προνομίων τους44. Ο Μ. Θεοτοκάς θα εκδώσει τη νομολογία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επί του αστικού, κανονικού και
δικονομικού δικαίου των ετών 1800—189645. Τέλος, από τις πολύτιμες εκδόσεις
της περιόδου δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η μνεία της εκδόσεως του Χρονικού
τοϋ Μορέως (μεταξύ 1300-1388) από τον J. Schmitt46. Το έτος πλέον 1911, στον

Θεοφίλου», Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 32 (1957), σ. 247-251· Του Ιδίου, «Ή βιβλιοθήκη
τοϋ Θεοφίλου Καμπανίας: ό πνευματικός κόσμος ένός φιλελεύθερου δεσπότη», Ό Ερανιστής 1

(1963), σ. 33-40.

43. Αθ. Κομνηνός-Ύψηλάντης, Τά μετά τήν Άλωσιν, Κωνσταντινούπολις 1870· Μ. Γεδεών,
Ανέκδοτος εγκύκλιος Ιερεμίου Γ' (1727) εξ ανεκδότου κωδικός τοϋ Κριτίου, Κωνσταντινούπολις
1872. Βλ. επίσης τη σειρά των διαφόρων δημοσιευμάτων του Ιδίου στην Εκκλησιαστική Αλήθεια 3
(1882-1883)· 8 (1887-1888)· 20 (1900)· 34 (1914)· 36 (1916)· 37 (1917)/38 (1918), στο Περιοδικόν
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 2 (1887-1889) και στην Φιλολογική
Ήχώ, περ. Β', 3 (1896). Επίσης του Ιδίου, Κανονικαϊ διατάξεις, επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα
τών άγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως..., τ. Α'—Β', Κωνσταντινούπολις 1888—1889·
Βραχεία σημείωσις περϊ τών εκκλησιαστικών ημών δικαίων, Κωνσταντινούπολις 1909· Επίσημα
γράμματα τουρκικά αναφερόμενα εις τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Κωνσταντινούπολις 1910. Βλ.
επίσης Ί. Σταυρίδης, Συλλογή πατριαρχικών και συνοδικών εγκυκλίων ..., Κωνσταντινούπολις 1900
(= λήμμα 1073 του παρόντος τόμου)· Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής
σταχυολογίας, τ. 1-5, Πετρούπολις 1891-1898· Άνθ. Άλεξούδης, «Δύο έγκύκλια έγγραφα Γρηγορίου
τοϋ Ε'», ΔIEEE 4 (1892-1895), σ. 268-275. Επίσης τη σειρά των δημοσιευμάτων του Μιλτ.
Καραβοκυρού στην Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 32 (1912) και 33 (1913) καθώς και των Μιλτ. και
Γ. Καραβοκυρού στην Εφημερίδα Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας 29 (1909-1910). Πρβλ.
και την έκδοση της «Διασαφήσεως τής κατά τριμοιρίαν κληρονομίαν, έννομου υποθέσεως» του
Γεωργίου Σπαντωνή (1721) από τον Μ. Γεδεών στην 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 3 (1882-1883),
σ. 172-173 και στη συνέχεια, με βάση άλλο χειρόγραφο, από τον Σ. Ευσταθιάδη, «Ό μέγας
χαρτοφύλαξ και διδάσκαλος Γεώργιος Σπανδωνής», 'Εκκλησιαστικός Φάρος 3 (1909), σ. 451-455
(= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 266).

44. Δ. Νικολαίδης, ΌθωμανικοΙ Κώδικες, τ. 1-4, Κωνσταντινούπολις 1889-1891· Δ. Χαβιαράς,
«Σουλτανικά φιρμάνια περί τών προνομίων τής νήσου Σύμης και τών λοιπών Νοτίων Σποράδων»,
ΔΙΕΕΕ 6 (1901-1904), 321-350- Jeanne Stephanpoli, Les îles de l'Egée, leurs privilèges, Athènes
1912· Χ. Μαυρόπουλος, Τουρκικά έγγραφα άφορώντα τήν Ιστορίαν τής Χίου, Αθήναι 1920.

45. Νομολογία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου ήτοι τής Ί. Συνόδου και τοϋ Δ.Ε.Μ. Συμ-
βουλίου ..., Κωνσταντινούπολις 1897.

46. The Chronicle of Morea, London 1904 (ανατ. Groningen 1967). Πρβλ. και την παλαιότερη
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period and commentaries, mainly by Greek scholars, made remarkable progress.
The most important among them include: the critical edition of the Assizes of
Romania, a codex of feudal law from the period of Frankish rule in the Prin-
cipality of the Morea (codified c. 1320, official edition in Venice, 1453) by G.
Recoura48. A. Lignos edited The Law of Hydra (1818) and other legislative
texts related to the island's financial and maritime life [e.g. laws dealing with
the taxation of ships and buildings (1810), customs law (1809), a decree by
Admiral Stroganov regarding Russian shipping in the Levant (1817)]49. Ad-
ministrative records related to Venetian Crete were published by S. Theotokes50,
while S. Papageorgios collected decrees of the Venetian authorities in Corfu on
the jurisdiction of the «great head priests» («_protopapades») over the Orthodox
flock in ecclesiastical matters51. The eighth volume in the series Jus Graecoro-
manum, Athens 1931 edited by I. and P. Zepos contains the texts of Phanariot
codifications of civil and criminal law in the Danubian principalities, of major
importance to the diffusion of Byzantine law [Civil Code of the Principality of
Moldavia (also known as the Code of Scarlatos Alexander Callimachi, Jassy
1816), the Civil Code of Hungro-Walachia (or Legislation ...of voivod Ioannis
Georgios Karatzas, Vienna 1818)]52; collections of local legal custom in the Ot-
toman-ruled Aegean [Syros (1695), Thera and Anaphi (1797), Naxos (1810),

48. Les Assises de Romanie, Paris 1930. See also J. Lognon, Livre de la Conqueste de la
Princée de rAmorée. Chronique de Morée (1204-1305), Paris 1911. Cf. the older (and less
complete, as it was based on just two manuscripts) edition by P. Canciani, Barbarorum leges
antiquae, 3, Venice 1785, p. 493ff (= Gines, Outline, entry 10). See its translation into English,
accompanied by extensive commentary and bibliography, by P. Topping, Feudal Institutions as
revealed in the Assises of Romania, Philadelphia 1949.

49. A. Lignos, Archives of the community of Hydra, 16 vols, Peiraieus 1921-1932. See also
I. Maniatopoulos, The maritime law of Hydra (1757-1821), Athens 1939, p. 101-114.

50. Decisions of the Major Council of Venice in 1255-1669, [Monuments of Greek History
(ed. Academy of Athens), 1.2] Athens 1933; Idem, Statutes of the Venetian Senate 1281-1385,
[Monuments of Greek History (ed. Academy of Athens), 2.1-2], Athens 1933-1937.

51. History of the Church of Corfu, Corfu 1920 (= Gines, Outline, entries 225, 226, 251,
315, 403).

52. See also the critical editions by A. Radulescu [Codul Callimach. Edifie criticä (: The
Code of Prince Callimachis. Critical edition), Bucharest 1958, and Legiuirea Caragea. Edifie
criticä (: The Legislation of Prince Karatzas. Critical edition), Bucharest 1955]; cf. the review
by P. Zepos in ΕΕΒΣ 27 (1957), p. 396ff. The law code of Karatzas had been drafted by
the Epirot poet and scholar Athanassios Christopoulos, while that of Callimachis by Ananias
Kouzanos, professor at the Princely Academy in Jassy, and Christian Flechtenmacher from
Transylvania.
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εναρκτήριο λόγο του, ως τακτικού καθηγητή στην έδρα του Αστικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτριος Παππούλιας, επιφανής
μαθητής του ιδρυτή της νέας Ιστορικής Σχολής του Ρωμαϊκού Δικαίου L. Mitteis,
θα αναπτύξει επί μακρόν την επιστημονική του θέση για την ενότητα του ελληνικού
δικαίου από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι τον αγώνα υπέρ της Ανεξαρτησίας.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθετεί και την ανάγκη εκδόσεως και μελέτης των πηγών
της νομικής ιστορίας, όχι μόνον της αρχαιοελληνικής και ρωμαιοβυζαντινής, αλλά
και της μεταβυζαντινής ως της τελευταίας περιόδου της «άδιαλείπτον ιστορίας τοϋ
δικαίου τοϋ ελληνισμού επί τρεις περίπου χιλιετίας εξικνονμένης»'1.

Από το έτος 1920 και εξής η έκδοση και ο σχολιασμός αξιολογότατων
νομικών κειμένων της μεταβυζαντινής περιόδου, κυρίως από Έλληνες μελετητές, θα
σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο. Ανάμεσα στις κυριότερες εκδόσεις της περιόδου αυτής
περιλαμβάνονται η κριτική έκδοση των Άσσιζών τής Ρωμανίας, φεουδαλικού κώδικα
της φραγκοκρατούμενου Πριγκηπάτου τον Μορέως (κωδικοποίηση περί το 1320,
επίσημη έκδοση Βενετία 1453) από τον G. Recoura48. Η έκδοση του Νόμου τής
'Ύδρας (1818) και πολλών άλλων νομοθετικών κειμένων που αφορούν τον οικονομικό
και ναυτιλιακό βίο του νησιού [νόμος περί φορολογίας πλοίων και οικοδομών (1810),
τελωνειακός νόμος (1809), διάταγμα του ναυάρχου Στρογκάνωφ για την ρωσική
ναυτιλία της Ανατολής (1817) κ. α.] από τον Αντ. Λιγνό49. Η έκδοση διοικητικών
εγγράφων σχετικών με τη βενετική Κρήτη από τον Σπ." Θεοτόκη50 καθώς και οι
εκδόσεις διαταγμάτων των ενετικών αρχών της Κερκύρας για τη δικαιοδοσία των

έκδοση από τον J. Α. Buchon, Paris 1845 και την αναδημοσίευση της ελληνικής εκδοχής από
τον Π. Καλονάρο, Αθήναι 1940 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 18).

47. Δ. Παππούλιας, Το Έλληνικόν Άστικόν Δίκαιον εν τή ιστορική αυτόν εξελίξει, 'Αθήναι
1912, σ. 8. Βλ. ομοίως και Π. Βιζουκίδης, «Τό δίκαιον τοϋ έλληνικοΰ έθνους έν τή τρισχιλιετή
αύτοΰ ανελίξει» (μετ. Τ. Φιλιππίδης), Γρηγόριος 6 Παλαμάς, έτ. KB', τεύχ. Ε'-Γ, (1938), σ.
1-23 (η αρχική δημοσίευση του κειμένου στη γερμανική στον τόμο Ch. Kriekoukis-K. Börner
(Hrsg.), Unsterbliche Hellas, Berlin 1938).

48. Les Assises de Romanie, Paris 1930. Βλ. και J. Lognon, Livre de la Conqueste de la
Princêe de l'Amorée. Chronique de Morêe (1204-1305), Paris 1911. Πρβλ. και την παλαιότερη (και
ατελέστερη με βάση δύο μόνον χειρόγραφα) έκδοση από τον Ρ. Canciani, Barbarorum leges antiquae,
τ. III, Venise 1785, σ. 493 επ. (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 10). Βλ. επίσης τη μετάφραση του
κειμένου στην αγγλική γλώσσα, η οποία συνοδεύεται από εκτεταμένα σχόλια και βιβλιογραφία, από
τον P. Topping, Feudal Institutions as Revealed in the Assises of Romania, Philadelphia 1949.

49. Ά. Λιγνός, Άρχεϊον τής Κοινότητος Ύδρας, τ. 1-16, 1921-1932. Βλ. επίσης Ί. Μανιατόπουλος,
Τό ναυτικόν δίκαιον τής Ύδρας (1757-1821), 'Αθήναι 1939, σ. 101-114.

50. Αποφάσεις τοΰ Μείζονος Συμβουλίον Βενετίας τών ετών 1255—1669, [Μνημεία τής
Έλληνικής ιστορίας (εκδ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών), τ. Α', τευχ. II], 'Αθήναι 1933· Του Ιδίου, Θεσπίσματα
τής Βενετικής Γερουσίας 1281—1385, ό.π., τ. Β', τευχ. I—II, 'Αθήναι 1933-1937.
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Spetses (1833) and Karpathos (1864)], as well as the relevant jurisprudence of
Greek courts regarding custom (since 1833), based on the answers submitted by
Justices of the peace and public notaries. Moreover, reference to the publication
of important post-Byzantine legal monuments should include the critical edition
by P. Zepos (with a comprehensive introduction analyzing the content) of the
«Nomikon Syntagmation» (1780), which constituted the first official codification
of Byzantine imperial and «vulgar» law53. No less significant was the edition
by the same author of two excerpts from the first extensive compilation in the
Greek language of customary and canon law provisions, the Nomikon Procheiron
by Michael Photeinopoulos (1765)54. It was followed by D. Gines' publication
of several chapters from a «nomocanon», i.e. a compilation of sacred canons and
imperial Byzantine laws, the Bakteria Archiereon by archimandrite Iakovos of
Ioannina (1645)55.

The numerous editions of patriarchal documents and ecclesiastical jurispru-
dence from the years of Ottoman rule56, directly associated with the significant
publications of Sultans' privilege ordinances and berats5\ created the necessary
background for the research of various historical, political and legal issues of
the post-Byzantine period. Scholarly interest was focused on the extent of the
jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople over matters of civil law (mainly

53. Syntagmation Nomikon by voivod Alexander Ioannes Ypselantes, prince of all Hungro-
Walachia, 1780 [Pragmateiai Akademias Athenon, 4.2], Athens 1936. Cf. the corresponding critical
edition by A. Radulescu, Pravilniceäscä Condicä (: Law Code). Edifie criticä, Bucharest 1957 (see
the review by P. Zepos in ΕΕΒΣ 27 (1957), p. 396 ff.). Regarding the previous editions of the
text in Greek and Romanian [Printed by the Metropolis of Hungro-Walachia in 1780, reprinted by
C. N. Brailoiu (1841), J. Bujoreanu, Bucharest 1875, C. Hamangiu, Bucharest 1907, St. Berechet,
Chi§inäu 1930] see Zepos, Syntagmation Nomikon, op. cit., p. 36-37. The view that Syntagmation was
drawn up personally by Ypselantes, prince of Walachia from 1774 to 1781, has been disputed.

54. «The title 'Matters concerning dowries' in the Nomikon Procheiron by Michael Pho-
teinopoulos (1765)», AllI 9 (1941-1942), p. 61-69 (Title 24: Matters concerning dowries), and
Idem, «The title 'On usage and rental' in the Nomikon Procheiron of M. Photeinopoulos», ΑΙΑ
16 (1953) p. 209-212. See also entry 521 in this volume.

55. «The Imperial law of Leo and Constantine in compilations of secular and canon law
of the years after the Fall», ΕΕΒΣ 19 (1949), p. 218-220. Cf. A. Mompherratos «Index and
prologues of the Bakteria Archiereon», ΔΙΕΕΕ 3 (1889), p. 129-218.

56. In addition, see also the publications of significant ecclesiastical documents by N. Bees,
M. Sarantes, A. Sigalas, I. Stavrides, N. Serouios, M. Karavokyros, G. Arabatzoglou, K. Sta-
moules, D. Gines, D. Zakythenos and others.

57. By C. Amantos, D. Paschales, D. Chaviaras, G. Economides, V. Skaphidas and many
others.
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μεγάλων πρωτοπαπάδων επί των εκκλησιαστικών υποθέσεων των ορθοδόξων από
τον Σπ. Παπαγεώργιο51. Ακολουθεί η έκδοση του 80u τόμου της σειράς του Jus
Graecoromanum με την επιμέλεια του Ιω. και Παν. Ζέπου (Αθήναι 1931). Στον τόμο
αυτό θα συμπεριληφθούν τα μεγίστης σημασίας για την ακτινοβολία του βυζαντινού
δικαίου στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κείμενα φαναριώτικων κωδικοποιήσεων του
αστικού και ποινικού δικαίου [Κώδιξ Πολιτικός τον Πριγκηπάτον τής Μολδαβίας
(γνωστός και ως Κώδιξ Σκαρλάτου Αλεξάνδρου Καλλιμάχη, Ιάσιο 1816), Πολιτικός
Κώδιξ Ουγγροβλαχίας (ή Νομοθεσία ... Ιωάννου Γεωργίου Καρατζά βοεβόδα,
Βιέννη 1818)]52, οι συλλογές νομικών τοπικών εθίμων στον τουρκοκρατούμενο
νησιωτικό χώρο του Αιγαίου [Σύρος (1695), Θήρα και Ανάφη (1797), Νάξος (1810),
Σπέτσες (1833) και Κάρπαθος (1864)] καθώς και η σχετική περί εθίμων νομολογία
ελληνικών δικαστηρίων (από το έτος 1833) με βάση τις αποσταλείσες απαντήσεις
ειρηνοδικών και συμβολαιογράφων. Εξάλλου στις σημαντικές για την εποχή αυτή
εκδόσεις μεταβυζαντινών μνημείων θα πρέπει να συμπεριληφθούν η κριτική έκδοση
από τον Παν. Ζέπο (με εκτενέστατη εισαγωγή—ανάλυση του περιεχομένου) του
«Συνταγμάτων Νομικού» (1780) που αποτελεί την πρώτη επίσημη κωδικοποίηση
βυζαντινού αυτοκρατορικού και δημώδους δικαίου53. Επίσης και η έκδοση από τον
ίδιο δύο αποσπασμάτων από την πρώτη ελληνόγλωσση εκτενή συλλογή διατάξεων
λαϊκού και κανονικού δικαίου, το Νομικόν Πρόχειρον του Μιχαήλ Φωτεινοπούλου
(1765)54. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων του νομοκάνονος

51. ιστορία τής Εκκλησίας τής Κερκύρας, Κέρκυρα 1920 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα
225, 226, 251, 315, 403).

52. Πρβλ. και τις αντίστοιχες κριτικές εκδόσεις της Ρουμανικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου
από τον Ad. Radulescu [Codul Callimach. Edifie criticä, Βουκουρέστι 1958 και Legiuirea Cara-
gea. Edifie criticä, Βουκουρέστι 1955]· πρβλ. και σχετική βιβλιοκρισία Π. Ζέπου στην ΕΕΒΣ 27
(1957), σ. 396 επ. Συντάκτης του Κώδικος Καρατζά υπήρξε ο Ηπειρώτης ποιητής και λόγιος
Αθανάσιος Χριστόπουλος, ενώ συντάκτες του Κώδικος Καλλιμάχη ο καθηγητής στην Ηγεμονική
Ακαδημία του Ιασίου Ανανίας Κουζάνος και ο Τρανσυλβανός Christian Flechtenmacher.

53. Συνταγμάτων Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα ήγεμόνος πάσης
Ούγγροβλαχίας 1780, Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. Δ', αριθ. 2, Αθήναι 1936. Πρβλ.
και την αντίστοιχη έκδοση της Ρουμανικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου από τον Ad. Radulescu,
Pravilniceäscä Condicä. Edifie criticä, Βουκουρέστι 1957 (βλ. και σχετική βιβλιοκρισία Π. Ζέπου
στην ΕΕΒΣ 27 (1957), σ. 396 επ.). Για τις προηγηθείσες εκδόσεις του κειμένου σε ελληνική
και ρουμανική γλώσσα [Τυπ. Αγ. Μητρ. Ουγγροβλαχίας 1780, ανατυπ. C. Ν. Brailoiu 1841, J.
Bujoreanu, Βουκουρέστι 1875, C. Hamangiu, Βουκουρέστι 1907, St. Berechet, Chisinau 1930]
βλ. Ζέπου, Συνταγμάτων Νομικόν, ό. π., 36-37. Η άποψη ότι συντάκτης του Συνταγμάτων ήταν
ο ίδιος ο Υψηλάντης, ηγεμόνας στη Βλαχία από το 1774 έως το 1781, έχει αμφισβητηθεί.

54. «Ό "περί προικώων πραγμάτων" τίτλος τοϋ Νομικού Προχείρου τοϋ Μιχαήλ Φωτεινοπούλου
(1765)», ΑΙΑ 9 (1941-1942), σ. 61-69 (Τίτλος ΚΔ' Περϊ προικώων πραγμάτων) και Του Ιδίου,
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family and inheritance law), as it was also the case with the Ottoman Empire's
policy, in general, towards its non-Muslim subjects and western Catholic princes
alike, together with the efforts to settle any differences between them. The local
particularities in the Ottoman- and Latin-ruled parts of Greece and the degree
of their survival within the respective dominant legal order can be discerned to
a significant degree in the publications that include texts of codified customs,
references to the ways and customs of business transactions, decisions («resolu-
tions») by communities, jurisprudence of community tribunals and of ecclesiastical
courts of law with mixed composition (clergy and laymen), documents of private
arbitration, minutes and resolutions of guild meetings, various documents of legal
transactions58. At the same time, the publishing of codices from the archives of
monasteries and metropolises, of private and notarial documents, of jurispru-
dence and other records related to the dispensation and organisation of justice59
contributed to the substantial investigation of particular legal institutions, in
correlation with the pre-existent Roman-Byzantine past; it contributed as well
to the research on the judicial system and the possibility of parallel jurisdiction
among various judicial authorities60. It would be reasonable to assume that all
the aforementioned publications of sources laid the foundations for subsequent
legal research, especially in the second half of the 20th century. Thus, scholars
were able to focus on the influence of Byzantine law upon post-Byzantine legal
texts and on the eventual mutual impact, both between Byzantine legislation
and local customary law, and among customary laws, Byzantine legislation and
feudal or Venetian institutions, wherever and as long as these institutions were

58. Frankish documents from Naxos, by S. Korres; Cretan contracts from the period of
Venetian rule, by I. Kalitsounakes and S. Xanthoudides; Ottoman documents from Chios, by C.
Mavropoulos; local customs of Karpathos, Astypalaia, Vytina and Tripoli, Triphylia and Olympia,
Chios, Andros, Siatista, the southern Sporades, Epirus, east Sparta, Siphnos, Naxos and the is-
lands of the Argosaronic Gulf, by M. Michaelides-Nouaros, N. Bees, 0. Georgakas, D. Gines, P.
Kontogiannes, D. Paschales, A. Sigalas, M. Karavokyros, P. Vizoukides, J. Visvizes, C. Thevaios
and others; the Historical Archive of Verria, by I. Vasdravelles, and documents from Kozane by
M. Kalinderes, as well as editions of documents, chiefly from the Cyclades, by P. Zerlentes.

59. By E. Karpathios, P. Zerlentes, P. Poulitsas, T. Gritsopoulos, D. Panagiotides, K.
Dyovouniotes, N. Hatzekostes, D. Kampouroglou, C. Kanellakes, S. Korres, S. Skopeteas, S.
Xanthoudides, A. Vourdoubakes, J. Visvizes, A. Katsouros etc.

60. For a general survey of the progress of Greek legal scholarship from the early post-
revolutionary period up to 1945, see G. Petropoulos, The Greek contribution to research on the
history of law, Athens 1945, especially p. 11, 33-34, 50 ff. and 82 ff. Cf. Idem, History and
institutions of Roman law, 1, Athens 1944, p. 267 ff.
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της Βακτηρίας 'Αρχιερέων του αρχιμανδρίτου Ιακώβου Ιωαννίνων (1645) από τον
Δ. Γκίνη55.

Οι πολυπληθείς εκδόσεις πατριαρχικών εγγράφων και εκκλησιαστικής νομολογίας
των χρόνων της τουρκοκρατίας56 σε άμεση συνάφεια με τις σημαντικές εκδόσεις
σουλτανικών προνομιακών ορισμών και βερατίων57, διαμόρφωσαν την κατάλληλη
υποδομή για τη διερεύνηση ποικίλων ιστορικών, πολιτειακών και νομικών ζητημάτων
της μεταβυζαντινής περιόδου. Στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος
εντάσσεται το ζήτημα της έκτασης των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Πατριαρχείου
της Κωνσταντινουπόλεως επί θεμάτων αστικού δικαίου (κυρίως οικογενειακού και
κληρονομικού). Το ζήτημα της εν γένει πολιτικής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
αφενός μεν έναντι των μη μουσουλμάνων υπηκόων της, αφετέρου δε έναντι των
δυτικών καθολικών ηγεμόνων, αλλά και οι προσπάθειες διευθέτησης των μεταξύ
τους υφισταμένων διαφορών. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες στον τουρκοκρατούμενο και
λατινοκρατούμενο ελλαδικό χώρο και ο βαθμός της επιβίωσής τους στο εσωτερικό
των κυρίαρχων εννόμων τάξεων θα διευκρινισθούν σε σημαντικό βαθμό μέσα από την
πληθώρα των δημοσιευμάτων που περιλαμβάνουν κείμενα κωδικοποιήσεων εθίμων,
μνείες συναλλακτικών ηθών, αποφάσεις («ψηφίσματα») γενικών συνελεύσεων των
κοινοτήτων, νομολογία κοινοτικών και μικτών κριτηρίων, έγγραφα αιρετοκρισιών,
πρακτικά και αποφάσεις συντεχνιών, ποικίλου περιεχομένου δικαιοπρακτικά έγγραφα58.

«Ό "περί χρήσεως καί ένοικίου" τίτλος τοϋ Νομικοΰ Προχείρου τοϋ Μ. Φωτεινοπούλου», ό.π.,
16 (1953), σ. 209—212. Βλ. επίσης και λήμμα 521 του παρόντος τόμου.

55. «Ό Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου εις νομοκάνονας τών μετά τήν 'Άλωσιν
χρόνων», ΕΕΒΣ 19 (1949), σ. 218-220. Πρβλ. και Ά. Μομφερράτος, «Εύρετήριον καί πρόλογοι
τής Βακτηρίας τών Αρχιερέων», ΔΙΕΕΕ 3 (1889), σ. 129-218.

56. Εκτός από τις προαναφερθείσες βλ. και τις εκδόσεις σημαντικών εκκλησιαστικών εγγράφων
από τους Ν. Βέη, Μ. Σαραντή, Αντ. Σιγάλα, Ιω. Σταυρίδη, Ν. Σερούϊο, Μιλτ. Καραβοκυρό, Γεν.
Αραμπατζόγλου, Κ. Σταμούλη, Δ. Γκίνη, Διον. Ζακυθηνό κ.α.

57. Από τους Κ. Άμαντο, Δ. Πασχάλη, Δ. Χαβιαρά, Γ. Οικονομίδη, Β. Σκαφιδά και
πολλούς άλλους.

58. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις εκδόσεις των εγγράφων των Φράγκων της Νάξου από τον
Στ. Κορρέ, των κρητικών συμβολαίων της Ενετοκρατίας από τους Ιω. Καλιτσουνάκη και Στ.
Ξανθουδίδη, των τουρκικών εγγράφων της Χίου από τον Χρ. Μαυρόπουλο, τις εκδόσεις τοπικών
εθίμων της Καρπάθου, Αστυπάλαιας, Βυτίνας και Τριπόλεως, Τριφυλίας και Ολυμπίας, Χίου,
Άνδρου, Σιάτιστας, νοτίων Σποράδων, Ηπείρου, Ανατ. Σπάρτης, Σίφνου, Νάξου και νήσων
του Αργοσαρωνικού από τους Μ. Μιχαηλίδη—Νουάρο, Ν. Βέη, Ομ. Γεωργακά, Δ. Γκίνη, Π.
Κοντογιάννη, Δ. Πασχάλη, Αντ. Σιγάλα, Μιλτ. Καραβοκυρό, Περ. Βιζουκίδη, I. Βισβίζη, Χρ.
Θηβαίο και άλλους, την έκδοση του Ιστορικού Αρχείου Βεροίας από τον Ιω. Βασδραβέλλη και τις
δημοσιεύσεις των εγγράφων Κοζάνης από τον Μ. Καλινδέρη, καθώς και τις εκδόσεις εγγράφων
προερχομένων κυρίως από τον κυκλαδικό χώρο του Περ. Ζερλέντη.
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in force (Peloponnese, Cyprus, Rhodes, Chios, Crete, Ionian Islands)61.

The wealth and diversity of post-Byzantine legal texts revealed the inevi-
table evolution of financial and social conditions, as well as more general changes
in mentalities over the long period of Ottoman and Latin rule. As a result,
distinguished university professors such as Demetrios Pappoulias, Constantinos
Triantaphyllopoulos, Georgios Maridakes and Georgios Petropoulos argued that a
comprehensive research of post-Byzantine and early revolutionary legal institutions
would demonstrate the influence of the Roman-Byzantine legal past on post-Byz-
antine law and at the same time help to clarify a variety of legal issues of the
late Byzantine period62. These views, however, were not merely theoretical. They
were associated with the orientation, espoused by a particular group in Greek
legal circles, towards the adoption not only of Justinian but also of post-Justinian
laws, even the imperial Novellae issued after the Hexabiblos, as an integral and
vital part of Greek legal history. This view, which relies solidly on the express
declarations by the early National Assemblies of the period 1821-183263, is known

61. See the studies by L. de Mas Latrie, P. Argentes, D. Jakoby, G. Petropoulos, G. Maridakes,
P. Zepos, J. Visvizes, E. Santschi, N. Pantazopoulos, M. Tourtoglou, P. Topping, J. Richard, B.
Arbel, G. Nakos, C. Papastathes, Eleutheria Papagianni, Despoina Tsourka-Papastathe, S. Asonites,
A. Aristeidou, Chryssa Maltezou, G. Grivaud, A. Luttrell, N. Coureas, T. Papadopoulos.

62. See D. Pappoulias, Greek Civil Law, op. cit., p. 29-36; Idem, «Griechisches Recht
und griechische Rechtsgeschichte», Athens 1912, p. 10 (offprint); Idem, ((On the mission of
Greek jurists in researching the history of Greek Law», Proceedings of the Congress of the
Greek Bar Associations 1927, Athens 1928, p. 24; C. Triantaphyllopoulos, «Greek Law from
1453 on», Eleftheroudakes Encyclopedic Lexicon 5 (1929), p. 68-69 (= Triantaphyllopoulos,
Complete Works, Bl, p. 493); G. Maridakes, The national character of the civil law in force
in Greece, Athens 1934, p. 83ff; Idem, Civil law in the Novellae of the Byzantine emperors,
Athens 1922, mainly p. 280-281, 285-286, 294ff., 311ff; G. Petropoulos, Historical introduc-
tion to the sources of Greek law, Athens 1961, p. 8, 118ff. In this regard, see also J. Visvizes,
«The problem of the history of post-Byzantine law», EHHD 6 (1955), p. 131ff. 152-153; G.
Nakos, History of Greek and Roman law, Thessalonike 1991, p. 25· Tourtoglou, Byzantine
law and post-Byzantine law and the need to study them systematically, op. cit. (not. 15), p.
345ff. Partly different view was expressed by N. Pantazopoulos, Roman law in association to
Greek. University notes, vol. 3, Thessalonike 1979, p. 423ff and especially p. 432ff.

63. Provisional Constitution of Greece, art. 98 (First National Assembly, Piada (Epidaurus)
1.1.1822), Law of Epidaurus or Provisional Constitution of Greece, art. 80 (Second National
Assembly, Astros 1823), Civil Constitution of Greece, art. 142 (Third National Assembly,
Troezena 1827), (cRoyal Constitution», art. 291 (Fifth National Assembly, March 1832); cf.
also Provisional Constitution of the island of Crete, art. 29 (Assembly of Armena 1822) as
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Ταυτόχρονα, οι δημοσιεύσεις κωδίκων μονών και μητροπόλεων, ιδιωτικών και
νοταριακών δικαιοπρακτικών εγγράφων, νομολογίας και λοιπών εγγράφων που
σχετίζονται με την απονομή και οργάνωση της δικαιοσύνης59, θα συμβάλλουν στην
ουσιαστική διερεύνηση των επί μέρους δικαιϊκών θεσμών, σε συσχετισμό με το
προϊσχύσαν ρωμαιοβυζαντινό παρελθόν, καθώς και στην έρευνα του συστήματος
οργάνωσης της δικαιοσύνης και της ενδεχόμενης παράλληλης δικαιοδοσίας μεταξύ
πλειόνων δικαστικών αρχών60. Όπως είναι εύλογο όλες οι προαναφερθείσες εκδόσεις
πηγών δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος ώστε να εστιασθεί εν συνεχείς η νομική
έρευνα, κυρίως κατά το β' ήμισυ του 20ου αι., στο ζήτημα της επιδράσεως του
βυζαντινού δικαίου σε μεταβυζαντινά νομικά κείμενα, αλλά και των ενδεχόμενων
αλληλεπιδράσεων, αφενός μεν μεταξύ της βυζαντινής νομοθεσίας και τοπικών
εθιμικών δικαίων, αφετέρου δε μεταξύ εθιμικών δικαίων, βυζαντινής νομοθεσίας και
φεουδαλικών ή ενετικών θεσμών όπου και όσο οι θεσμοί αυτοί ίσχυσαν (Πελοπόννησος,
Κύπρος, Ρόδος, Χίος, Κρήτη, Επτάνησα)61.

Μοιραίως ο πλούτος και η ποικιλομορφία των μεταβυζαντινών κειμένων ανέδειξε
την αναπόφευκτη εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, αλλά και την
αλλαγή των γενικών ιδεών κατά τη μακρόχρονη περίοδο της οθωμανικής, φραγκικής και
βενετικής κυριαρχίας. Κατ' ακολουθίαν, διαπρεπείς πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι, όπως
ο Δημήτριος Παππούλιας, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, ο Γεώργιος Μαριδάκης
και ο Γεώργιος Πετρόπουλος, υποστήριξαν την άποψη ότι μία εποπτική απεικόνιση
των εγγράφων μνημείων του ξενοκρατούμενου ελληνισμού, καθώς και αυτών των
πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων, θα αναδείκνυε τις επιδράσεις του ρωμαιοβυζαντινού
δικαιι'κού παρελθόντος στο μεταβυζαντινό δίκαιο. Αλλά και αντιστρόφως, θα συνέβαλε
στη διαλεύκανση ποικίλων νομικών ζητημάτων της ύστερης βυζαντινής περιόδου62.

59. Από τους Εμμ. Καρπάθιο, Περ. Ζερλέντη, Παν. Πουλίτσα, Τ. Γριτσόπουλο, Δ. Παναγιωτίδη,
Κ. Δυοβουνιώτη, Ν. Χατζηκωστή, Δ. Καμπούρογλου, Κ. Κανελλάκη, Στ. Κορρέ, Σ. Σκοπετέα,
Στ. Ξανθουδίδη, Ανδρ. Βουρδουμπάκη, I. Βισβίζη, Αντ. Κατσουρό κ.α.

60. Για τη γενικότερη διαχρονική επισκόπηση της προόδου της ελληνικής νομικής επιστήμης από
τους πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους μέχρι το έτος 1945 βλ. Γ. Πετρόπουλος, Ή ελληνική συμβολή
εις τήν ερευναν τής ιστορίας τοϋ Δικαίου, 'Αθήναι 1945, κυρίως σ. 11, 33-34, σ. 50 επ., 82 επ. Πρβλ.
και του Ιδίου, Ιστορία καί Εισηγήσεις τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου, τ. 1, Αθήναι 1944, σ. 267 επ.

61. Βλ. ενδεικτικά τις μελέτες των L. de Mas Latrie, Ph. Argentis, D. Jakoby, Γ. Πετρόπουλου,
Γ. Μαριδάκη, Π. Ζέπου, Ιακ. Βισβίζη, Ε. Santschi, Ν. Πανταζόπουλου, Μ. Τουρτόγλου, Ρ.
Topping, J. Richard, Β. Arbel, Γ. Νάκου, Χ. Παπαστάθη, Ελευθερίας Παπαγιάννη, Δέσποινας
Τσούρκα-Παπαστάθη, Σ. Ασωνίτη, Α. Αριστείδου, Χρύσας Μαλτέζου, G. Grivaud, Α. Luttrell,
Ν. Coureas, Θ. Παπαδόπουλλου.

62. Πρβλ. Δ. Παππούλιας, Τό Έλληνικόν Άστικόν Δίκαιον, ό.π., σ. 29—36" Του Ιδίου,
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to have fostered throughout the 19th century a lato sensu interpretation to the way
in which the Decree On Civil Law of 23.2/7.3.183564 was implemented both in
the jurisprudence of Areios Pagos65 and in the teaching of several professors of
Roman-Byzantine Law at the University of Athens66.

It was the view that the systematic presentation and chronological listing
of post-Byzantine legal sources would contribute to the investigation of legal
institutions and, therefore, to an historical synthesis of post-Byzantine law
that inspired Demetrios Gines67. A distinguished researcher in legal history,

well as the text of the Instructions to the Courts ( General Provisions, under c), which were
published in 1825 by A. Mavrokordatos and probably drawn up by his close associate G.
Prai'des (Visvizes, Civil justice, op. cit., p. 123, 310). Regarding the ideological background
of this steadfast constitutional declaration, expressing the continued validity of Byzantine law,
even during the long years of Ottoman rule, while at the same time serving the purely prac-
tical purpose of the uniform dispensation of justice throughout the newborn Greek state, see
Visvizes, Civil justice, op. cit., p. 4-5; Triantaphyllopoulos, Greek law from 1453 on, op. cit., p.
491ff; Petropoulos, History and institutions, op. cit., 1, p. 375; M. Tourtoglou, ((Observations
on legal customs based on two customs from Vytina», EHHD 29-30 (1982-1983), p. 20-21 (=
Meletemata, 2, p. 79-80); Idem, «Observations relating to 'post-Byzantine law' and the course
of its evolution», ΕΕΒΣ 50 (2001), p. 330-331 (= Meletemata, 4, p. 82-83).

64. «The civil laws of the Byzantine emperors contained in the Hexabiblos of Armenopoulos
will be in force until publication of the civil code, the drafting of which we have commissioned.
Custom, however, as a long-term and uninterrupted practice or court rulings have confirmed,
take precedence wherever they have prevailed».

65. See the decisions of the Areios Pagos (Supreme Court) 136/1848, 384/1852, 76/1865
(regarding the application of the decree of emperor Anastasius on the assignment of claims, despite
the fact that this legislative text is not included in Armenopoulos' Hexabiblos). See also Areios
Pagos' decisions 172/1858, 76/1865; cf. the argument of decision 4284/31.3.1847 of the Athens
Appellate Court (G. Dyovouniotes, Greek codices, i.e. text of the laws and royal decrees, with
the relevant jurisprudence of the Areios Pagos. Civil Laws, Athens 1902, p. 5-6; Dimakopoulou,
The course leading to drafting the Greek Civil Code, op. cit., p. 226ff. See, however, the initial
contradictory jurisprudence of the same court, particularly on the question of whether interest rates
were permitted (Sp. Troianos, «From the 'Hexabiblos' to the 'Basilica'», Hellenike Dikaiosyne
31 (1990), p. 703 note 39).

66. Regarding the main supporters of this view (V. Economides, C. Polygenes, E. Nikolaides,
N. Demaras, F. Vallendas) and its ideological and political background see mainly A. Chris-
tophilopoulos, The Eparchikon Biblion of Leo the Wise and the Guilds in Byzantium, Athens
1935, p. 33-35 [reprint Thessaloniki 2000], where relevant literature. On the controversial issue
of the validity of the imperial Novellae, even of those issued after the Hexabiblos (1345) see
Christophilopoulos, op. cit., p. 33 and Dimakopoulou, op.cit., p. 230ff.

67. Regarding his general research activity and work, see N. Tomadakes - Sp. Troianos,
«In memory of Demetrios Gines (fll.9.1978)», ΕΕΒΣ 43 (1977-1978), p. 384-394.
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Ωστόσο, αυτές οι επιστημονικές απόψεις δεν είχαν αποκλειστικά και μόνον θεωρητικό
υπόβαθρο. Και τούτο διότι συνδέονταν με τον προσανατολισμό ορισμένης μερίδος του
ελληνικού νομικού κόσμου προς την υιοθέτηση όχι μόνον του ιουστινιάνειου, αλλά και
του μεταϊουστινιάνειου δικαίου, ακόμη και των μεταγενεστέρων της Εξαβίβλου Νεαρών,
ως αναπόσπαστου και ζωτικού τμήματος της νομικής μας ιστορίας. Ως γνωστόν η
τοποθέτηση αυτή, η οποία είχε βάσιμα ερείσματα στις ρητές διακηρύξεις των πρώτων
Εθνικών Αντιπροσωπειών της περιόδου 1821-183263, τροφοδότησε σε όλη τη διάρκεια
του 19ου αι. την ευρεία ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου εφαρμογής του Νομοθετικού

«Griechisches Recht und griechische Rechtsgeschichte », [ανακοίνωση στο XVI Intern. Orientalisten
Congress], Athen 1912, σ. 10· Του Ιδίου, «Περί τής αποστολής τών Ελλήνων νομικών έν τή έρεύνη
τής ιστορίας τοϋ Έλληνικοΰ Δικαίου», Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων
1927, Αθήναι 1928, σ. 24· Κ. Τριανταφυλλόπουλος, «Τό Έλληνικόν Δίκαιον άπό τοΰ 1453 καί
εφεξής», Έγκυκλοπαιδικον Λεξικον Ελευθερουδάκη 5 (1929), σ. 68—69 (= Τριανταφνλλόπουλος,
Άπαντα, τ. Β1, σ. 493 όπου και παραπέμπεται στη συνέχεια)· Γ. Μαριδάκης, Ό εθνικός χαρακτήρας
τοϋ ισχύοντος εν Ελλάδι Άστικόν Δικαίου, Αθήναι 1934, σ. 83 επ.· Του Ιδίου, Τό Άστικόν Δίκαιον
εν ταϊς Νεαραΐς τών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, 'Αθήναι 1922, κυρίως σ. 280—281, 285-286,
294 επ., 311 επ.· Γ. Πετρόπουλος, Ιστορική Εισαγωγή είς τάς πηγάς τον Ελληνικού Δικαίου,
'Αθήναι 1961, σ. 8, 118 επ. Προς την αυτή κατεύθυνση βλ. και Ί. Βισβίζης, «Τό πρόβλημα τής
Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου», ΕΑΙΕΔ 6 (1955), σ. 131 επ., 152-153· Γ. Νάκος, Ιστορία
Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 25 επ., κυρίως σ. 44—45· Τουρτόγλου,
Τό Βυζαντινό καί Μεταβυζαντινό Δίκαιο καί ή άνάγκη τής συστηματικής σπουδής τους, ό.π. (σημ.
15), σ. 345 επ. Διαφοροποιημένες εν μέρει απόψεις εξέφρασε ο Ν. Πανταζόπουλος περί των οποίων
βλ. αναλυτικότερα στο έργο του Ρωμαϊκόν Δίκαιον εν διαλεκτική συναρτήσει προς τό Έλληνικόν.
Πανεπιστημιακαϊ Παραδόσεις, τ. Γ', Θεσσαλονίκη 1979, σ. 423 επ., κυρίως 432 επ.

63. Προσωρινό Πολίτευμα τής Ελλάδος, άρθρο γη' (Α' Εθνική Συνέλευση, Πιάδα Επιδαύρου
1.1.1822), Νόμος τής Επιδαύρου ή Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος, άρθρο π' (Β' Εθνική
Συνέλευση, Άστρος 1823), Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος, άρθρο 142 (Γ' Εθνική Συνέλευση,
Τροιζήνα 1827), «Ήγεμονικον Σύνταγμα», άρθρο 291 (Ε' 'Εθνική Συνέλευση, Μάρτιος 1832)· πρβλ.
ομοίως και Προσωρινόν Πολίτευμα τής νήσου Κρήτης, άρθρο 29 (Συνέλευση Αρμένων 1822) καθώς
και το κείμενο των Όδηγιών τών Δικαστηρίων (Γενικαϊ Διατάξεις, υπό Γ ) οι οποίες εκδόθηκαν
το έτος 1825 από τον Αλ. Μαυροκορδάτο με πιθανό συντάκτη τον στενό του συνεργάτη Γ. Πραΐδη
(Βισβίζης, Ή Πολιτική Δικαιοσύνη, ό.π., σ. 123, 310). Για το ιδεολογικό υπόβαθρο της παγίας αυτής
συνταγματικής διακηρύξεως, η οποία εξέφραζε τη συνέχεια της ισχύος του βυζαντινού δικαίου, ακόμη
και κατά τη διάρκεια της πολύχρονης οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούσε και τον
καθαρά πρακτικό σκοπό της ομοιόμορφης απονομής της δικαιοσύνης στις περιφέρειες του αρτιγέννητου
ελληνικού κράτους βλ. Βισβίζης, Ή Πολιτική Δικαιοσύνη, ό.π., σ. 4—5· Τριανταφυλλόπουλος, Τό
Έλληνικόν Δίκαιον άπό τοΰ 1453 καί έφεξής, ό.π., σ. 491 επ.· Πετρόπουλος, Ιστορία καί Εισηγήσεις,
τ. 1, ό.π., σ. 375· Μ. Τουρτόγλου, «Παρατηρήσεις έπί τών νομικών έθίμων έξ άφορμής δύο εθίμων
τής Βυτίνας», ΕΚΕΙΕΔ 29-30 (1982-1983), σ. 20-21 (= Μελετήματα, τ. Β', σ. 79-80)· Του Ιδίου,
«Παρατηρήσεις άναφερόμενες στό "μεταβυζαντινό δίκαιο" καί στήν εξελικτική του πορεία», ΕΕΒΣ
50 (2001), σ. 330-331 (= Μελετήματα, τ. Δ', σ. 82-83).
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Demetrios Gines classified and presented post-Byzantine legal sources through
a series of brief but concise bibliographical surveys entitled «The Greek contri-
bution to the research in the history of Byzantine and post-Byzantine lawn68.
In his extensive work Texts of Byzantine and post-Byzantine Law in manu-
script codices in Greece (Athens 1963), he identified and described hitherto
unpublished Byzantine and post-Byzantine manuscripts, based mainly on the
printed catalogues of Greek libraries. However, the first systematic recording
of so far known manuscripts in collections of legal texts and published sources
of that period, especially those of civil and public law, was achieved in Gines'
monumental work Outline of the History of Post-Byzantine Law, [Pragmateiai
tes Akademias Athenon, 26], Athens 1966.

Since the publication of this comprehensive sourcebook forty five years ago,
and its two brief supplements in the Yearbook of the Society of Byzantine Studies
(ΕΕΒΣ) for the years 1972-73 and 1977-7869, it is widely acknowledged that
it has contributed enormously to the study of Greek law in the post-Byzantine
period and to the development of research in fields that had previously been
terra incognita, especially for jurists. Demetrios Gines has achieved both goals
by publishing (in full or in excerpts) or citing (in summary) many unpublished
legal sources, the value of which had not been fully appreciated until then70. Of
special significance in opening up new research fields was his citation of a great

68. ΕΕΒΣ 22 (1952), p. 33-59; ΕΕΒΣ 24 (1954), p. 108-157; ΕΕΒΣ 26 (1956) p. 164-
197; ΕΕΒΣ 28 (1958), p. 258-263). See also the general bibliography of Greek publications in
the period 1800-1863, with a detailed description of the works and extensive reference to the
relevant previous catalogues, in the preface to each of the three volumes of D. Gines and V.
Mexas, Greek Bibliography 1800-1863. A record of Greek books and printed matter in gen-
eral, published in the above chronological period, with a table of newspapers and journals of
the period, 1 (1800-1839), 2 (1840-1855), 3 (1856-1863), [Pragmateiai Akademias Athenon
11.1-3], Athens 1939-1957. See also D. Gines, Catalogue of Greek newspapers and periodicals
1811-18632, Athens 1967.

69. Gines, Outline, Supplement I, p. 201-246; Idem, «Outline of post-Byzantine law, Second
Supplement», ΕΕΒΣ 43 (1977-1978), p. 152-187.

70. These are compilations of secular and canon law [Gines, Outline, entry 100, «Nomokri-
terion» (1600-1700)], legal collections [Gines, Outline, entry 354 that includes the «Handbook
on marriage» in the translation of the Hexabiblos by A. Spanos (1744), and Gines, Outline,
entry 366, including the «.New Synopsis of a Law Book» (1753)], documents of administrative
or ecclesiastical authorities, of arbitration of disputes and judicial decisions, and legal transac-
tions (Gines, Outline, entry 154, 210, 284, 319, 323-324, 345, 369, 404, 416, 442-444, 450,
456, 467, 515, 544, 561, 578, 597, 623, 636-6638, 685, 689, 691, 695, 822, 948, 1015, 1036,
1039-1040, 1047, 1089, 1091, 1095, 1098, etc.)
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Διατάγματος Περϊ Πολιτικού Νόμου της 23.2/7.3.183564 τόσον από ένα μέρος της
νομολογίας του Αρείου Πάγου65 όσον και από τη διδασκαλία ορισμένων καθηγητών
του Ρωμαϊκού-Βυζαντινού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών66.

Η θέση ότι η συγκεντρωτική παρουσίαση και η συστηματική αλληλουχία των
μεταβυζαντινών νομικών πηγών θα συνέβαλε στην ουσιαστική διερεύνηση των
δικαιϊκών θεσμών και, επομένως, στη σύνθεση της ιστορίας της μεταβυζαντινής
περιόδου (η οποία μέχρι τότε είχε λιγότερο μελετηθεί) ενέπνευσε τον Δημήτριο
Γκίνη67. Διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα της ιστορίας του δικαίου ο Δημήτριος
Γκίνης, θα προχωρήσει στην ουσιαστική υλοποίηση του εγχειρήματος της συ-
στηματικής κατάταξης και παρουσίασης των μεταβυζαντινών νομικών πηγών με
μια σειρά σύντομων, αλλά περιεκτικών βιβλιογραφικών επισκοπήσεων υπό τον
τίτλο «Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευναν τής ιστορίας τοϋ βυζαντινού και
μεταβυζαντινού δικαίουη68. Με την εκτενή του δε εργασία Κείμενα βυζαντινού

64. «Οί Πολιτικοί Νόμοι τών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, ol περιεχόμενοι είς τήν Έξάβιβλον
τοϋ Αρμενοπούλου, θέλουν Ισχύει μέχρισοϋ δημοσιενθή δ Πολιτικός Κώδηξ, τοϋ οποίου τήν
σύνταξιν διετάξαμεν. Τα έθιμα, όμως, όσα πολυχρόνιος και αδιάκοπος συνήθεια ή αποφάσεις
δικαστικαι καθιέρωσαν, υπερισχύουν όπου επεκράτησαν».

65. Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 136/1848, 384/1852, 76/1865 (για
την εφαρμογή του Άναστασιανοϋ Νόμου περί εκχωρήσεως απαιτήσεων παρά το γεγονός ότι το
νομοθετικό αυτό κείμενο δεν περιλαμβάνεται στην Έξάβιβλο Αρμενοπούλου). Επίσης και αποφάσεις
Αρείου Πάγου 172/1858, 76/1865· πρβλ. ομοίως και το σκεπτικό της αποφάσεως Εφετείου
Αθηνών 4284/31.3.1847 (Γ. Δυοβουνιώτης, Ελληνικοί Κώδικες, ήτοι κείμενον τών νόμων και
τών βασιλικών διαταγμάτων μετά τής Νομολογίας τοϋ Αρείου Πάγου. Αστικοί Νόμοι, Αθήναι
1902, σ. 5-6- Δημακοπούλου, Ή πορεία προς σύνταξιν Ελληνικού Άστικοϋ Κώδικος,, ό.π., σ.
226 επ. Βλ. όμως και την αρχικά αντίθετη νομολογία του ιδίου δικαστηρίου, ειδικά ως προς το
ζήτημα του επιτρεπτού των τόκων (Σπ. Τρωιάνος, «Από τήν "Έξάβιβλο" στά "Βασιλικά"»,
Ελληνική Δικαιοσύνη 31 (1990), σ. 703 σημ. 39).

66. Για τους κυρίως υποστηρίξαντες την άποψη αυτή (Β. Οικονομίδης, Κ. Πολυγένης, Ε.
Νικολαΐδης, Ν. Δημαράς, Φ. Βάλληνδας) και το ιδεολογικό-πολιτικό της υπόβαθρο βλ. κυρίως Ά.
Χριστοφιλόπουλος, Τό Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τοϋ Σοφοϋ και ai συντεχνίαι εν Βυζαντίω, Αθήναι
1935 (ανατύπ. Θεσσαλονίκη 2000), σ. 33—35 όπου και οι σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές. Ως
προς το αμφιλεγόμενο ζήτημα της ισχύος ακόμη και μεταγενεστέρων της Έξαβίβλου 'Αρμενοπούλου
(1345) Νεαρών βλ. Χριστοφιλόπουλος, ό.π., σ. 33· Δημακοπούλου, ό.π., σ. 230 επ.

67. Για την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και το έργο του βλ. Ν. Τωμαδάκης—Σπ.
Τρωιάνος, «Εις μνήμην Δημητρίου Γκίνη (fll.9.1878)», ΕΕΒΣ 43 (1977-1978), σ. 384-394.

68. ΕΕΒΣ 22 (1952), σ. 33-59· ΕΕΒΣ 24 (1954), σ. 108-157- ΕΕΒΣ 26 (1956), σ.
164-197· ΕΕΒΣ 28 (1958), σ. 258-263). Βλ. επίσης και τη γενική βιβλιογραφία των ελληνικών
εκδόσεων των ετών 1800—1863 με εμπεριστατωμένη περιγραφή των εντύπων και εκτεταμένη
αναφορά στους προηγηθέντες σχετικούς καταλόγους στον πρόλογο εκάστου τόμου στο τρίτομο έργο
των Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 18001863. 'Αναγραφή τών κατά τήν χρονολογικήν
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number of legal publications dated to the late 18th and early 19th century that
contained major sources regarding the political, legal, economic and ecclesiastical
life of the Greeks71. As anticipated, since the publication of the Outline schol-
arly interest in the institutions of this period has generated many publications.
It is worth noting that many contain a considerable number of legal sources
(judicial rulings, notarial and private documents, arbitration rulings, decisions
by Dragomans of the Ottoman fleet, decisions by church authorities) that en-
lighten the legal history and institutions of the period. They include: thousands
of documents in the Archives of the Hellenic Palingenessia\ the sizeable codices
of various notaries from the Cyclades, Ionian islands and Crete; archives of
lawcourt rulings and personal archives of fighters in the War of Independence
(1821-1830), etc. As argued in an almost «prophetic» manner by Demetrios Pap-
poulias in 1912, these written sources, through their correlation with documents
of the Byzantine period, demonstrate the evolution of Byzantine law, in terms
of both form and substance72. At the same time, their comparison with extant

71. See Gines, Outline, entry 353 (Hexabiblos of Constantinos Armenopoulos, ed. by A.
Spanos, Venice 1744), entry 471 (Pandects of Nikolaos Karatzas, 1785), entry 480 (Collection
of all the sacred and divine canons...,Venice 1787), entry 553 (Pedalion...Leipzig 1800), 554
(Kanonikon, i.e. the divine canons of the holy and venerable Apostles... by Christophoros the monk,
Constantinople 1800), entry 623 (Historic Synopsis of the present state of the eastern Orthodox
Church by Ignatios Metropolitan of Hungro-Walachia, published on instructions from the Prime
Minister of Russia, N. P. Rudyanchev in French and Greek, 1810), entry 594 (Pandects by Thomas
Karras, a collection of civil and criminal law typical of the imposition mainly of Greek-Byzantine
but also western models in the Danubian principalities, published by order of Ioannes Mourouzes,
prince of Moldavia and Walachia, (1806)], entry 659 (French Commercial Code, translated by N.
Papadopoulos, Vienna 1817), entries 557, 571, 660 (Constitutions of the Ionian Islands from the
publication Le tre Costituzioni (1800, 1803, 1817) delle isole Ionie, Corfu 1849, and in Greek
translation by P. Petrides, Corfu 1818, reprint Corfu 1855), entry 661 (Maritime legislation by
Nikolaos Kephalas, Vienna 1817), entry 572 (Ecclesiastical Ordinance in an Italian text, Corfu
1803, and in Greek translation, Corfu 1805), entries 697, 698, 749, 750, 751, 752, 753, 775,
781, 782, 807, 827, 828, 980, et al. (Acts of the Senate of the Ionian Islands from the series Atti
emanati dal primo, secondo, terzo, quarto parlamento degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Corfu
1822-1833), entry 743 (Code of the Laws (Selected Criminal Laws), No. I, printed in Hydra,
1824), 787 (Dionysios Pyrros of Thessaly, Law Book in alphabetical order..., 1827), entry 789
(Letter of the Allied Courts to I. Kapodistrias and his replies, from the Governor's correspondence
(Correspondance du Comte J. Capodistria, 4 vols, Geneva 1839), entry 818 (New Armenopoulos,
Konstantinos Armenopoulos' so-called Procheiron or Hexabiblos... compiled by K. Chrysokephalos,
1831), entry 959 (Codice civile degli Stati Uniti delle isole Ionie, Corfu 1841), et al.

72. Pappoulias, Greek Civil Law, op, cit., p. 31-32.
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και μεταβυζαντινού Δικαίου εις χειρογράφους εν Ελλάδι κώδικας (Αθήνα 1963)
θα προβεί στην επισήμανση και περιγραφή των ανέκδοτων έως τότε βυζαντινών
και μεταβυζαντινών χειρογράφων, με βάση κυρίως τους έντυπους καταλόγους των
ελληνικών βιβλιοθηκών. Η πρώτη όμως συστηματική καταγραφή των έως τότε
γνωστών χειρογράφων των νομικών συλλογών και των δημοσιευθεισών πηγών
της μεταβυζαντινής περιόδου, κυρίως αυτών του αστικού και δημοσίου δικαίου,
πραγματοποιείται στο μνημειώδες έργο του ιδίου «Περίγραμμα Ιστορίας του
Μεταβυζαντινού Δικαίου», το οποίο ως γνωστόν είδε το φώς της δημοσιότητας το
έτος 1966 στον 26° τόμο της σειράς των Πραγματειών τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ήδη μετά την πάροδο 45 ετών από την έκδοση του εποπτικού αυτού έργου και
των δύο μικρών συμπληρωμάτων του, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε δύο τεύχη της
Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών των ετών 1972-73 και 1977-7869,
έχει πλέον εδραιωθεί η πεποίθηση ότι το «Περίγραμμα Ιστορίας τον Μεταβυζαντινού
Δικαίου» συνέβαλε αποφασιστικά στη μελέτη της μεταβυζαντινής ως της τελευταίας
περιόδου της ιστορικής εξελίξεως του Ελληνικού Δικαίου, αλλά και στην εξέλιξη
της έρευνας σε τομείς οι οποίοι έως τότε παρέμεναν ειδικά για τους νομικούς terra
incognita. Τούτο επέτυχε ο Δημήτριος Γκίνης μέσω της δημοσίευσης (σε πλήρη ή σε
αποσπασματική μορφή) ή της παράθεσης (σε περίληψη) πολλών ανέκδοτων νομικών
πηγών, η αξία των οποίων δεν είχε γίνει μέχρι τότε ιδιαίτερα αντιληπτή70. Ιδιαίτερα
όμως σημαντική για τη διάνοιξη νέων ερευνητικών πεδίων είναι και η παράθεση της
πληθώρας των νομικών εκδόσεων του τέλους του 18ου-αρχών του 19ου αιώνα, οι
οποίες φιλοξενούν πηγές μεγίστης σημασίας για τον πολιτειακό, νομικό, οικονομικό

ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνηστι εκδοθέντων βιβλίων και έντυπων έν γένει μετά πίνακος
τών εφημερίδων και περιοδικών τής περιόδου ταύτης, τ. Α' (1800—1839), τ. Β' (1840-1855), τ.
Γ' (1856-1863 πλέον προσθηκών καί ευρετηρίου όλων τών τόμων), [Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας
Αθηνών 11.1-3], 'Αθήναι 1939-1957. Βλ. επίσης Δ. Γκίνης, Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων
και περιοδικών 1811-18632, 'Αθήναι 1967.

69. Γκίνης, Περίγραμμα, Συμπλήρωμα Α', σ. 201—246' Του Ιδίου, «Περίγραμμα Μεταβυζαντινού
Δικαίου. Συμπλήρωμα Δεύτερον», ΕΕΒΣ 43 (1977-1978), σ. 152-187.

70. Πρόκειται για νομοκανονικά έργα [Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 100 όπου το «Νομοκριτήριον»
(1600-1700)], κείμενα νομικών συλλογών [Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 354 όπου το ((Έγχειρίδιον
περί συνοικεσίων» εντός της μεταφράσεως της Έξαβίβλου από τον Αλ. Σπανό (1744) και Γκίνης,
Περίγραμμα, λήμμα 366 όπου η «Σύνοψις νέα Βιβλίου Νομικού (1753)], έγγραφα διοικητικών ή
εκκλησιαστικών αρχών, δικαστικών αποφάσεων, αιρετοκρισιών και δικαιοπρακτικά έγγραφα των
υποδούλων (Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 154, 210, 284, 319, 323, 324, 345, 369, 404, 416,
442, 443, 444, 450, 456, 467, 515, 544, 561, 578, 597, 623, 636, 637, 638, 685, 689, 691,
695, 822, 948, 1015, 1036, 1039, 1040, 1047, 1089, 1091, 1095, 1098 κ. α.).
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collections of customs improves our understanding of the legal evolution, verifies
the accuracy of the information and, wherever this is confirmed, contributes to
identifying their historical source.

The striking increase in the number of published legal sources of post-
Byzantine law after 1978 (year in which the last supplement of Gines' Out-
line was published) and the dispersion of the relevant material necessitated a
new systematic effort to collect and present it. This need was perceived by
Menelaos Tourtoglou, devoted scholar of the Byzantine and post-Byzantine
period, Academician and professor of Legal History. He recommended to
the Supervisory Board of the Research Centre for the History of Greek Law
(Academy of Athens) —as the institute competent par excellence for collecting
and investigating the legal sources of Greek law-, that this Centre be as-
signed to carry out a research programme entitled also Outline of the History
of Post-Byzantine Law.

In collecting the material and drawing up the Outline, the following principles
were observed:

a) Since the present work continues the previous edition and supplements of the Out-
line, the material was selected following the same criteria as those used by Gines73
especially in regard to the chronological limits74. According to Gines, nei-

73. Gines, Outline, p. 9. See also Visvizes, «The problem of the history of post-Byzantine
law», op. eit. (note 62), p. 137ff. Different views of the concept and development of ((post-Byz-
antine law» or «Law of the Greeks after the Fall» or «post-Byzantine Greek law» were adopted
by D. Pappoulias (Greek Civil Law, op. cit., ρ 28ff.); Idem, Griechisches Recht und griechische
Rechtsgeschichte, op. cit., p. 7ff.); P. Zepos, «Traditio cartae in Byzantine and post-Byzantine
law», Academic Yearbook of the Faculty of Law, University of Thessaloniki, 6 [Volume dedicated
to K. Armenopoulos on the 600,t anniversary of his «Hexabiblos»], Thessaloniki 1952, p. 229-230;
Idem, The modern Greek discipline of Civil Law, Athens 1954, p. 9, note 1, in which the relevant
literature; G. Petropoulos (Historical introduction to the sources of Greek law, op. cit., p. 8; Idem,
History and institutions of Roman law2, Athens 1963, p. 288ff.); S. Papadatos, On betrothal in
Byzantine Law, [Pragmateiai Akademias Athenon 50], Athens 1984, p. 43-44; G. Nakos, «The
question of the essential limits of the function of post-Byzantine Greek law», Volume dedicated to
Konstantinos Vavouskos, I, Thessaloniki 1989, mainly p. 259ff, 263 and M. Tourtoglou, Observations
relating to 'post-Byzantine law' and the course of its evolution, op. cit., Meletemata, 4, p. 69ff.

74. Regarding the grounds on which the term «post-Byzantine law» is deemed to be more
correct than ((The law of Hellenism after the Fall», see Gines, Outline, p. 8-9. Cf. also Visvizes,
The problem of the history of post-Byzantine law, op. cit., p. 131 note 1; Nakos, The question
of the essential limits of the function of post-Byzantine Greek law, op. cit., p. 259-260 note 13;
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και εκκλησιαστικό βίο των Ελλήνων της διασποράς, των Ιονίων Νήσων κ.α.71 Έκτοτε
το ανανεωμένο επιστημονικό ενδιαφέρον για την έρευνα των θεσμών της περιόδου
αυτής απέδωσε πολυπληθείς δημοσιεύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές
φιλοξενούν έναν αξιόλογο αριθμό νομικών πηγών (δικαστικών αποφάσεων, νοταριακών
και ιδιωτικών δικαιοπρακτικών εγγράφων, διαιτητικών αποφάσεων, αποφάσεων
δραγομάνων του οθωμανικού στόλου, αποφάσεων εκκλησιαστικών αρχών) ιδιαιτέρως
διαφωτιστικών για την ιστορία του δικαίου και των θεσμών του ιδιωτικού και του
δημοσίου δικαίου της συγκεκριμένης περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι χιλιάδες
των εγγράφων των Αρχείων τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας, οι ευμεγέθεις κώδικες
των νοταρίων διαφόρων περιοχών του ευρύτερου κυκλαδικού, επτανησιακού και
κρητικού χώρου, οι αρχειακοί φάκελλοι δικαστικών αποφάσεων, τα αρχεία διαφόρων
αγωνιστών της επαναστάσεως κ.λπ. Οι έγγραφες αυτές πηγές, όπως υποστήριξε ήδη
από το έτος 1912 κατά τρόπο μάλλον «προφητικό» ο αείμνηστος καθηγητής και
Ακαδημαϊκός Δημήτριος Παππούλιας, καταδεικνύουν μέσω της συσχέτισης τους με

71. Βλ. ενδεικτικά Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 353 (Έξάβιβλος Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου,
εκδ. Άλ. Σπανοϋ, Βενετία 1744), λήμμα 471 (Πανδέκτης Νικολάου Καρατζά, 1785), λήμμα 480
(Συλλογή πάντων τών ιερών και θείων κανόνων.., Βενετία 1787), λήμμα 553 (Πηδάλιον τής νοητής
νηός ..., Λειψία 1800), 554 (Κανονικόν, ήτοι οί θείοι κανόνες τών άγιων και πανσέπτων Αποστόλων
... παρά Χριστοφόρου μοναχού, Κωνσταντινούπολις 1800), λήμμα 623 ('Ιστορική Σννοψις περϊ τής
ένεστώσης καταστάσεως τής ανατ. Όρθοδόξου Εκκλησίας τοϋ μητρ. Ούγγροβλαχίας Ιγνατίου,
έκδοση κατ' επιταγή του πρωθυπουργού της Ρωσίας Ν. Π. Ρουντγιάντσεφ σε γαλλικό και ελληνικό
κείμενο, 1810), λήμμα 594 [«Πανδέκτη» του Θωμά Κάρρα, νομική συλλογή αστικού και ποινικού
δικαίου χαρακτηριστική για την επιβολή κυρίως ελληνοβυζαντινών αλλά και δυτικών προτύπων στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκδοθείσα κατ' επιταγή του ηγεμόνα Μολδοβλαχίας Ιωάννου Μουρούζη
(1806)], λήμμα 659 (Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας σε μετάφραση Ν. Παπαδόπουλου, Βιέννη
1817), λήμμα 557, 571, 660 (Συντάγματα τών Ιονίων Νήσων από την έκδοση Le tre Costttuzi-
oni (1800, 1803, 1817) delle isole Ionie, Corfu 1849 και σε ελληνική μετάφραση από τον Π.
Πετρίδη, Κέρκυρα 1818/αναδημ. Κέρκυρα 1855), λήμμα 661 (Θαλάσσιος Νομοθεσία Νικολάου
Κεφαλά, Βιέννη 1817), λήμμα 572 (Διάταξις εκκλησιαστική, σε ιταλικό κείμενο, Κέρκυρα 1803
και σε ελληνική μετάφραση, Κέρκυρα 1805), λήμμα 697, 698, 749, 750, 751, 752, 753, 775,
781, 782, 807, 827, 828, 980 κ. α. (Πράξεις τής Γερουσίας τών Ιονίων Νήσων από τη σειρά
Atti emanati dal primo, seconde, terzo, quarto palamento degli Stati Uniti delle Isole Ionie,
Corfu 1822-1833), λήμμα 743 (Κώδιξ τών Νόμων ('Απάνθισμα τών Εγκληματικών), φυλλ. Α' έκ
τής έν "Υδρα τυπογραφίας, 1824), 787 (Διονυσίου Πύρρον τοϋ Θετταλοϋ, Νομικόν Βιβλίον κατ'
άλφάβητον...., 1827), λήμμα 789 (Έγγραφο των Συμμάχων Αυλών προς τον Ιω. Καποδίστρια
και οι απαντήσεις του προερχόμενες από την αλληλογραφία του κυβερνήτη (Correspondance du
Comte J. Capodistria, v. 1-4, Genève 1839), λήμμα 818 (Νέος 'Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνου
'Αρμενοπούλου Πρόχειρον το λεγόμενον ή Έξάβιβλος ... φιλοπονηθείσα παρά τοϋ Κ. Χρνσοκεφάλον,
1831), λήμμα 959 (Codice civile degli Stati Uniti delle isole Ionie, Corfù 1841) κ.α.
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ther the beginning nor the end of the post-Byzantine period of Greek law
should be considered uniform for all regions. On the one hand, the Fall of
Constantinople in 1453 was not the only time limit in which large segments
of the Byzantine Empire fell to Ottoman or other conquerors, and on the
other hand, because there are no common criteria by which to determine the
end of the post-Byzantine era in the various regions inhabited by Greeks. In
particular, regarding the territory occupied by the newly constituted Hellenic
State (the Peloponnese, mainland Greece, Euboea, Cyclades, northern Spo-
rades), the end of the post-Byzantine period is usually dated to 1835 when
the Decree of 23.2/7.31835 was issued. In other areas inhabited by Greeks,
the concluding time limit is determined by the year in which the legislation
of the Hellenic state was extended to them, as a result of their annexation or
incorporation75; according to another criterion -particularly for regions that
retained the right to maintain their local laws—, it was the year in which a
specific civil code was introduced in their respective territory76. Legal sources
of the post-Byzantine period originating among diaspora Greeks have been
included, owing to the interest they present, especially for the history of
commercial and maritime law.

b) The present work includes legal sources in Greek of the post-Byzantine period,
which have been fully published between 1978 (in which year Gines published
the last supplement of the Outline in the Yearbook of the Society for Byzantine
Studies, vol. 43) and 200777. It also contains legal sources in Greek published

Idem, Review of Dimitrios S. Gines, Outline of History of Post-Byzantine Law, Hellenika 21
(1968), p. 203-204.

75. Incorporation of Thessaly and Epiros: 1881 (Treaty of Constantinople), incorporation
of Macedonia, Epiros, Crete and the islands of Northeastern Aegean: 1913 (Treaty of Bucha-
rest), incorporation of western Thrace, 1920 (Treaty of Sèvres and finalisation by the Treaty of
Lausanne in 1923); incorporation of the Dodecanese: 1947 (Treaty of Paris).

76. Ionian Islands'. Ionian Civil Code 1841, drawn up on the basis of the French Code
and the Code of the two Sicilies, Crete·. Civil Code 1904, drawn up on the basis of the
Greek draft Civil Code of 1874, the German Code and the proceedings on the amendment
of the Belgian Code, Samos: Civil Code 1897 [1899] based on the Greek draft Civil Code
of 1874.

77. The strikingly high number of legal sources published between the years 1978 and 2007, as
well as the need to include sources omitted in the Outline and its two supplements, made necessary
to designate 2007 as the final chronological limit for the publications comprised in the bibliography,
in order to allow sufficient time for cataloguing, processing and indexing these sources.
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τα έγγραφα της βυζαντινής εποχής, την εξέλιξη του βυζαντινού δικαίου, όχι μόνον
ως προς την τυπική, αλλά και ως προς την ουσιαστική του μορφή72. Ταυτόχρονα δε,
μέσω της αντιπαραβολής τους με τις σωζόμενες περισυλλογές εθίμων, συμπληρώνουν
τις ατέλειες, ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και συντελούν όπου
αυτές είναι αληθείς, στην ανεύρεση της ιστορικής τους πηγής.

Η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των δημοσιευμένων νομικών πηγών του
Μεταβυζαντινού Δικαίου μετά το έτος 1978 (έτος εκδόσεως του τελευταίου συμπληρώματος
του Περιγράμματος του Δ. Γκίνη), καθώς και η διασπορά της σχετικής ύλης επέβαλαν
μια νέα προσπάθεια συστηματικής περισυλλογής και παρουσίασης των κειμένων αυτών.
Η αναγκαιότητα αυτή έγινε αντιληπτή από τον εμβριθή μελετητή της βυζαντινής
και μεταβυζαντινής περιόδου καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου και Ακαδημαϊκό
Μενέλαο Τουρτόγλου, ο οποίος εισηγήθηκε προς την Εφορευτική Επιτροπή του
Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών την
ανάθεση στο Κέντρο αυτό ως το κατ' εξοχήν αρμόδιο για τη συλλογή και έρευνα των
νομικών πηγών του ελληνικού δικαίου, ενός συλλογικού ερευνητικού προγράμματος
υπό τον τίτλο Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου.

Ειδικότερα, κατά την περισυλλογή της ύλης και την κατάρτιση του Περιγράμματος
τηρήθηκαν οι ακόλουθες αρχές:

α') Επειδή η παρούσα έκδοση αποτελεί συνέχεια—συμπλήρωμα των προηγουμένων
εκδόσεων του Περιγράμματος, η επιλογή της ύλης των παρουσιαζομένων νομικών
πηγών βασίσθηκε στα ίδια κριτήρια τα οποία υιοθέτησε ο Δ. Γκίνης73 σχετικά με

72. Δ. Παππούλιας, Το Έλληνικον Άστικον Δίκαιον, ό.π., σ. 31—32.

73. Γκίνης, Περίγραμμα, σ. 9. Βλ. ομοίως και Βισβίζης, Τό πρόβλημα τής Ιστορίας τοϋ
Μεταβυζαντινού Δικαίου, ό.π., σ. 137 επ. Διαφοροποιημένες απόψεις ως προς την έννοια, την
έναρξη—λήξη και την εξελικτική διαδρομή του «Μεταβυζαντινού Δικαίου» ή «Δικαίου του μετά
την άλωσιν Ελληνισμού» ή «Μεταβυζαντινού Ελληνικού Δικαίου» υποστήριξαν οι Δ. Παππούλιας
{Το Έλληνικον Άστικον Δίκαιον, ό.π., σ. 28 επ.· Του Ιδίου, Griechisches Recht und griechische
Rechtsgeschichte, ό.π., σ. 7 επ.), Π. Ζέπος («Ή παράδοσις δι' έγγράφου έν τω Βυζαντινω και τω
μεταβυζαντινοί Δικαίω», Επιστημονική ΈπετηρΙς Σχολής Νομικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ΣΤ' [Τόμος Κων/νον Αρμενοπούλου επί τή εξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αύτοϋ],
Θεσσαλονίκη 1952, σ. 229—230· Του Ιδίου, Ή νεωτέρα ελληνική επιστήμη τοϋ Άστικοϋ Δικαίου,
Αθήναι 1954, σ. 9 σημ. 1 όπου και σχετική βιβλιογραφία), Γ. Πετρόπουλος (Ιστορική Εισαγωγή
εις τάς πηγάς τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου, ό.π., σ. 8· Του Ιδίου, Ιστορία και Εισηγήσεις τοϋ Ρωμαϊκοϋ
Δικαίου2, Αθήναι 1963, σ. 288 επ.), Σ. Παπαδάτος («Περί τής μνηστείας εις τό Βυζαντινόν
Δίκαιον», Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών 50 (1984), σ. 43-44), Γ. Νάκος («Ή προβληματική
τών ουσιαστικών ορίων λειτουργίας τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Έλληνικοϋ Δικαίου», Αφιέρωμα εις τον
Κωνσταντΐνον Βαβοϋσκον, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1989, κυρίως σ. 259 επ., 263) και Μ. Τουρτόγλου
(Παρατηρήσεις αναφερόμενες στό "Μεταβυζαντινό Δίκαιο", ό.π., σ. 69 επ.).
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before 1978 that were inadvertently omitted from Gines' Outline and its two
subsequent Supplements. It was considered expedient to include Greek translations
of non-Greek legal texts published by the respective authorities, given that they
constitute official documents of the period. As for unauthorized translations of
non-Greek documents, the reader of the Outline may consult the relevant biblio-
graphical notes in Appendix I of this volume.

c) It was deemed appropriate not to include publications that present summaries
of or excerpts from legal documents. However, the reader may turn to the bibli-
ography in Appendix II.

d) The sheer volume of the collected material and the diversity of its forms
have necessitated the presentation of the legal sources in numbered entries in
strict chronological order. As in Gines' Outline, the purpose of numbering the
entries is to facilitate direct reference to the sources, to check any omissions,
which are unavoidable due to the inaccessibility of some of them, to assist the
correlation of references and, finally, to help in compiling the indexes. Since
each bibliographical note is not found, usually, more than once78, it was thought
preferable to give a detailed reference in the relevant entry, rather than to
refer to the corresponding number in the bibliography, which in practice may
have been awkward for the reader.

e) The dating of entries that contain more than one document is based on the
earliest and latest dated, fully published legal source. Regarding the selection of
date as the exclusive criterion for classifying the entries, it should be noted that
by following this method, which had also been preferred by Gines as the most
appropriate, the classification of the material on different criteria was avoided
(e.g. classifying the sources by branch of law, region, century, etc.). The latter
method would have inevitably entailed not only omissions of certain sources, but
also inaccuracies in their presentation, owing to the unavoidable fragmentation
and dispersion of the publications. Consequently, based on the year of their
publication, all sources that refer to private, public, international, maritime and
commercial law are cited in each bibliographical note, irrespective of the form
of the document in question (i.e. private or notarial document, a judicial or

78. Exceptions to this rule include reprints of sources, and works that contain particularly
significant but heterogeneous sources (see below, note 81).
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τον προσδιορισμό των χρονικών ορίων ενάρξεως και λήξεως του Μεταβυζαντινού
Δικαίου74 ανά περιοχή του ξενοκρατούμενου ελληνισμού. Κατ' αυτόν, τόσον η έναρξη
όσο και η λήξη της περιόδου του Μεταβυζαντινού Δικαίου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
ενιαία. Και τούτο διότι, αφενός μεν η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 δεν
αποτέλεσε το μοναδικό χρονικό όριο για την περιέλευση μεγάλων τμημάτων της
βυζαντινής αυτοκρατορίας σε οθωμανούς ή άλλους κατακτητές, αφετέρου δε διότι
δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια σχετικά με τη λήξη του Μεταβυζαντινού Δικαίου στα
διάφορα τμήματα του ελληνισμού μετά την Επανάσταση. Ειδικότερα, το τέλος της
μεταβυζαντινής περιόδου τοποθετείται για το τμήμα που αποτέλεσε το νεοσύστατο
Ελληνικό Κράτος (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Κυκλάδες, Σποράδες)
στο έτος 1835 οπότε εκδόθηκε το Διάταγμα της 23ης Φεβρουαρίου/7ηΐ Μαρτίου 1835.
Για δε άλλα δε τμήματα του ελληνισμού, ως καταληκτικό χρονικό όριο ορίζεται ο
χρόνος επέκτασης της ελληνικής νομοθεσίας σε αυτά, συνεπεία της προσαρτήσεως
ή εντάξεώς τους στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους75 ή κατ' άλλο κριτήριο και
ειδικά για τις ελληνικές περιοχές που διατήρησαν το δικαίωμα της προσωρινής
ισχύος των τοπικών τους δικαίων, ο χρόνος εισαγωγής ιδιαίτερου αστικού κώδικα σε
αυτές76. Νομικές πηγές της μεταβυζαντινής περιόδου προερχόμενες από τον ελληνισμό
της διασποράς λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για την ιστορία κυρίως
του εμπορικού και ναυτικού δικαίου που ίσχυσε στις μεταξύ των Ελλήνων σχέσεις
κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, συμπεριελήφθησαν στην παρούσα έκδοση.

β') Στην έκδοση περιλαμβάνονται κατ' αρχήν οι ελληνόγλωσσες νομικές πηγές της
μεταβυζαντινής περιόδου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ως πλήρες κείμενο, σε μελέτες

74. Για τους λόγους για τους οποίους προκρίνεται, ως ορθότερος, ο όρος «Μεταβυζαντινό
Δίκαιο» έναντι του όρου «Δίκαιο του μετά την Αλωσιν Ελληνισμού» βλ. Γκίνης, Περίγραμμα,
σ. 8-9. Πρβλ. και Βισβίζης, Το πρόβλημα τής Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινοΰ Δικαίου, ό.π., σ.
131 σημ. 1· Νάκος, Ή προβληματική τών ουσιαστικών ορίων λειτουργίας τοϋ Μεταβυζαντινού
Έλληνικοϋ Δικαίου, ό.π., σ. 259-260 σημ. 13· Του Ιδίου, Βιβλιοκρισία είς Δημητρίου Σ. Γκίνη,
Περίγραμμα Ιστορίας τον Μεταβυζαντινού Δικαίου, Ελληνικά 21 (1968), σ. 203—204.

75. Ενσωμάτωση Θεσσαλίας και Ηπείρου: 1881 (Συνθήκη Κων/πόλεως)· ενσωμάτωση
Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης και νήσων Β.Α. Αιγαίου: 1913 (Συνθήκη Βουκουρεστίου)· ενσωμάτωση
Δ. Θράκης: 1920 (Συνθήκη Σεβρών και οριστικοποίηση της ενσωμάτωσης με τη Συνθήκη της
Λωζάνης του 1923)· ενσωμάτωση Δωδεκανήσου 1947 (Συνθήκη Παρισίων).

76. Επτάνησος: Ιόνιος Αστικός Κώδικας 1841 συνταχθείς με βάση τον Γαλλικό Κώδικα και
τον Κώδικα των δύο Σικελιών, Κρήτη: Αστικός Κώδικας 1904 συνταχθείς με βάση το ελληνικό
σχέδιο Αστικού Κώδικα του 1874, τον γερμανικό Κώδικα και τις εργασίες αναθεωρήσεως του
Βελγικού Κώδικα, Σάμος: Αστικός Κώδικας 1897(1899] συνταχθείς με βάση το ελληνικό σχέδιο
Αστικού Κώδικα του 1874.
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arbitration ruling, a decision by a community, a National Assembly resolution
or legal text, or a document of an administrative authority). Primary sources of
ecclesiastical law are also included, provided they concern special branches of
law, i.e. substantive, procedural, criminal, administrative or constitutional law
(after independence). As a result, «Nomokanones» of this period (i.e. collections
which include both sacred canons and secular laws79) have been indexed, as
well as ecclesiastical jurisprudence concerning the resolution of private disputes
among the subjugated Orthodox Christians, and other miscellaneous legal sources
which, besides ecclesiastical life, concern the legal relations of individuals and
communities (e.g. the utypika ktetorikan, foundations or refurbishments of mon-
asteries; contracts between private persons and monasteries, and «dedications»
(of property, money or other valuable objects) by individuals or communities to
monasteries, etc.)80.

f) In every entry, all the fully published Greek legal sources have been indexed.81

79. Regarding the concept and the collections, see Κ. E. Zachariä von Lingenthal, «Die
griechischen Nomokanones», Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg,
7e sér., 23/7 (1877), p. 1-18; N. Milas (transi, by M. Apostolopoulos) The Ecclesiastical Law
of the Eastern Orthodox Church, Athens 1906, p. 256-265; A. Christophilopoulos, Greek Ec-
clesiastical Law, I, Athens 1952, p. 51-56; H.-G. Beck, Kirche und theologische Litteratur
im byzantinischen Reich, München 1959, p. 145-147 (with further literature); Sp. Troianos,
«Nomokanon 'most useful and rich': Codex no. 8 of Lindos», ΑΕΚΔ 23 (1968), p. 38-39.

80. The grouping and indexing of the sources of post-Byzantine ecclesiastical law that refer
to special branches of theology (such as dogmatics, Christian ethics, patrology, pastoral activity,
church history, etc.) require entirely different criteria should. For a discussion of the problems
see C. Pitsakes, «The inhibitions of a liberal editor. Ecclesiastical sources and D. S. Gines», Ο
Eranistes 26 (2007), p. 295-298.

81. It should be noted that the majority of bibliographical references in the present work
contain many dissimilar sources, i.e. sources that fall into a variety of legal categories. The selective
inclusion of one or more of these in each entry would not have been representative of the whole.
The highlighting of isolated sources that, for various reasons, present some legal interest was
achieved by selecting and recording passages from such sources (regarding the criteria followed
in this selection, see under section g) below). An exception to the above rule has been made
only with respect to certain works (Kyriakopoulos, Syntagmata; Papamanoussakes, Abstracts of
Cretan legislation; Mamoukas, The Regeneration; Archives of the Greek Palingenesia) which
include particularly significant but disparate sources (constitutional and administrative documents,
decisions of national and revolutionary assemblies, judicial rulings, instruments of legal transac-
tions, correspondence, etc.). In this case, it was deemed more useful to catalogue individual as
well as documents of the same genre.
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που εκδόθηκαν μεταξύ του έτους 1978 (έτος εκδόσεως του τελευταίου συμπληρώματος
του Περιγράμματος από τον Δ. Γκίνη στον τόμο 43 της Έπετηρίδος τής Εταιρείας
Βνζαντινών Σπονδών) και του έτους 2007". Επίσης περιλαμβάνονται και ελληνόγλωσσες
νομικές πηγές οι οποίες είχαν δημοσιευθεί πριν από το έτος 1978, αλλά εκ παραδρομής
είχαν παραλειφθεί στο αρχικό Περίγραμμα του Δ. Γκίνη και στα επακολουθήσαντα
δύο Σνμπληρώματα αυτού. Οι ελληνόγλωσσες μεταφράσεις ξενόγλωσσων νομικών
κειμένων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από διοικητικές αρχές της μεταβυζαντινής περιόδου,
θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο κύριο σώμα του έργου δεδομένου ότι
αποτελούν επίσημα έγγραφα της περιόδου με αυθεντική ισχύ. Για τις λοιπές μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων ο αναγνώστης του Περιγράμματος μπορεί να συμβουλευθεί
τις σχετικές βιβλιογραφικές ενδείξεις στο Παράρτημα Α' της εκδόσεως.

γ') Λόγω του επισφαλούς των αναφορών σε εκδόσεις πηγών που περιλαμβάνουν
περιλήψεις ή αποσπάσματα εγγράφων, κρίθηκε σκόπιμο οι σχετικές βιβλιογρα-
φικές ενδείξεις να μην συμπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση. Ωστόσο για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη του Περιγράμματος ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία
περιλαμβάνει περιλήψεις νομικών πηγών της μεταβυζαντινής περιόδου, παρατίθεται
στο Παράρτημα Β' της εκδόσεως.

δ') Ο όγκος αλλά και η ποικιλομορφία του περισυλλεγέντος υλικού επέβαλαν
την παρουσίαση των νομικών πηγών σε αυστηρή χρονολογική σειρά μέσα σε
αριθμημένα λήμματα. Όπως και στο Περίγραμμα του Δ. Γκίνη, η αρίθμηση των
λημμάτων έχει σκοπό να καταστήσει ευχερή την άμεση εποπτεία των πηγών
που χρησιμοποιήθηκαν, τον ευχερή έλεγχο εκείνων που τυχόν έχουν παραλειφθεί,
πράγμα αναπόφευκτο λόγω του δυσπρόσιτου πολλών από αυτές, τη συσχέτιση των
παραπομπών μεταξύ τους και, τέλος, την κατάρτιση των ευρετηρίων στα οποία
οι όροι παραπέμπουν στην αρίθμηση των λημμάτων. Επειδή κάθε βιβλιογραφική
παραπομπή απαντάται κατά κανόνα78 μία φορά εντός της εκδόσεως, προκρίθηκε η
παραπομπή αυτής με πλήρη στοιχεία εντός του οικείου λήμματος και όχι η πα-

77. Ο εντυπωσιακός αριθμός των νομικών πηγών οι οποίες έχουν περιληφθεί σε δημοσιεύματα
των ετών 1978—2007 καθώς και η ανάγκη να ενταχθούν πηγές που είχαν παραλειφθεί στο
πρώτο Περίγραμμα και στα επακολουθήσαντα δύο συμπληρώματά του, επέβαλαν την επιλογή
του έτους 2007, ως καταληκτικού χρονικού ορίου περισυλλογής της βιβλιογραφίας προκειμένου
να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα το έργο της αποδελτίωσης, της επεξεργασίας και της
ευρετηρίασης των πηγών.

78. Εξαιρούνται καταρχήν οι περιπτώσεις αναδημοσιεύσεως των πηγών. Επίσης οι περιπτώσεις έρ-
γων που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σημαντικές πλην όμως ετερόκλητες πηγές (βλ. κατωτέρω σημ. 81).
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The dates of the sources are followed by a general description of the type of
source and the basic category to which each belongs (e.g. private or notarial acts,
judicial rulings, administrative or ecclesiastical documents, etc.). Moreover, owing
to the volume of the material, the sources have been indexed taking into account
the broader legal category or their main legal features.

g) As in Gines' Outline, excerpts from the sources deemed to present particular
legal interest are cited within the relevant entry. These texts may constitute
either a representative type of a legal instrument of the period (e.g. leases of
agricultural or other lucrative property, types of real-property security, servitudes
etc.), or produce evidence of surviving provisions of Byzantine-Roman law or
local custom, or may indicate deviations or peculiarities related to the above.
They were also included excerpts from: significant legal codifications of the
post-Byzantine period (Nomokanon of Manouel Malaxos, maritime laws, Nomikon
Procheiron of Michael Photeinopoulos, Bakteria Archiereon, Paraphrasis of the
Synopsis Minor by Theodosios Zygomalas, Nomokanon of Georgios Trapezountios,
etc.); constitutional texts or drafts drawn up by the early National Assemblies;
excerpts from resolutions passed by the general assemblies of Greek communities,
by guilds or associations and secret societies that were not guilds; decisions by
church authorities in regulation of matters falling under family and inheritance
law; excerpts from rulings of community tribunals or of private arbitration,
from ordinances granting privileges and other significant firmans issued by the
Ottoman conqueror (e.g. regarding collective liability of the subjugated people
for criminal offenses, etc.). Passages from the early laws of the Hellenic state
on vital economic and social problems of the period (national lands and rev-
enues, protection of antiquities, etc.) and special administrative documents (e.g.
certificates of «law-abiding behaviour» issued to former pirates, official letters
on the safeguarding of expedition documents, agreements for the surrender of a
city, etc.) are also included.82

h) Regarding reprinted documents, the earliest date of publication is adopted, in
which case, the reprinted edition is cited in parentheses. If the earliest publication

82. Excerpts from legal sources published by Gines in his Outline or its supplements are not
included. For cases of republications see below point h).
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ραπομπή στην αρίθμηση της βιβλιογραφίας, η οποία στην πράξη έχει αποδειχθεί
δυσχερής για τον αναγνώστη.

ε') Στις περιπτώσεις των λημμάτων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από
μία ελληνόγλωσσες νομικές πηγές, η χρονολόγηση του λήμματος βασίζεται στην
πρώτη χρονολογικά νομική πηγή η οποία έχει δημοσιευθεί σε πλήρες κείμενο στη
συγκεκριμένη βιβλιογραφική ένδειξη. Παράπλευρα τίθεται και η χρονολογία της
ύστερης χρονολογικά νομικής πηγής. Σχετικά με την επιλογή του χρονολογικού
κριτηρίου, ως αποκλειστικού κριτηρίου κατάταξης των λημμάτων, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι με την τήρηση της μεθόδου αυτής, η οποία άλλωστε είχε επιλεγεί
ως η καταλληλότερη και από τον Δημ. Γκίνη, αποφεύχθηκε η ειδολογική κατάταξη
του υλικού με διάφορα κριτήρια (λ.χ. ταξινόμηση των πηγών κατά κλάδους δικαίου,
ανά περιοχή, ανά αιώνα κ.λπ.) η οποία μοιραίως θα επέφερε, όχι μόνον παραλείψεις
στη μνεία ορισμένων πηγών, αλλά και ανακρίβειες κατά την παρουσίασή τους λόγω
του αναπόφευκτου κατακερματισμού και της διασποράς της ογκωδέστατης νομικής
ύλης Κατά συνέπεια, με βάση την χρονολογία εκδόσεώς τους παρατίθενται ανά
βιβλιογραφική ένδειξη όλες αδιακρίτως οι πηγές οι αναφερόμενες στην ύλη του
ιδιωτικού, του δημοσίου, του διεθνούς, του ναυτικού και του εμπορικού δικαίου,
ανεξάρτητα από την τυπική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου, ως ιδιωτικού ή
νοταριακού, δικαστικής ή διαιτητικής αποφάσεως, αποφάσεως γενικής συνελεύσεως
κοινότητας, ψηφίσματος ή νομικού κειμένου Εθνοσυνελεύσεως ή εγγράφου διοικητικής
αρχής. Διαγνωστικές πηγές του εκκλησιαστικού δικαίου συμπεριελήφθησαν επίσης
εφόσον άπτονται ειδικοτέρων κλάδων της νομικής επιστήμης, δηλαδή του ουσιαστικού,
δικονομικού, ποινικού, διοικητικού ή και συνταγματικού δικαίου (κατά την περίοδο της
ανεξαρτησίας). Ως εκ τούτου αποδελτιώθηκαν οι νομοκάνονες, δηλαδή τα συλλεκτικά
έργα της περιόδου τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο εκκλησιαστικούς κανόνες,
αλλά και πολιτειακούς νόμους79, η εκκλησιαστική νομολογία η επιλύουσα ιδιωτικές
διαφορές των υποδούλων, καθώς και ποικίλες άλλες νομικές πηγές οι οποίες πέραν
του εκκλησιαστικού βίου αφορούν σε έννομες σχέσεις ιδιωτών ή κοινοτήτων (λ.χ.

79. Για την έννοια και τις συλλογές βλ. ενδεικτικά Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal, «Die
griechischen Nomokanones», Mémoires del'Academie Impériale de Sciences de St. Petersbourg, 7'
ser., 23/7, 1877, σ. 1-18· Ν. Μίλας (μετ. M. Άποστολόπουλος), Το εκκλησιαστικόν δίκαιον τής
Όρθοδόξον 'Ανατολικής Εκκλησίας, Αθήναι 1906, σ. 256-265· Ά. Χριστοφιλόπουλος, Έλληνικον
εκκλησιαστικόν δίκαιον, τ. Α', Αθήναι 1952, σ. 51—56· Η.—G. Beck, Kirche und theologische
Litteratur im byzantinischen Reich, München 1959, σ. 145-147 (όπου και περαιτέρω βιβλιογρα-
φικές αναφορές)· Σπ. Τρωιάνος, «Νομοκάνων "πάνυ ώφέλιμον καΐ πλουσιώτατον". Ό ΰπ' άριθ.
8 κώδιξ τής Λίνδου», ανάτυπο από ΑΕΚΔ 23 (1968), σ. 38-39.
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was included in the bibliography of Gines' Outline, but the particular source was
republished between 1978 and 2007, then, for reasons of completeness, the most
recent publication is referred to. In such cases, the corresponding entry in Gines'
Outline is likewise noted.

i) For a better understanding of the interrelation of the legal sources quoted and
the historical and social context within which they were drafted, it was deemed
useful to include at the end of this volume a chronological table of significant
historical and legal events of the post-Byzantine period.

Lydia Papariga-Artemiadi

Director, Research Centre for the History of Greek Law
Translation: Euthymia Basdra - Judy Giannakopoulou
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τα «τυπικά κτητορικά» με ιδιώτη ιδρυτή ή ανακαινιστή μονής, συμβάσεις έργου
μονών με ιδιώτες, «άφιερώσεις» ιδιωτών ή κοινοτήτων σε μονές, κ.α.)80.

στ') Σε κάθε λήμμα έχει αποδελτιωθεί το σύνολο των ελληνόγλωσσων νομικών πηγών
οι οποίες δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στην οικεία βιβλιογραφική ένδειξη81.
Ως εκ τούτου ακολουθεί την χρονολόγηση των πηγών ένας γενικός χαρακτηρισμός,
προσδιοριστικός του είδους των πηγών ή των βασικών κατηγοριών τους (λ.χ.
ιδιωτικά ή νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά ή
εκκλησιαστικά έγγραφα κ.ο.κ.). Εξάλλου, λόγω του όγκου του αποδελτιωθέντος υλικού
η ευρετηρίαση των πηγών έγινε με κριτήριο την ευρύτερη νομική κατηγορία στην
οποία υπάγεται η συγκεκριμένη πηγή ή τα κύρια νομικά χαρακτηριστικά της.

ζ') Όπως ακριβώς και στο Περίγραμμα του Δ. Γκίνη, αποσπάσματα των πηγών
εκείνων, οι οποίες κρίθηκε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, παρατίθενται
εντός του σχετικού λήμματος. Τα κείμενα αυτά, είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό
δείγμα ενός τύπου νομικών πράξεων της περιόδου (λ.χ. μισθώσεις αγροτικών ή
άλλων προσοδοφόρων αντικειμένων, τύποι εμπράγματης ασφάλειας, δουλείες κ.ο.κ.)
είτε μαρτυρούν επιβιώσεις διατάξεων του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου ή τοπικών
θεσμίων είτε εμφανίζουν αποκλίσεις ή ιδιομορφίες σε σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης
επελέγησαν προς καταχώριση αποσπάσματα σημαντικών νομικών κωδικοποιητικών
έργων της μεταβυζαντινής περιόδου (Νομοκάνων Μανονήλ Μαλαξοϋ, ναυτικοί νόμοι,

80. Για την κατηγοριοποίηση-ευρετηρίαση των πηγών του εκκλησιαστικού δικαίου της μεταβυζαντινής
περιόδου, οι οποίες άπτονται ειδικοτέρων κλάδων της θεολογίας (όπως η δογματική, η χριστιανική
ηθική, η πατρολογία, η ποιμαντική, η εκκλησιαστική ιστορία κ.λπ.), θα έπρεπε να τηρηθούν εντελώς
διαφορετικά κριτήρια. Για την όλη προβληματική πρβλ. και Κ. Πιτσάκης, «Οι αναστολές ένός φιλελεύθερου
εκδότη. Οί έκκλησιαστικές πηγές καί ό Δ.Σ. Γκίνης», Ό Ερανιστής 26 (2007), σ. 295-298.

81. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των περιλαμβανομένων στον παρόντα τόμο βιβλιογραφικών
ενδείξεων φιλοξενεί πλήθος ανομοιογενών πηγών, δηλαδή πηγών που εντάσσονται σε ποικίλες νομικές
κατηγορίες. Η ενδεχόμενη επιλεκτική καταχώριση μιάς ή ορισμένων από αυτές ανά λήμμα δεν
θα ήταν αντιπροσωπευτική του συνόλου των περιλαμβανομένων πηγών. Η προβολή μεμονωμένων
πηγών οι οποίες παρουσιάζουν για ποικίλους λόγους νομικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε μέσω της
επιλογής και καταγραφής αποσπασμάτων πηγών (σχετικά με τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν κατά
την επιλογή αυτή βλ. κατωτέρω υπό ζ'). Από τον ανωτέρω κανόνα εξαίρεση έχει γίνει μόνον για
ορισμένες περιπτώσεις έργων (λ.χ. Κυριακόπουλος, Συντά/ματα/Παπαμανουσάκης, Επίτομες κρητικής
νομοθεσί'ας/Μάμουκας, Τα κατά τήν Άναγέννησιν /Αρχεία τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας) τα οποία
περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σημαντικές για την ιστορία του ελληνισμού αλλά και ετερόκλητες μεταξύ
τους πηγές (συνταγματικά κείμενα, διοικητικά έγγραφα, αποφάσεις εθνικών και επαναστατικών
συνελεύσεων, δικαστικές αποφάσεις, δικαιοπρακτικά έγγραφα, αλληλογραφία, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις
των έργων αυτών κρίθηκε χρησιμότερη η αποδελτίωση μεμονωμένων ή/και ομοειδών πηγών.
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Νομικόν Πρόχειρον Μιχαήλ Φωτεινοπούλου, Βακτηρία Αρχιερέων, Παράφραση τής
Μικρός Συνάψεως από τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά, Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζονντίου,
κ.α.), των συνταγματικών κειμένων ή σχεδίων συνταγματικών κειμένων τα οποία
εκπονήθηκαν από τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις, αποσπάσματα αποφάσεων γενικών
συνελεύσεων των «κοινών» του ξενοκρατούμενου ελληνισμού, σωματείων και μυστικών
ενώσεων που δεν αποτελούν σωματεία, αποφάσεων εκκλησιαστικών αρχών για ρύθμιση
ζητημάτων αναγομένων στην ύλη του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου,
αποσπάσματα αποφάσεων κοινοτικών κριτηρίων η αιρετοκρισιακών αποφάσεων,
αποσπάσματα προνομιακών ορισμών και άλλων σημαντικών φιρμανιών του οθωμανού
κατακτητή (π.χ. περί συλλογικής ευθύνης των υποδούλων για ποινικά αδικήματα,
κ.α.). Επιπλέον περιλαμβάνονται αποσπάσματα των πρώτων ελληνικών νόμων των
σχετικών με καίρια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της περιόδου (εθνικές
γαίες-πρόσοδοι, προστασία των αρχαιοτήτων κ.α.), ιδιόμορφων διοικητικών εγγράφων
(λ.χ. πιστοποιητικά «κοινωνικών φρονημάτων» πρώην πειρατών, φύλαξης εγγράφων
εκστρατείας, συμφωνίες παραδόσεως πόλεως) κ.α.83

στ') Στις περιπτώσεις αναδημοσιεύσεως εγγράφων λαμβάνεται υπ' όψιν η πρώτη
χρονολογικά δημοσίευση, οπότε εντός παρενθέσεως τίθεται η παραπομπή στη
βιβλιογραφική ένδειξη όπου αναδημοσιεύεται η συγκεκριμένη πηγή. Εάν η πρώτη
δημοσίευση έχει περιληφθεί στη βιβλιογραφία του Περιγράμματος του Δ. Γκίνη, αλλά
υπάρχει αναδημοσίευση της συγκεκριμένης πηγής εντός των ετών 1978-2007, τότε
για λόγους πληρότητας παρατίθεται στην παρούσα έκδοση η νεότερη δημοσίευση.
Στις περιπτώσεις αυτές σημειώνεται η αντίστοιχη αναφορά στο σχετικό λήμμα
του Περιγράμματος του Δ. Γκίνη.

η') Για την πληρέστερη κατανόηση της αδιαμφισβήτητης αλληλουχίας η οποία
υφίσταται μεταξύ των παρατιθέμενων νομικών πηγών, και τον συσχετισμό τους με
το εκάστοτε ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου παρήχθησαν, κρίθηκε
χρήσιμη η κατάρτιση ενός Χρονολογίου σημαντικών ιστορικών και νομικών γεγονότων
της μεταβυζαντινής περιόδου το οποίο και παρατίθεται στο τέλος της εκδόσεως.

Λυδία Παπαρρήγα—Αρτεμιάδη

Διευθύντρια Κέντρου Ερεννης της Ιστορίας
τον Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών

83. Με δεδομένο ότι η ανά χείρας έκδοση αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση των προηγου-
μένων εκδόσεων του Περιγράμματος, αποσπάσματα νομικών πηγών τα οποία είχαν συμπεριληφθεί
σε αυτά δεν καταχωρούνται στον παρόντα τόμο. Για τις περιπτώσεις αναδημοσιεύσεων πηγών
βλ. κατωτέρω υπό στοιχείο στ'.
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corrected extracts from documents and assisted in compiling the indexes; Helene
Bazini-Nikolopoulou helped in the last stages of its production. Last but not least,
thanks are due to all individuals who have helped in many different ways to the
fruitful completion of the project.



Οι συντελεστές του νέου Περιγράμματος επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους
όσους συνέδραμαν με οποιοδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση του προγράμματος και
της εκδόσεως αυτής. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται πρωτίστως στον Ακαδημαϊκό
και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεννης της Ιστορίας τον
Ελληνικού Δικαίου κ. Μενέλαο Τουρτόγλου, τέως Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής και πολύτιμος αρωγός κατά
την εκπόνηση αυτού του προγράμματος. Ιδιαίτερες επίσης ευχαριστίες απευθύνονται
στον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
του Κέντρου Ερεννης της Ιστορίας τον Ελληνικού Δικαίου, Ακαδημαϊκό κ. Από-
στολο Γεωργιάδη, στον Επόπτη του Κέντρου Ακαδημαϊκό κ. Επαμεινώνδα Σπη-
λιωτόπουλο και στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Ακαδημαϊκούς κ.κ. Γεώργιο
Μητσόπουλο και Εμμανουήλ Ρούκουνα για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη
τη διάρκεια των εργασιών του προγράμματος. Ευγνώμονες ευχαριστίες οφείλονται
στον αείμνηστο Ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Ματσανιώτη, ο οποίος από τη θέση του
Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών ενέταξε την έκδοση του νέου Περι-
γράμματος στη σειρά των Πραγματειών τής Ακαδημίας 'Αθηνών, στον νυν Γενικό
Γραμματέα, Ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Πετράκο, καθώς και στον Γραμματέα επί
των Δημοσιευμάτων, Ακαδημαϊκό κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο για την ένθερμη
υποστήριξη που παρείχαν κατά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.

Αναγκαίες είναι επίσης οι ευχαριστίες στους Διευθυντές και στους ερευνητές
των Κέντρων Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, της Ελληνικής
Λαογραφίας, τον Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού και της Ιστορίας τον Νεωτέρον
Ελληνισμού, στη Διευθύνουσα και στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας
Αθηνών, στη Διευθύντρια και στο προσωπικό της Γενναδείον Βιβλιοθήκης και της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τις διευκολύνσεις που μας προσέφεραν κατά
την περισυλλογή του υλικού. Ένα θερμό ευχαριστώ απευθύνεται στην καθηγήτρια
κ. Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη για την πολύτιμη συνεισφορά της στην
θεώρηση της μετάφρασης της εισαγωγής του τόμου. Επίσης, εγκάρδιες ευχαριστίες
οφείλονται στην επί διετία συνεργάτιδα ιστορικό κ. Πανωραία Καλομπράτσου, η
οποία με ιδιαίτερη προθυμία και ζήλο συνέβαλε αποφασιστικά στις επί μέρους
εργασίες του προγράμματος. Τέλος, παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθεί και η
βοήθεια που μας προσέφερε η νυν συνεργάτιδα εκπαιδευτικός κ. Ελένη Μπαζίνη-
Νικολοπούλου στα τελευταία στάδια της έκδοσης του έργου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

1

1214-1453. Συνθήκες ειρήνης και ορισμοί οθωμανών αξιωματούχων. Ικόνιο,
Ιωάννινα, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη.

Σ. Λάμπρος, «Ή έλληνική ώς επίσημος γλώσσα τών σουλτάνων»,
Νέος Ελλψομνήμων 5 (1908), σ. 45-52 αρ. 1-5, σ. 58, σ. 62-64, σ.
66-68.

Ια

1287. Απόδοση στην ελληνική της «Διατάξεως Κύπριας» του πάπα Αλεξάνδρου
Δ' (1260) περί δικαιοδοσίας των λατίνων και ορθοδόξων επισκόπων της
Κύπρου με βάση τον χφ. κώδικα Barberinianus graecus 390 (μεταξύ
1575-1580). Λευκωσία.

Α. I ο a n n i d e s, «La constitution ο Bulla Cypria Alexandri Papae
IV del Barberinianus graecus 390», Orientalia Christiana Periodica
66/1 (2000), σ. 357-3711.

«... Πάντες δε οί επίσκοποι ρωμαίοι οί εν τη τοιαύτη νήσω εχετωσαν εξονσίαν πάσαν
εν τοις μοναστηρίοις, εν ταΐς εκκλησίαις και εν τω λαω τών Ρωμαίων τών υποκειμένων
αύτοις και εχέτωσαν πάντα τά δίκαια τής επισκοπής μηδέν επι τούτοις παρά τών λατίνων
επισκόπων αδικούμενοι.

Έάν συμβή ύπόθεσις μέσον δύο Ρωμαίων, παρά τών ρωμαίων επισκόπων διορθούσθω. Έάν
δε μέσον Ρωμαίου και Λατίνου, είτε ενάγων ή εις Ρωμαίος είτε εναγόμενος, ό λατΐνος
επίσκοπος ταύτην κρινέτω. Έάν δε χρεία γένηται, και εις τον άρχιεπίσκοπον Λευκουσίας
άναφερέσθω ...».

1β

1326. Μίσθωση αγροτικού ακινήτου. Μονεμβασιά.

1. Για τις προγενέστερες εκδόσεις της ελληνικής εκδοχής βλ. εισαγωγή του παρόντος τόμου
σημ. 36. Πρβλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 7.
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Σ. Λάμπρος, «Ταβουλλαρικον γράμμα του ΙΔ' αιώνος», ΔIEEE
5/17 (1896), σ. 159-160.

ΐγ

1327-1449. Νοταριακές πράξεις. Γένοβα, Χάνδακας, Χίος.

Angeliki Laiou, «The Greek merchant of the Palaeologan
period: a collective portrait», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 57
(1982), σ. 123-124, αρ. 1, 4.

2

1355. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Παλάτια (Μίλητος, Μ. Ασία).

Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς, «Ή πρώτη έμπορική παροικία τών Βενετών
στα Παλάτια (Μίλητο) της Μ. Ασίας», ΔΧΑΕ 3 (1962-1963), σ.
234-235.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΔΟΥΛΩΝ. ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

1355, 27 Ιανουαρίου

«... Έν τω ονόματι τοϋ Χριστού αμήν. εν έτι χιλιωστώ τριακοσιοστώ πεντικοστώ πέμπτω
από της ενσάρκου οικονομίας, ήμερα Παρασκευή εν τώ ο'ίκω τον μισερ Φρατζέσχω Βλάγκω
εις τα Παλάτια. Έγώ Γεώργιος 6 Αθηναίος πιπράσκω εις τον Άντώνιον τε Μαντέλον τον
δουλον μου, δν ώνησάμην εξ οικείων πόνων και άναλωμάτων, τον Γεώργιον τον Τρούλον
τον απ Αθήνας μετά και της σνμβίον αυτόν Ξένης ονομασμένης, εις ψλωρία τεσσαρακο-
νταέξ. καΐ ποιώ σνμψωνίαν μεταντοϋ. Επειδή πολλά ήνάλωσα διά τήν άγωράν αυτών και εξ
εκείνων άψήκα δια τήν ψυχή ν μον ώς ίνα δονλεύσει το άνδρόγινον το είρημένον τον άνωθεν
τε Μαντέλλον χρόνους πέντε. Και μετά τούτους τους πέντε χρόνους να επιδίδει ο είρημένος
Γεώργιος δ Τρονλλος εις τον είρημένον Άντώνιον τε Μαντέλλον φλονρία τριάκοντα, τά δεκαεξ
νά της τα χαρίζει· εις γαρ τεσσαράκονταεξ ώνησάμην αυτούς. ΕΙ δε και ελθη από τον τόπον
τον κανείς άνθρωπος ή άπάλλοθεν, να τον δώσουν καρτζία να εύγεΐ ή αυτός να δίδη δσάν
ενρει τά ψλωρία της όλλης τιμής τα τεσαράκονταεξ νά ενει ελεύθερος, και ώσον αν δουλεύσει
αυτόν, νά ενει ή δούλευαις προίκα και να μηδέν απετεϊ τίποτις χάρις τον κόπον του. Το
δε παιδίον τον Γεωργίον τον Τρούλλον ελευθέρωσα εγώ και έστιν έξω από τήν παρούσαν
σνμψωνίαν εις πάσαν δρεξιν και θέλησιν αντοϋ ώς ελεύθερον και άκαταδούλωτον και ονδε
δ είρημένος κνρ Άντόνιος έχει εις αυτόν τήν τνχουσαν εξουσίαν και ετοϋτον εγένετον με
δλλην όρεξιν και θέλησιν τοϋ κνρ Άντονίου του τε Μανδέλω. επϊ παρουσία τών κεκλημένων
αξιόπιστων μαρτύρων τοϋ τε μισερ Φρατζέσκο Βλάγκω και κνρ Γαβρηήλ Λόνγκω και
Μάρκω τών παρατυχώντων και άσψαλισάντων ταϊς οίκείαις νπογραψαϊς συνάμα τοϋ κνρ
Μιχελετω Ακαρδω και τον γεγραψώτος ταύτην Μιχαήλ τοϋ Μοσχοπούλου.
Ιο Francesco Blanco testemio clamadho de questo soura scripto.

Έγώ Γαβριήλ δ Λόνγγος ομολογώ ότι είμαι μάρτυρας παρακαλετός εις τήν άνωθεν δι-
λουμένην γραψήν.
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Έγώ Μάρκος ο μαρτύρων υπέγραψα. Ego Michael Acardo testis suprascripst roga-
tus ...».

2a

1357-1428. Διοικητικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Κε-
φαλονιά.

Φ. Γρηγορόβιος (μετάφρ. Σ. Λάμπρος), Ιστορία τής πόλεως
Αθηνών, τ. 2, Αθήναι 1904, σ. 738-742, σ. 744-746.

3

1359. Ειδικό πληρεξούσιο. Μυλοπόταμος (Κρήτη).

Ε. Gerland, Das Archiv des Herzogs von Kandia im königl. Staatsar-
chiv zu Venedig, Strassburg 1899, σ. 70-71, αρ. 4. (= C. Mertzios, «Un
mandat du XlVe siècle en grec vulgaire», Byzantinische Forschungen 2 (1967),
σ. 266-268).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΤΑΒΟΥΛΛΑΡΙΟ

1359, 10 Ιουλίου

«Έν ονόματι τοϋ πατρός και τοϋ υίοϋ και τοϋ αγίου πνεύματος, εν έτει άπό τής ενσάρκου
οικονομίας τοϋ κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ ατνθ, έν μηνϊ Ίουνίω δεκάτη, ίνδικτιώνος
δωδεκάτης. εν τω καστελίω τοϋ Μυλοποταμοϋ εν τή νήσω Κρήτης.
Προτρεπόμενος προτρέπομαι καγώ Μαθαΐος δ Καλλιέργης υιός εκείνου τοϋ εύγενεστάτον
κυρίου Αλεξίου τοϋ Καλλιέργη, κατοικούμενος εις τήν τούρμαν τοϋ Μυλοποταμοϋ και εν
τή επισκοπή τοϋ Άρίου, προσε κυρ Γεώργιον τόν Καλλιέργην τόν άδελφόν μου, κατοι-
κούμενον εις τήν είρημένην τούρμαν εν τω χωρίω τους Ήβδωνήτας, και λέγω, ότι άπό
τοϋ νϋν καϊ έμπροστεν μέχρι εις χρόνον έναν τόν πρώην ερχόμενον διά ε μ εν καί διά εμόν
δνομαν πληρεστάτη δύναμι καί εξουσίαν να έχεις έν τω περιέχω κάστρου Χάνδακος νήσου
Κρήτης ερευναν, άναγηρεύειν, εξετρέχειν, εγκαλεΐν, άβοκατεύειν καί εντρατίτε έπέρνειν,
διαδικαζεσθεν καί άποκρινεστεν, νόμον αίτεΐν καϊ κουμεσίον ποιειν και αποφάσεις άκούειν
καϊ αύτάς τελεΐν, εις τελείωμαν πληρωμάτων εγλυτόνειν, διαφεντεύειν, περιορίζειν, σκο-
μίζειν, φυλακίζειν καϊ άποφυλακίζειν, λαμβάνειν και άπολαμβάνειν όλα τά καλλά παρόντα
και μέλλοντα και πασέους μου χρεωφελέτας καϊ οίκοπαροίκους, όπου δ' αν καϊ εκείνους
ή εκείνα εϊρης, σήμά τίνος ήτεΐν, διά εγράφου και εκός εγράφον, διά τό δικαστήριον καϊ
εκτός δικαστηρίου, έμπροστεν δουκός και τής βουλής του καϊ άλών πασών εξουσιών τοϋ
περιέχοντος τοϋ Χάνδακος, έγραψα καϊ έγραφον δμολογήσεων, άμφιερώσεων παρακαλειν,
ποιειν καϊ τ ελειώνειν καϊ πάσαν άλην άναγκείαν χρείαν ποιειν ώς ε με αυτόν, καϊ έάν
κάμνη χρείαν, όρκος ομόσαι άπάνω εις τήν ψυχή ν μου ώς ε μεν αυτόν, ότι δε ποιήσεις
διά τήν εξουσίαν τής αυτής προτροπής, νά έχη τό βέβαιον και άπαράθραυστον. έάν οϋν
βουληθώ κινηθήναι εις εναντίωσιν τοϋ ήθελες κάμειν περϊ τής άνωθεν εξουσίας, καϊ ου
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στέρξω τότε να ζημιώσομαι εγώ με τους διαδόχους μου προσεν και προς τα μέρη σον και
προς εκείνους και τα μέρη των. όπου θέλεισύ σνμφωνήσειν τι, λίτρας χρνσαφίον πέντε
από πάσης μον της περιουσίας, και πάλιν εμένη τό ρηθέν γράμα εις τήν δνναμιν αύτοϋ,
δ μεν εγράφη δια παρακλήσεως ταβουλαρίου Μιχαήλ ιερέως τοϋ Στηριώννη παροίσων
και ύποκληθέντων μαρτύρων,
f Ego Lorentius Mudacio testis subscripsi.
Ego Iohannes decrinona testis subscripsi.

δ γραφενς τοϋ νφονς και ταβονλάριος Μιχαήλ ιερεύς δ Στηριώννης μαρτύρων και
υπέγραφα».

3α

1360. Μίσθωση αγροτικού ακινήτου. Δυρράχιο.

Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω ν, «Συμβόλαιον της ΙΔ' έκατονταετηρίδος», ΛIEEE

2 (1885), σ. 471-475.

4

1374-1446. Νοταριακές πράξεις χειραφεσίας. Χάνδακας.

Μ. Μανούσακας, «Ελληνικά νοταριακά έγγραφα (1374-1446)
από τα Atti Antichi του αρχείου του Δούκα της Κρήτης», θησαυρί-
σματα 3 (1964), σ. 88-99, αρ. 1-17 (αρ. 17 = Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα
11022).

ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΑ

1399 (τπ.ν. 1398), 28 Ιανουαρίου

«... Γεμάτην και άπαραίτητον σεγουρτάδαν και αφνέροσιν πιω εγό Κοστής δ "Εντζος
κατοιχούμενος στο χορηον το Καλό Χοράφη προς εσε τον πανφήλτ ατό μου ν ιόν τον Νι-
κόλαον "Εντζον κατοικονμενον ος ιρντε δια πάσαν τιν άπακοήν πεδικήν ην ηργασο και
ουδέποτε εντολή μον παρήλθε άΧ εκαστον μον θέλημαν πεπλήροκας τιννα ότι äv υ χα να
σε αναγιρεύσο διά τρόπον ητηναν ή δηά χρέος τις εμής κληρονομιάς οσαντως και δια
ότι εκερδισας ή μέλει σε κερδίσε και δια πασαν καίφάλιον και άναζήτησιν σνμφορών ή
ζημίαν ή δ νους Ανθρώπου δίνατε μνημονεϋσαι και διά πάσαν καιφάλεον η ζημίαν η δ
νοϋς ανθρώπου δίνατε μνημονενσαι προς όφλησιν όφλειμάτων διστιχεστάτων δμείως και
δια τό απαρχής τον κόσμου εος τοϋ νήν ήτις μετά εγράφων και χορεϊς εγράφων μετά
μαρτύρων και χωρείς μαρτύρων πειστά τε και απειστα πράτα και έσχατα και μήτε ζντάς
μήτε ζυτώ σε διά τό όνομάν μον αλή μεθεν ... κεχορεισμένων και ελευθερόσω σε από
παντός και παντίον τρόπου και θέλημα τό εμόν βονλομαι τον νά έχης εξονσίαν πονλεΐν
και χαρήζην πάκτα και έμφητα πειήν και εν τό θεληματί σον χαρήζην τά σα και μι πα-

2. Στο παρόν λήμμα αποδελτιώθηκε το σύνολο των εγγράφων του άρθρου. Στο Γκίνης, Περί-
γραμμα έχει αποδελτιωθεί η πράξη χειραφεσίας αρ. 17.
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ρεμου ει τών ημετέρων μερών εναντιούμενος άνο εις πέναν λυτρας χρησιον ε' στέργοντα
το παρόν στερεόν ...».

4α

1387. Νοταριακή πράξη παραχώρησης γαιών. Αθήνα, Ναύπλιο.

Julian Chrysostomides, Monumenta Peloponnesiaca: Docu-
ments for the History of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries,
Athens 1995, σ. 558-559, αρ. 294.

5

1391. Νοταριακή πράξη απελευθέρωσης πάροικου. Κέρκυρα.

Ά. Τσελίκας, «Ν. Σπαρμιώτη, νομικού Κορυφών, "Έγγραφον
έλευθερίας" (1391)», Δελτίον τής Ιονίου Ακαδημίας 2 (1986), σ.
182-183.

6

1392-1458. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Α σ ω ν ί τ η ς, «Τρία κερκυραϊκά νοταριακά έγγραφα των ετών
1398-1458», Έώα και Εσπερία 1 (1993), σ. 17-27, αρ. 1-3.

ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»

1398, 16 Ιανουαρίου

«... Ήμής νομικός Ιωάννης ό Γούναρης, ρϋγική προστάξη νομικός τής προηρϊμένης πόλεος
καί νήσου τών Κορυφών, Δημητριος ό Σωσήπατρος, Νικόλαος à Σκούλης, Άγκελλος δέ
Μπιραμπέλω και Γεώργιος ό Σκούλης τοϋ Γούλιου, μάρτυρες ή άπό τής ήριμένης πόλεος
καί νήσου τών Κορυφών, γραματϊσμένη καί άγραμάτϊσθη, πρός τοϋτο ήδϊκώς κληθεντες καί
άξιοθέντες διά τής περϊλύψεος τοϋ παρόντος νομϊκάτου εγγράφου μαρτυροϋμεν, δϊλωπϊοϋμεν
και ύπογράφομεν ... ότι ό ρϊθής κυρ Ιωάννης δ Καβάσηλας έδωσεν πρός τους ρϊθέντας
Γεώργιον καί εις τήν μητέρα αύτοϋ Σταματοϋ άπό τά πράγματα δλλα, όπια (σαν τοϋ
ποτέ Θεοδώρου τοϋ Φεδρΐκου ή παρΐκου τής κυρίας Έμορψίας δέ Άλταβύλλα, σύνβίου τοϋ
ρϊθέντος κυρ Ιωάννου τον Καβάσηλα, τά κάτωθεν γεγραμένα πράγματα, άπό όλλα μέρος
ήμησον, εις τϊούτη συμφωνίαν καί τρόπον, ότι ή ρϊθέντες. Γεώργιος καί ή μήτηρ αύτοϋ
Σταματοϋ να ήναι είσκέπην τοϋ ρϊθέντος Καβάσηλλα και τής συνβίου αύτοϋ κυρίας Έμορφίας
καί κληρονόμοις καί διαδόχοις αυτών καί νά δήδονν αυτοί ή ρϊθέντες καί κληρονόμοι καί
διάδοχοι αυτών τό κατέτος ορνήθια δ to καί δουκάτα τρία, τοϋ καθέν δουκάτου τορνέσια
δέκα ώς μισθοϋντας ... καί νά δουλεύουν ώς ήθελε δουλέβουν ή δεκαρχιτες χορίου τών
Κριτικών, καί άν ήθελεν έρθη ό κερός ότι νά τοις ήθελε ... κανένας αύθέντης καί ήθελεν
τις κερδήσει τά πράγματα όπια θέλλομεν παραλάβη τοϋ ρϊθέντος ποτέ Φεδρΐκου, όλλα
να μένουν εις τόν ριθέντα κυρ Ιωάννη τόν Καβάσηλλα διά μέρος τής σϋνβίου αύτοϋ καί
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κληρονόμοις και διαδόχοις αυτών ... Και ίνα κατά τοϋ παρόντος εγγράφου μή πϊήσονν ή
ελθοϋσιν ουδέποτε τόν μέλλοντα κερών κατεναντίας αύτώ, νπεσχέθησαν δϊά μέρος αυτών
και τών κληρονόμων αυτών εις πϊνήν και νποπϊνής ήπέρπιρων πεντήκοντα, τήν μέν ήμησιν
εκ ταύτης της πινής ζημηοϋσθω δ μή στέργων πρός τό μέρος τό στέργοντι τήν δέ ετέραν
ήμησ'ίν εις τήν δουκϊκήν και ανθεντικήν ημών κόρτην. Και της πϊνής ταύτης πληρουμένης
ή και άπληρότου ή χαριτομένης αφεθίσης, τό παρόν έγγραφον μενέτω εν τι αύτοϋ είσχύϊ
στερεών καί απαρασάλεντον. Έπϊ τούτης και σωματικώς δρκον επίησαν εις τά άγια τοϋ
Θεοϋ ευαγγέλια έμπροσθεν εις τήν αύλήν κυρ Ιωάννου τοϋ Καβάσιλλα, εις χορίον τοϋ
Παλεοχορίου νήσου Κορυφών, τοϋ έχην, κρατήν καί στέργην τό παρόν νομϊκατον έγγραφον
στερεών, άλλιθές καί απαρασάλεντον. 'Έτσι δέ ό προηρϊμένος κνρ Ιωάννης δ Καβάση-
λας, Γεώργιος καί ή μήτηρ αύτοϋ Σταματοϋ άπετάγϊσαν παραγραφάς φόβου, δόλον καί
δηναστίας, λύμπελλον καί περίκουλλον καί παντίαν ετέραν δΐκην τήν βοηθούσαν αυτών,
καί τόν νόμον τόν λέγοντα ότι γίνεκή απόταξης μή χριζέτω. 'Έτι καί πάσας τάς εξόδους
άσπερ έμελεν πϊήση δ στέργων πρός τό μέρος τό μή στέργοντι εν κόρτη ή έξοθεν κόρτης
δϊκεω εγκαλεσμώ καί αυτό ζημιοθήσεται ήσα χορής λόγου καί προφάσεος ...».

6α

1395-1496. Νοταριακά έγγραφα. Μεθώνη, Ναύπακτος, Πάτρα.

Ε. Gerland, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums
Patras, Leipzig 1903, σ. 181-184 αρ. 6.5-6.6, σ. 194-197 αρ. 6.10-
6.11, σ. 217-218 αρ. 6.18, σ. 235-241 αρ. 6.27-6.28.

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ

1397, 5 Μαΐου

«Έν ονόματι τοϋ πατρός και τοϋ νίοϋ και τοϋ άγιου πνεύματος αμήν.
Κωνσταντίνος ιερεύς ό Τοϋρας άμπέλιον έχων εις τόν Λόγκον φράγγον εις τόπον της
κούρτης διά δεκατίαν και μόνη ν όποιον άμπέλιον και παν, είτι δίκαιον έχω εν αντώ,
μή εκ τίνος βίας ή ανάγκης, άλλ' εξ οικείου μον καλόν και ενδιαθέτον θελήματος τε
και προαιρέσεως έπιδίδωμι χάριν ψνχικής μον σωτηρίας και μνημοσύνον μον πρός Νι-
κόλαον τόν νΐόν Ίωάννον τοϋ Αλληλούια, ατε δη γράμματα μυούμενος και έν προσδοκία
ίερωσννης καραδοκούμένος, έπιδίδωμι δε εις κληρονομίαν αυτού διηνεκή και άναφαίρετον,
ΐν' άπεντεϋθεν έχει και οίκοδεσποτεΐ και νέμεται ώς οίκεΐον κτήμα και ίδιαίτατον, και τήν
εξ αντοϋ πάσαν και παντοίαν είσφοράν και επικαρπίαν άπολαμβάνειν ώς ίδιος και γνήσιος
οικοκύριος, έτι δε επ' άδειας και ελενθερίας έχειν, κατέχειν, πωλεΐν, χαρίζει,ν. προικοδοτεΐν,
εις θείους και ιερούς ναούς άφιερεΐν, νπερ ψνχικής σωτηρίας διδόναι και απλώς ειπείν,
ποιεΐν επ' αντώ, εΐτι άρα και βούλεται, καθώς οί θείοι και ίεροϊ νόμοι διαγορεύονσι τοις
δεσπόταις ποιεΐν εν τοις αντών κτήμασί τε και πράγμασι· μή παρά τίνος τό σύνολον
κωλυόμενος ή τό τνχόν εμποδιζόμενος. εί δέ ποτε καιροίς ή χρόνοις μετάμελος εγενόμην
εγώ ή τις άλλος άντι εμού ή τών εξ ε μον και ήβονλήθημεν ενοχλήσαι ή άνακράξαι τόν
είρημένον Νικόλαον ή τους κληρονομοδιαδόχονς αντοϋ ένεκεν τον τοιοϋδε άμπέλιον εις
τό έξώσαι αυτούς, ον μόνον ίνα μή είσηκουώμεθεν, άλλα και από παντός συλλόγου και
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κριτηρίου εκδιωκώμεθεν και εμένωμεν κατακεκριμμένοί" προς τούτοις νά έπίπτωμεν καϊ
εις ποινήν ύπερπέρων εκατόν, τά ήμιση εις τήν κούρτην τοϋ αύθέντου τοϋ μητροπολίτου
καϊ τα ήμιση εις τήν μερίαν, και πάλιν τό δίκαιον νά είχεν δ είρημένος Νικόλαος εν τω
δηλωθέντι άμπελώνι και οί κληρονομοδιάδοχοι αύτοϋ μετά πάσης πληροφορίας, τούτου γάρ
χάριν και τό παρόν γράμμα εγένετο εν τω από Χρίστου γεννήσεως ετει ατ^ζ, ίνδικτιώνος
έ~, εν μηνι Maiω Τ ενώπιον και μαρτύρων Μανουήλ τοϋ Θεριανοϋ, Κωνσταντίνου τοϋ
Λαυρακοστόμου, Άλισάνδρον τοϋ Κακωνά, Ντεφρε τοϋ Θεοδωριτζοπούλου, Νικολάου
και Ιωάννου τών Άλισανδροπούλων και 'Ανδρέου τοϋ Αηστοπούλου. όπερ και εβουλλώθη
μετά τής ήμετέρας βούλλης και επεδόθη τω άνωθεν ήδη διαληφθέντι Νικολάω τω υίώ
Ιωάννου τοϋ Αλληλούια εις βεβαίωσιν και σύστασιν αύτοϋ και πάντων τών δρώντων και
άκουόντων άσφάλειαν.

( Ση μείον νομικού.) Καϊ εγώ Θεόδωρος ιερεύς δ Πίγκης, εξ αυθεντικής δυνάμεως νομικός
ών Παλαιών Πατρών, ταϋτα πάντα οικείς μου χειρι έγραψα καϊ υπέγραψα καϊ δήλα τοις
πάσιν έποιησάμην καϊ διά τοϋ παρόντος μου τοϋδε σημείου επεσφραγισάμην παρακληθεϊς
υπ' αυτών».

ΠΑΚΤΩΣΗ

1404, 9 Ιανουαρίου

«Έν ονόματι τοϋ πατρός καϊ τοϋ υιοϋ καϊ τοϋ άγιου πνεύματος άμήν.
Γαλβάν[ο] δε Στάμπις έξάμπελον εύρων εις τό σταθμόν, όπερ κατέχω, τό λεγόμενον
Παλουκιάνικον, όπερ επεκράτει Ιωάννης δ Άλληλούιας, τω χρόνω ήδη διαφθαρεν και εις
άπορίαν άποκλίναντα και διά τοϋτο και έστρεφεν αυτό πρός με, διό ουδέν τον άβαντζάριζεν.
εγώ δε διά τό συμφέρον τής είρημένης στάλης καϊ ίνα μή τελέως έρημωθή καϊ άσύμφορον
διατελή, πακτόνω αυτό πρός τόν ειρημένον Ίωάννην τόν 'Αλληλούια, ώς ίνα επιμεληθή καϊ
καλλιεργήση και άναστήση αυτό, καϊ έχειν εν κληρονομήματι αύτοϋ άναφαιρέτω, έπιδίδειν
τε κατ' έτος πρός με και τους εμούς διαδόχους ένεκεν τούτου τή εορτή τοϋ μεγάλου
πάσχα κριόν ένα και ούχϊ πλέον, πληροΐν δε καϊ τήν δεκατίαν μόνος άπό τής επικαρπίας
τοϋ αμπελιού εις τήν κούρτην άπό δε τάς εύρισκομένας ελαίας άρτίως και δένδρα έτερα,
ϊνα μεριζώμεθεν αυτά έξ ίσου· εί δε και προσαναστήση έτερα δένδρα έκεϊσε αυτός, νά
είναι διά λόγου του εις τήν νουμήν και κατάστασιν τοϋ άμπελίου. καϊ ιδού άπό τοϋ νϋν
έχει δ δηλωθείς Ιωάννης ό Άλληλούιας τό αύτό εξάμπελον κατά τήν άνωθεν περιλογήν
εν παντοία αύτοϋ δεσποτεία και κυριότητι, ώστε κατέχειν καϊ οίκοδεσποτεΐν αύτό εν
κληρονομήματι διηνεκή και τήν εξ αύτοϋ πασαν και παντοίαν πρόσοδον και επικαρπίαν
άπολαμβάνειν ελευθερίως ώς οίκεϊον κτήμα και ίδιαίτατον, άρκούμενος εις τήν άνωθεν
συμπεφωνημένην νουμήν τοϋ ενός κριοϋ κατ' έτος εν τω μεγάλα) πάσχα και τής δεκα-
τίας έν τή κούρτη, μή πλέον παρά τίνος συνωθούμενος ή απαιτούμενος, άλλ' έν τούτοις
διαμένειν άνενόχλητος πάντα και ανεπηρέαστος, έχων παντοίαν άδειαν και εξουσίαν μετά
τοϋ κατέχειν, έτι και πωλεϊν, χαρίζειν, προικοδοτεΐν, άντικαταλλάττειν, εις θείους κ. τ.
λ. οϋ δή χάριν καϊ τό παρόν γράμμα γεγονέναι εποίησα εν τω άπό Χριστοϋ γεννήσεως
έτει αυδ, ίνδικτιώνος ιβ, εν μηνι Ίαννουαρίου θ , ενώπιον καϊ μαρτύρων Κωνσταντίνου
τοϋ Ααυρακοστόμου, Κωνσταντίνου τοϋ Σπανοπούλου, Ματθαίου ντε Κανιότ, Νικολάου
τοϋ Πίγκη και ετέρων τών έκεϊσε ευρεθέντων, όπερ και εβουλλώθη μετά τής ήμετέρας
βούλλης και επεδόθη τω άνωθεν ήδη διαληφθέντι Ιωάννη τώ Αλληλούια εις σύστασιν
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αντοϋ και διαμονή ν διηνεκή, βεβαίωσίν τε και άσφάλειαν άναμφί[λεκτ]ον πάντων τών τά
τοιαντα δρώντων και άκουόντων.

(Σημείον τοϋ νομικού.) Και εγώ Θεόδωρος ιερεύς ό Πίγκης εξ αυθεντικής δννάμεως
νομικός ών Παλαιών Πατρών ταϋτα πάντα οικεία μου χειρ ι έγραψα και υπέγραψα και
δήλα τοις πάσιν εποιησάμην και δια τοϋ παρόντος μου τοϋδε σημείου έπεσφραγισάμην
παρακληθεις νπ' αυτών».

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ

1496, 1η Μαίου

«f Έν ονόματι τοϋ Χριστον αμήν. αν^ζ, ινδικτιώνος ιδ, Μαϊον α, εις τήν Νανπάκτον
ήγονν εις τόν λιμένα.

Παρήσαν σωματικώς μϊκϋρ Ανδρέας δει Φραντζέσι ό άπό τής Μεθώνης, ννν δε ευρισκόμενος
εν Νανπάκτω, και κνρ Γεώργιος ό Μελέτης ό άπό τό Άνάπλιον. είπε δε ό είρημένος μϊκϋρ
Ανδρέας δεϊ Φραντζέσι, ότι ώς επίτροπος, [όπον ένι] τοϋ μϊκϋρ 'Αντωνίου Τέστα τον ποτε
μϊκϋρ Ίάκονμον, κατά πώς φαίνεται ή επιτροπική άπό τό ρίζι μεν τό τον Αναπλίον, γινο-
μένη εις τάς κη τοϋ ννν παρελθόντος Άπριλλίον εις τό Ανάπλιον, γυρεύοντας τόν είρημένον
κνρ Γεώργιον [τόν] Μελέτην ψλωρία ενενήντα εξ και άσπρα σαράντα τρία, όπον χρεωστει
τόν είρημένον μϊκϋρ Αντώνιον Τέστα. όποιά είσι δι' άριστον άπολογαριασμον, όπον είχαν
αντάμα, νά κάμουν, είπε δε ό είρημένος κνρ Γεώργιος Μελέτης, ότι διά τών είρημένων άνωθεν
φλωρίων τών ενενήντα εξ και άσπρων σαράντα τριών όμπλιγάρεται αντός και όμπλιγάρει
και πάντα τά καλά τά κινητά και ακίνητα, όθεν ενρίσκονται, και τους χρεωφειλέτας αύτοϋ
τους ευρισκομένους εις τό Ανάπλιον, εις τήν Αθήνα και άλλαχοϋ, όπου έχει πράγματα και
χρεωφειλέτας. όντως όμπλιγάρει άκόμα καί τά παιδία τον όμοϋ τά καθόλον γεγραμμένα
όμπλιγάρει έως τελείαν αποπληρωμή ν καί έξόφλησιν τών είρημένων ενενήντα εξ φλωρίων καί
τών σαράντα τριών άσπρων, όποιον χρέος νά όφείλη δ είρημένος κϋρ Γεώργιος ό Μελέτης, νά
πληρώση καί νά εξόφληση αυτό πρός τόν είρημένον άνωθεν μϊκϋρ Αντώνιον Τέστα δι όλον
τοϋ νϋν ερχομένου Σεπτεμβρίου, δίδοντας κατά τό παρόν δ είρημένος κϋρ Γεώργιος δ Μελέ-
της ήγονν τον μϊκϋρ Ανδρέου ντεϊ Φραντζέσι, ώς επίτροπος, όπον ένι, ψλωρία είκοσι, ατινα
είκοσι ψλωρία έλαβεν ταϋτα ό μϊκϋρ Ανδρέας ντεϊ Φραντζέσι. τά δε έναπολειφθέντα νά δώση
καί νά πληρώση αυτά εις τό άνωθεν γεγραμμένον τέρμινον. [εί δε ονδεν πληρώσει αντά εις τό
εί(ρημέν)ον τέρμινον], νά έχη πάσαν άδειαν δ είρημένος μϊκϋρ Αντώνιος Τέστας, νά σφίξη καί
νά στρέψη καί νά περιορίση τοϋ είρημένον κϋρ Γεωργίον τον Μελέτου τά παντοία καλά αύτοϋ,
τά άνωθεν είρημένα, όθεν ευρίσκονται, έτι είπεν δ είρημένος κϋρ Γεώργιος δ Μελέτης δ άπό
τό Ανάπλιον, ότι έστοντας εις τό Ανάπλιον δ είρημένος κϋρ Γεώργιος ό Μελέτης είπεν εκεϊσε
έμπροσθεν παρακαλεσμένων μαρτύρων, τοϋ εύγενοϋς μϊκϋρ Αγγέλου Κέρινη καί κϋρ Λινάρδον
τοϋ Μεντζολά, όπως ομπλιγάρησεν εκεϊ εις το Ανάπλιον τοϋ είρημένον μϊκϋρ Αντωνίου Τέστα
τά καθόλου αύτοϋ σπαρτά, όθεν ενρίσκονται, έτι τε καί τους χρεωφειλέτας αύτοϋ. αί όποιαι
ομπλιγατζιόνες θέλει καί στέργει καί βέβαιοι ό είρημένος κϋρ Γεώργιος ό Μελέτης, [καί]
εκείνην, όπου είπεν εις τό Ανάπλιον, καί ταύτην, ην εποίησεν εις τήν Νανπάκτον.
Εις άσφάλειαν έποίησεν τό παρόν γράμμα έν Νανπάκτω, ενώπιον καί παρακληθέντων
μαρτύρων, κϋρ Χριστόφαλου Φαλιερ, κϋρ Γεωργίου τον Γκρεκοπούλον καί κϋρ Νικολάον
τοϋ Βορίση.
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(Σημείον τον νοταρίον.) Ιωάννης δ Άργνι τή δυνάμει δεσποτική νοτάριος ων φανερός
έγραψα και υπέγραψα εν Ναυπάκτω, εν φ ετέθη καϊ τό παρόν ση μείον ...»

1400-1494. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Καρύδης, «'Αντίγραφα νοταριακών πράξεων τοϋ 15ου αί. στά
κατάστιχα του Κερκυραίου νοταρίου ιερέα Σταματίου Κοντομάρη»,
Παρνασσός 41 (1999), σ. 164 -169, αρ. 1-3.

8

1414-1789. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Χρύσα Μαλτέζου, «Αρχειακές μαρτυρίες για πέντε μεταβυζαντινούς
ναούς τής Κέρκυρας», στον τόμο Εύφρόσυνον, τ. I, σ. 316-319.

1417. Διαθήκη (ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο). Κρήτη.

Ε. Legrand, «Testament de Nil Damilas», Revue des Etudes
Grecques 4 (1891), σ. 180-181.

9α

1430. Διαταγή οθωμανού αξιωματούχου. Ιωάννινα.

Α. R i g ο, «Lo Horismös di Sinân Pascià, la presa di Ioannina (1430) e
la «lettera» del sultano Murâd II», Θησαυρίσματα 28 (1998), σ. 62.

9β

1432. Νοταριακό έγγραφο. Κέρκυρα.

Σ. Α σ ω ν ί τ η ς, «Έγγραφα αναφερόμενα στην εκκλησιαστική περι-
ουσία στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας κατά το 14° και 15° αι.», Έώα
καϊ Έσπέρια 3 (1996-1997), σ. 29-32, αρ. 3.

10

1436. Διαθήκη (ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο). Χάνδακας.

Μ. Μανούσακας, «Ή διαθήκη του Αγγέλου Άκοτάντου 1436,
αγνώστου Κρητικού ζωγράφου», ΔΧΑΕ 2 (1960-1961), σ. 146-149,
αρ. 2.
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ΑΡΙΘΜΟΙ 10α - 11γ

10α

1436. Ειδικό πληρεξούσιο. Κέρκυρα.

Σ. Α σ ω ν ί τ η ς, «Προβλήματα του ορθόδοξου κλήρου της Κέρκυρας
πριν και μετά τη Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας», Βυζαντινά 21
(2000), σ. 407-408, αρ. 1.

ΙΟβ

1440-1450. Διοικητικά έγγραφα. Κύπρος, Λίνδος, Ρόδος.

Ζ. Τσιρπανλής, Ανέκδοτα έγγραφα για τη Ρόδο και τις Νότιες
Σποράδες από το αρχείο των Ιωαννιτών Ιπποτών, τ. 1 (1421-1453),
Ρόδος 1995, σ. 401-403 αρ. 126 (= Α. Luttreil - Vera von Falkenhausen,
«Lindos and the defence of Rhodes: 1306-1522», Rivista di Studi Bizantini e
Neoellenici 22-23 (1985-1986), σ. 325-326 αρ. 2 = Α. Luttreil, The Hospitallers
of Rhodes and their Mediterranean World, London 1992, αρ. VII), σ. 558-560
αρ. 222.

ME ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ,
ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΝΔΙΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ.

1440, 20 Σεπτεμβρίου

« f Ήμής φρα Τζουάν ντε Λεστίκ, θεού χάριτος μέγας Μαιστορ τοϋ ιεροϋ ήκον τοϋ
Όσπυταλίου του αγίου Ιωάννου τών Τεροσολίμων καϊ τον τοϋ Χριστού πενήτον φύλαξ,
εις απαντας όφντζιάλιονς, γέροντας και παντός τοϋ κοινοϋ λαοϋ του κάστρο μας τής
Λύνδου τοϋ αγίου Όσπυτίουτου Όσπυταλίου, χερέσθε εν Κύριον.
Γνοστόν εστίν απαντας, ότι ο σουλτάνος τοϋ Καιρός, οι Σαρακινοι πολεμύζουν το
κάστρο μας τής Μεγηστής να το πάρουν και έρχουντε πρός εμάς· διά τοϋτο έκαμα
άρμάδαν και δύναμην, θεού χάριτος, να υπάγει πρός έκίνους να τους τζακίσω,
μεγαλύτερην παρα κίνους· εις τοϋτο παρακαλά σας ακριβός καϊ ορίζο σας απανο ειν
πέναν της άπηστίας και τής φούρκας καϊ νά χάσου όλλα τους τά καλλά, τά έχουν,
κατά την όραν οπου να ιδίτε την γραφίν μου, διασυντόμως πάσα άνθρωπος δποϋ να
ίνε τοϋ κουπίου να έμπη εις το κατ έργον, το στέλο αύτοϋ, να έρτη να κάμομεν νίκην
κατά τόν έχθρόν μας, με τό πλερομάν σας.

Ανά τοϋτο γράφον σας το μολιβόβονλον τοϋτον, ότι να μιδέν έχετε καμίαν έντίρισιν
περιερχομένον δια ενγγαρίαν καμίαν, αμε να ινεν το όρκομοτικόν μας στερεόν και
δινατόν δσαν ντον, ονδ' εμής και ουδέ άλως Μαΐστορ, όπον να έλθη οπίσο μας, να
μνδέν έχει άδιαν να σάς άνοχλίσει τνποτα. Τοϋτο δε ήνε μεγάλη χρίσης, νπια ποτέ
ονδεν εγίνην.
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Και εις τοϋτο εχεται καλήν καρδίαν, δττι θ έλη νικήσει το αγιον Όσπντάλην, δίοτη
εκίνοι εϊνεν ξύλα δέκα επτά και τά έδικα μας θέλουν ήστε περί του παρά ήκοση.
Έγράφην εις χαρτήν βεβραϊνον και έβουλόθειν διά βούλας μας μολιβής, τήν χρονίαν
τοϋ Χριστού χιλίονς τετρακοσίονς σαράντα, εις τάς εκοση τοϋ Σεπτεβρίου μυνός.»

ΙΟγ

1445. Παραχώρηση ακινήτων. Νάξος.

Σ. Λάμπρος, «Δουκικόν γράμμα Ιακώβου Κρίσπη Β' τοϋ δουκός
τοϋ Αιγαίου», Νέος Έλληνομνήμων 4/3 (1907), σ. 467-468.

ΙΟδ

1446. Διαθήκη μοναχής. I. Μ. Ξηροποτάμου.

J. Β ο m ρ a i r e, Archives de FAthos III. Actes de Xéropotamou,
Paris 1964, σ. 214, αρ. 30.

11

1446. Ναυτοδάνειο. Χίος.

Μ. Μανούσακας, «Στέφανος Κατράριος, ό πρώτος γνωστός
Έλλην νοτάριος της Χίου», στον τόμο Εις Μνήμην Κ. Ί. Άμάντον,
Αθήνα 1960, σ. 270-271.

11α

1446-1447. «Έπιτροπικόν γράμμα». Ιεροσόλυμα.

Ζ. Τσιρπανλής, «Ό Ιωάννης Πλουσιαδηνός καί ή σιναϊτική
εκκλησία τοϋ Χριστοΰ τοϋ Κεφαλα στον Χάνδακα», Θησαυρίσματα 3
(1964), σ. 19, σημ. 1.

11β

1447. Προικοσύμφωνο. Κέρκυρα.

Σ. Εύστρατιάδης, «Κερκυραϊκον προικοσύμφωνον τοϋ ιε' αιώνος»,
Θεολογία 3 (1925), σ. 48-50.

11γ

1450-1468. Διοικητικά έγγραφα. Λευκωσία.

L. de Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le règne
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ΑΡΙΘΜΟΙ 118 - 12β

des princes de la maison de Lusignan, τ. 3, Paris 1855, σ. 64-66, σ.
192-193, σ. 195-196, σ. 201-202, σ. 206, σ. 212-214, σ. 223.

ιΐδ

1451-1481. Συνθήκες ειρήνης και παραχώρησης εμπορικών προνομίων.
Ρόδος.

Ζ. Τσιρπανλής, «Φιλικές σχέσεις τών ιπποτών τής Ρόδου μέ
τους Τούρκους κατά το 15° αι.», Byzantinische Forschungen 3 (1968),
σ. 195-198 αρ. 1, σ. 202-207 αρ. 2.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ.

1481, 21 Νοεμβρίου

«Κεφάλαια διά τήν άγάπην καμομένα μέσα εις τόν αίδεσιμώτατον Μέγαν Μαιστωραν
τής Ρόδου, αύθέντην φρά Πέτρω Δαουμπουσοϋν, με τήν κατάστασιν τής βουλής του,
καϊ με τόν μέγιστον Χαντζή Μπραήμην, άποκροισιάριον του εκλάμπρον αύθεντός
σονμπαση τοϋ Πετζώνος, διά δύναμιν τής γραφής τοϋ αύθεντός αύτοϋ, τής χρώνοις
αυπα , μηνι κς' Νοεμβρίω, εις τήν Ρόδον.

... "Ετι και μέσα εις τόν καιρόν άπό να άποκατασταθή ή διόρθωσι τής τιμείας αγάπης με
τόν κραταιώτατον μέγαν αύθέντην διά καλήν άρχήν τής αγάπης καϊ διά σημάδην καλής
θελήσεως καϊ φιλείας, έως να άποκατασταθή ή αγάπη αυτή, να γρηκάται καϊ να στέκη
ή τρέβα μέσα εις τόν είρημένον Μέγα Μαιστωραν και τόν αύθέντην τόν σούμπασιν διά
μήνες ς'ή περισσώτερον ή ολλιγώτερον σαν θελήσει αυτός δ αύθέντης ό σούμπασις, άπό
τες περιοχές τής θαλάσσου καϊ τους λιμιώνας, άπό τους σέττε κάβους έως στα Παλάτια,
άσφαλίζοντα και εγρηκόντα τοϋς όρους, οίον του σέττε κάβους και Παλάτια, με ταύτην
τήν τάξιν, ότι δι' άσφάλειαν τής είρημένης άποκατάστασις οί Ροδήτες καϊ οί υπεξούσιοι
τής Ψελιγιοϋς, δμοίως δε καϊ οί Τοϋρκοι, νά ε μπορούν σεγοϋρου με τά κορμιά τους καϊ
τά καλά τους να ταξιδεύουν και να πράττουσιν εις τήν Ρόδον καϊ εις τους τόπους όλους
τής αυτής Ρελιγιοϋς και εις αύταΐς ταΐς περιοχαις και κονφήναις τής Τουρκίας.
"Ετι και τά κάτεργα καϊ οί φοϋσταις καϊ άλλα πλεύσιμα του είρημένον αύθεντός
Μεγάλου ΜαΪστωρος καϊ τής Ρελιγιοϋς, μέσα εις τόν καιρόν τής τοιαύτης τρέβας,
νά μηδέν ποιήσουν ζημίαν ή δνναστείαν κάν μίαν εις τους Τούρκονς, μέσα εις τες
περιοχαϊς ταΐς είρημέναις, δμοίως καϊ οί Τούρκοι, μή δε κάτεργον, μή δε φονστα,
μή δε άλλον πλεύσιμον εις ταΐς περιοχαϊς μέσα ταΐς είρημέναις, είτε εις τά νησιά
τής Ρελιγιούς, νά μηδέν κάμονν ζημίαν κάν μίαν, ουδέ εις τους υπό τακτικούς τής
Ρελιγιούς, με τιοντον εγρηκόντα, ότι τά κάτεργα και οί φοϋσταις και τά ξύλα τά
αρματωμένα νά έμποροϋν κατά τους μαχομένονς νά κάμνονσιν τήν τάξιν τής μάχης
εις τήν θάλασσαν, όχι δε τά πραγματευτάδικα, τά θέλουν ταξιδενειν και πράττειν
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μέσα εις ταΐς είρημέναις περιοχαις και λιμιώναις να ένεν σίγουρα θαλάσσου τε και
στερεάς της μίας μερίας και της άλλης ...»

12

1453. Αποδοχή από τις κοινότητες της Νισύρου εντολής των Ιωαννιτών
Ιπποτών για την κατασκευή και επισκευή οχυρώσεων. Νίσυρος.
Ζ. Τσιρπανλής, «Σελίδες άπό τη μεσαιωνική ιστορία της Νισύρου
(1306-1453)», Δωδεκανησιακά 2 (1967), σ. 48-49 (= Ζ. Τσφπανλής,

«Μορφές διοικητικής αυτονομίας στα Δωδεκάνησα επί ιπποτοκρατίας (Liberi ab
omnibus servitutibus?)», Δωδώνη 15/1 (1986), σ. 55-60 αρ. 2 = Τσιρπανλής,
Ρόδος και Νότιες Σποράδες, σ. 43-44· σ. 195-200, αρ. 2).

12α

1454-1819. Εκκλησιαστικές αποφάσεις και σουλτανικό φιρμάνι. Κωνστα-
ντινούπολη.

P. Lemerle, Archives de FAthos II. Actes de Kutlumus, β'
έκδ., Paris 1988, σ. 187 αρ. 64, σ. 203-209 αρ. 73-75, σ. 213-
216 αρ. 77, σ. 219-222 αρ. 79, σ. 235-237, σ. 406 αρ. 47bis.

12β

1456 (1457). Έκκληση στο Μ. Μαγίστρο από κατοίκους των τουρκοκρα-
τούμενων Μικρασιατικών παραλίων. Ζητούν αρωγή για τη μετοικεσία
τους στο νησί της Ρόδου. Μικρά Ασία.

Ζ. Τσιρπανλής, «Οι «εύπρεποι άνθρωποι», το παιδομάζωμα και
οι επιχειρήσεις του παπικού στόλου στο Αιγαίο με ορμητήριο τη Ρόδο
(1456-1458)», Δωδώνη 15/1 (1986), σ. 221-222 (= Τσφπανλής, Ρόδος
και Νότιες Σποράδες, σ. 67-68).

«αν ν ζ ϊούνίω Κ.

Έτούτω ένεν το χαρτήν τό επεύσασην ο<ι> ευπρεπϊ αν(θρω)ποι.

Εντιμότατε, φρονιμότατε, ενδοξότατε καί πάσης τημής άξιε αυθέντι Ρόδου, μέγα μαΐστωρ
φρά Τζϊάκα τε Μιλή μετα καί του κουβεντίον, καί εις τον αγϊώτατον πατριάρχην, τόν
επήτροπον τον παναγϊωτάτου πάπα, ημείς οι πτωχεΐ οι δονλι σας οι χριστιανοί, οι εύ-
πρεποι άν(θρω)ποι, όπου ήμεσαν εις τήν Τουρκϊαν, μηκροί τε καί μεγάλοι, άνδρες τε καί
γυναίκες, πολ(λ)α προσκυνούμεν τήν αυθεντία σας.

Να τό ήξεύρετε, αύθέντες, πώς έχωμεν αγανάκτησην άπο τους Τούρκους καί πέρνονν τά
παιδία μας καί κάμνονν τα μονσονλμάνονς, καί δϊά τούτω παρακαλουμεν τήν αυθεντία
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ΑΡΙΘΜΟΙ 13 - 15β

σας και τον αγιον τον πατριάρχην, το πώς εκατεβην διά τους χρυστϊανοϋς με κάτεργα
τοϋ πάπα, και δϊα τούτω παρακαλούμεν τήν αυθεντία σας, να βάλετε βουλήν να στείλη δ
άγϊώτατος δ πατριάρχης τα κάτεργά του, να μας σϊκόσεται άπεδώ με τας γυναίκες μας
καϊ με τα παιδία μας, δτί εχομεν μεγάλην αγανάκτησην από τοϋς Τούρκους, ότι να μην
χάσομεν τα παιδία μας, άμη να έλθομεν εις τον τόπον σας να ζήσομεν καϊ να αποθάνομεν
ώς ύποταχτικοϊ τής ανθεντ(α<.ς> σας εντάμα μετ α σας πάντοτε. Ει δε καϊ αφήσετε μας
εδώ εις τοϋς Τούρκους ότϊ να χαθοϋν τά παιδία μας, να το δόσεται λόγον εις τόν θ(εο)ν
καϊ τό κρήμαν μας να ενεν άπάνο σας, καϊ δια τούτω παρακαλου<μεν> τήν αυθεντία
σας και τον αγϊοντατον τόν πατριάρχην, το εγληγορόττερον όπου εμπορΐται, να πεύσϊ τα
κάτεργά του νά μας σϊκόσουν.

Κ(υριο)ς δ θ(εο)ς στερεόνη τα χρόνια τής αυθεντία<ς> σας».

13

1457. Δωρεά εν ζωή (ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο). Μουχλί (Αρκαδία).
M. M a n ο u s a k a s, «Un acte de donation à Γ église sainte Kyriakè
de Mouchli (1457)», Travaux et Mémoires 8 (1981), σ. 319.

14

1461-1817. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, επισκοπικές αποφάσεις.
Σκύρος.

Κ. Κωνσταντινίδης, «Ό κώδικας τής μονής τοΰ Αγίου Γε-
ωργίου Σκύρου», ΑΕΜ 24 (1981-1982), σ. 41-109.

14α

1462. Δωρεά εν ζωή. Σίφνος, Νάξος.

Π. Ζερλέντης, «Ιουλιανού Ντακορώνια αύθέντου Σιφνίων γράμμα
τοΰ έτους 1462», Νησιώτικη Έπετηρϊς 1 (1918), σ. 128-132.

15

1462-1573. Απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου και νοταριακές πράξεις.
Κέρκυρα.

Κατερίνα Ζ α ρ ί δ η, Ο μέγας πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλέξιος
Ραρτονρος, λόγιος τον 16ου αι. (1504-1574), Κέρκυρα 1995, σ. 214-
232 αρ. 1-9, σ. 235-238 αρ. 13-14, σ. 240-241 αρ. 17.

15α

1463-1502. «Ταβουλλαρικά γράμματα», ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγ-
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γράφο, πατριαρχική απόφαση. Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη,
Λήμνος, Χαλκιδική.

Ν. Oikonomidès, Archives de FAthos. IV. Actes de Dionysiou,
Paris 1968, σ. 161-162 αρ. 30, σ. 164-170 αρ. 32-33, σ. 190 αρ.
41.

15β

1468-1469. Διατάγματα του Γάλλου βασιλέα της Κύπρου. Νικοσία (Λευ-
κωσία).

J. Richard, T. Papadopoullos (εκδ.), Le Livre des
Remembrance de la secrète du Royaume de Chypre (1468-1469),
Nicosie 1983, σ. 4-5 αρ. 3, σ. 7 αρ. 7, σ. 10-11 αρ. 15-17, σ. 25-
27 αρ. 46-50, σ. 36 αρ. 72, σ. 41 αρ. 83, σ. 47-48 αρ. 99, σ. 54
αρ. 115, σ. 55-56 αρ. 117, σ. 67-68 αρ. 143.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΦΥΓΑΔΩΝ ΠΑΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΥΣ.

1468, 4 Μαρτίου

«f Πιστοί και ήγαπημένοι μας, μηνοϋμέν σου και δρίζομέν σε, μοναϋτα και τόν αντόν
μας όρισμόν περιλάβης, νά ποίσης έναν διαλαλημόν και δρισμόν απέ τήν μερίαν μας
εις όλα τά χωρία και πραστεΐα, μοναστήρια, άμπελικές και μονοίκια, άπου ένι εις τήν
κοντράδαν της χώρας, τό πώς οι τζιβιτάνοι και παρατζιβιτάνοι τών αυτών χωρίων
και πραστείων νά γυρέψουν όπον ενρονν ανθρώπους και γεναϊκες και κοπελλία,
άπου δεν είναι άπον τους τόπους, άπου ενρίσκονται, και δεν είναι άγρωνισμένοι
πώς ένι ελεύτεροι, νά τονς πιάννονν και νά τους δήννονν άξάγκωνα καί να σοϋ τους
πρεζεντιάζονν και έσον νά τονς πέμπης εις τόν σύγκριτόν μας νά τονς θωρονν, äv
έν' πάροικοι μας, νά τονς παιδεύγουν και νά τους πέμπουν εις τά χωρία μας, και, äv
έν' πάροικοι άλλους, νά τονς παιδεύγης έσον και νά τους παίρνουν οί αφέντες τους-
και äv ίσως καί οί αυτοί τζιβιτάνοι και παρατζιβιτάνοι ποίσουν τό κατάδικον, θέλουν
πλερώννει πένα δ πασαγείς, άπον νά φαλιάση, εις τήν τζάμπραν μας δουκάτα κε'
και κιβέτζιμο· ομοίως πάσα αθρωπος τοιούτης λογής και νατονρας άπον νά 'ναι κ'
έχουν τους έσσω τους ου ξεύρουν που ένι ή φεύγουν και 'δε νά τους ομολογούν, θέλει
πλερώννει πένα δ πασαγείς εις τήν τζάμπραν μας δουκάτα κε' άπον νά φαλιάση. Καί
διαβαίννοντα ολλίες ημέρες θέλομεν πέψει έναν εμπιστόν καί ήγαπημένον μας νά δη
καί νά ξετάση äv εποΐκαν οί άνωθεν τζιβιτάνοι καί παρατζιβιτάνοι τό τέβερ τονς καί
άπον βρεθή φαλιασμένος θέλει πέφτει εις τήν άνωθεν πένα. Οί πιστ(οί) τζιβιτάνοι
καί παρατζιβιτάνοι νά που ρ σον β ιάζονν πάντα εις τοιαντην μανιέραν.
Έγράφην τη δ' Μαρτίου νξη' Χρίστου».
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16

1469-1817. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Κοντογιάννης, Σ. Καρύδης, «Ή Μονή Παλαιοκαστρί-
τσας Κέρκυρας (Ιστορικά έξ ανεκδότων έγγράφων)», Επιστημονική
Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 29
(1994), σ. 648-650 αρ. 1-2, σ. 651-654 αρ. 4-5, σ. 657-659 αρ. 8,
σ. 661-666 αρ. 12, σ. 674-687 αρ. 18-21, σ. 688-691 αρ. 23, σ.
696-703 αρ. 28.

16α

1471-1496. «Ταβουλλαρικά γράμματα». Αγ. Όρος, Αυλώνας.

Α. Gui 11ο u, P. Lemerle, Denise Papachryssan-
thou, Ν. Svoronos, Archives de VAthos. X. Actes de Lavra
III. De 1329 à 1500, Paris 1979, a. 196-199, αρ. 173-174.

17

1472-1473. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Γ. Πεντόγαλος, «'Ανέκδοτα έγγραφα τοϋ 15ου αιώνα σχετιζόμενα
μέ τήν έκκλησιαστική ιστορία τής Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Χρονικά
19 (1974), σ. 129 αρ. 1 (= I. Κονιδάρης, Γ. Ροδολάκης (εκδ.), «Οι πράξεις
του νοταρίου Κερκύρας Ιωάννη Χοντρομάτη (1472-1473)», ΕΚΕΙΕΔ 32 (1996),
σ. 151 αρ. 4), σ. 133-134 αρ. 2 (= Κονιδάρης, Ροδολάκης, ό.π., σ. 158-159
αρ. 18), σ. 137 αρ. 3 (= Κονιδάρης, Ροδολάκης, ό.π., σ. 163 αρ. 27).

18

1472-1545. Κώδικας Ιωάννη Χοντρομάτη, νοταρίου Κερκύρας.

I. Κονιδάρης, Γ. Ροδολάκης (εκδ.), «Οι πράξεις του νοταρίου
Κερκύρας Ιωάννη Χοντρομάτη (1472-1473)», ΕΚΕΙΕΔ 32 (1996), σ.
141-142 υποσ. ΙΟ3, σ. 149-192 αρ. 1-87.

19

1472-1573. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Χ. Κ ό λ λ α ς, Ή νήσος τών Κορυφών τον 16° αιώνα. Ύπαιθρος καϊ

3. Δημοσιεύεται μία πράξη του έτους 1545 του νοταρίου Κερκύρας Πέτρου Σπόγγου.
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νησιά, τ. Α', Κέρκυρα 1994, σ. 51-52, 63-64, 136-137, 147 (= Λυδία

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Γ. Ροδολάκης, Δήμητρα Καραμπούλα, «Οι πράξεις του
νοταρίου Καρουσάδων Κερκύρας πρωτοπαπά Φιλίππου Κατωϊμέρη (1503-1507)»,
ΕΚΕΙΕΔ 33 (1997), αρ. 95), 151 ( = Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, κ.α., ό.π., αρ.
116), 152, 260-261, 264, 271, 278-279, 281, 283-284, 295, 322-324,
376, 391-399, 403-437, 447, 452-454.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΑΦΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟ ΒΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΕΩΣ

1553, 1 Αυγούστου

«... Κυρ Βασίλις Κοσμάς κι κυρ άνδρέας μπούμπλης παρόντες έσνμφώνησαν με τό όνομα
τοϋ κυρίου ημών ίησοϋ Χριστού καί της ύπεράγνον αύτοϋ μητρός της κυρίας της Θεοτό-
κου. Έστοντας νά έχουν τήν άγάπην καθαρά εν τό μέσο τονς, έτζη θέλουν νά ήναι άπό
τήν σήμερον καί έν όλο τό Χρόνο της ζωής αύτων, αδελφοί μία ψνχή εν σώμα ής ενα
ψομή καί κατοικούν δμον. Καί δουλεύουν πιστά άσηνέριστα καί άσκανδάλιστα καί έχουν
ένα πουγγή ώς αδελφοί έγγαρδιακοι ένώλο τό χρόνο της ζωής αυτών. Καί νά κληρονομί
ό ής τόν έτερον καί δ έτερος τόν έτερον καί όντως όμολοΓοϋν καί στέργονν νά έχη τό
βεύαιον. Καί επηδή δ κύρ Βασίλης εύρίσκεται παντρεμένος καί παντρέβοντας κί ό κνρ
άνδρέας θέλουν νά ενγένονν οί προίκες τών Γηναικών τονς καί τό ρέστω τό ήτοι ήθελαν
ποκτίση κί δονλεύσονν νά τά κληρονομή δ ής τού ετέρου ώς άνωθεν ...».

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΟΡΗ ΩΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ

1553, 26 Αυγούστου

«... Ύπαρούσα κυρά άνεζίνα συμβία τοϋ κνρ άνδρέα καναλιότη καί νπαρονσα κνρα στάμο
μνχαλού συμβία τον κύρ άρσένη ζινιάτη άπό χωρίο τών λακόνων έχοντας ή ρηθησα κνρα
στάμο ένα παιδήον αντής όνόματη ζαμπέτα. Καί έκή ένδωθεν της ένδόξον μονής της πα-
λαιοκαστρίτησας εσυμφώνησαν καί ελαβεν ή άνωθεν κνρά άνεζίνα, τήν ήρημένη ζαμπέτα
εκ τήν άγίαν τοϋ Θεού έκκλησίαν της παλαιοκαστρίτησας σε πλήθος λαού. Τήν σήμερον δε
στερεώνονν καί βεναιώνονν ότι ή άνωθεν κνρά άνεζίνα νά έχη τήν ήρημένη ζαμπέτα παιδή
της ψνχή ς της καθώς τήν έλαβεν εκ τήν άγίαν τοϋ Θεού έκκλησίαν. Νά έντένη νποδένη
καί ζωοτροφή αυτήν χρόνους δώδεκα ερχομένονς. 'Έστοντας κί ή ρηθήσα ζμπέτα στην
νποταγή ν της ρηθήσης κνράς αύτη ς κί δονλεύη το μπορέζη της. Κί σώνοντας οί ρηθέντες
χρόνοι ιβ, νά τής δόση στρώμα έν ... ής μετριτά δονκάτα δέκα. Έξ οποία ρηθέντα δονκάτα
δεκα ελαβεν ής τό παρόν ή ρηθήσα κνρά στάμο μητέρα της ρηθήσης ζαμπέτας δονκάτα
ένα έκ τήν άνωθεν κυρά άνεζίνα διά χρία οπού έχη δ άνήρ αντης ασθενής. Έξεκαθοιρίζονν
τούτο ότι άν ή ρηθήσα ζαμπέτα ήθελε εύγη έκ τήν ήρημένην κνράν αύτής πριν νά σώσονν
οί ρηθέντι χρόνοι ιβ νά μηδέν τής δόση τίποτε άπό ήτοι τής τάζη ...».

20

1474. Πατριαρχικό έγγραφο για την αποδοχή καταβολής ετήσιου φόρου στην
Πύλη. Κωνσταντινούπολη.
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Δ. Άποστολόπουλος, Ό "Ιερός Κώδιξ" τον πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως στο β' μισο τον ΙΕ αιώνα. Τά μόνα γνωστά
σπαράγματα, Αθήνα 1992, σ. 90-92, αρ.1.

21

1476. Συνοδικές αποφάσεις για τη διευθέτηση χρέους. Κωνσταντινούπολη.
Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου, Ανεπίσημα άπό το
πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια καϊ μαρτυρίες τον
1476, Αθήνα 1988, σ. 94-95 αρ. 2, σ. 99-100 αρ. 3.

21α

1477. Απογραφή κινητών. Βενετία.

Κ. Δημαράς, «Βενετία: 1477, 1828. Ανέκδοτα κείμενα», Θησαν-
ρίσματα 1 (1962), σ. 2-3, αρ. 1.

22

1477. Εγκύκλιος του πατριάρχη Μαξίμου σχετική με ζητήματα γάμου, δια-
ζυγίου και αδελφοποιΐας. Κωνσταντινούπολη.

Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου, Δ. Άποστολόπουλος,
Μετά τήν κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές τοϋ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο τοϋ 1477, Αθήνα 2006,
σ. 55-66.

1477, Αύγουστος

«f Μάξιμος ελέω Θεοϋ πατριάρχης τών απανταχού ορθοδόξων χριστιανών, τοις υφ' ημάς
απασιν εύσεβέσι χριστιανοϊς ...

Μηδεις διαζεύγιον ποιείτω συνοικεσίου τινός χωρίς τών γεγραμμένων νομίμων αιτιών,
προβαλλόμενος μίσος ή και τό αμφότερα τά μέρη συμφωνήσαι εις διάζευξιν και άλλας
τινάς τοιαύτας άκαιρολογίας· δ γάρ χωρίς τών νομίμων αιτιών διά δε αιτίας τοιαύτας
διαζεύγιον ποιήσων, άσυγγνώστως καθαιρεθήσεται ώς παραβάτης εντολής Θεοϋ.
Ει τις εύρεθείη τών ίερωσύνη κεκοσμημένων συνείσακτον έχων, κάκεΐνον άσυγγνώστως
καθυποβαλοϋμεν τή καθαιρέσει. 'Ομοίως καϊ τους βαπτίζοντας τους παΐδας τών Τούρκων,
έπει πρός άνατροπήν τής πίστεως τοϋτο ποιοϋσιν.

Τους τήν έκκλησίαν καϊ τήν εύλογίαν τής εκκλησίας άφιέντας και εθνικω τρόπω καπηνια-
ζομένους, ώς τήν πίστιν άρνουμένους, άσυγχωρήτους έχομεν και μηδέ ταφής άξιούσθωσαν,
ει μή μετανοήσουσιν.

Μηδεις τάς λεγομένας άδελφοποιίας, ώς παρανόμους, ποιείτω· ει δέ τις φωραθείη ποιών
ταύτας, εύθυνθήσεται άσυγγνώστως.
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Ει τις τών ιερωμένων εϋρεθείη χρήματα επι τόκω δανείζων, άσυγγνώστως καθαιρεθή-
σεται ...

Ει τις άθέμιτον και παράνομον γάμον και κεκωλνμένον τοις νόμοις ποιήσειε, δ μεν
εύλογήσας και ένδώσας καθαιρεθήσεται, οί δε εύλογηθέντες άφορισθήσονται· δμοίως και
περί τετραγάμων και μοιχοζευκτών άποφαινόμεθα.

Τόν όμοιον τρόπον έσται άφωρισμένος δ δόλον και καταδοσίαν ποιήσων κατά τίνος ή τάς
λεγομένας φαρμακείας ή γοητείας· καϊ δ ψενδομαρτνρήσων και ει τις τών χριστιανών
λαμβάνει γυναίκα ενδόσει και ευλογία τής εκκλησίας, διαζεύγννται δε ου νόμω τής
εκκλησίας και κρίσει, τούτον άφορίζεσθαι προστάττομεν. Και όστις τήν διευλύτωσιν τής
αυτοϋ προικός ου μετά τής εκκλησίας ποιεϊ, άλλά δι' άλλου τινός καϊ τρόπου και κρίσεως,
και τούτον υπό τό αύτό επιτίμιον καθυποβάλλεσθαι ...».

22α

1478. Διαθήκη. Κύπρος.

Ί. Σ α κ κ ε λ ί ω ν, «Κυπριακή διαθήκη τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος»,
Παρνασσός 11 (1887), σ. 260-262.

22 β

1478-1704. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Βαζελώνος (Πόντος).
T. Ouspensky, V. Bénéchévitch, Actes de Vazélon. Ma-
tériaux pour servir à Γ histoire de la propriété rurale et monastique à
Byzance aux XIII-XV siècles, Leningrand 1927, σ. 3 αρ. 7, σ. 115
αρ. 162-165, σ. 116 αρ. 166, σ. 121 αρ. 181, σ. 123 αρ. 186-187,
σ. 124 αρ. 188-190.

23

1479-1515. Νοταριακές πράξεις Θεόδωρου Βρανιανίτη, δημοσίου νοταρίου
Κερκύρας.

Σ. Καρύδης (έκδ.), Θεόδωρου Βρανιανίτη, δημοσίου νοταρίου
πόλεως και νήσου Κερκύρας. 01 σωζόμενες πράξεις (1479-1516),
Αθήνα 2001, σ. 1-89 αρ. 1-58, σ. 96-111 αρ. 64-79.

«ΗΜΙΣΟΦ ΥΤΕΥΣΙΑ»

1479, Ιούλιος

«... δ ευλαβέστατος μισέρ πρε Πιερος Λάντζης καθολικός βικάριος της άγιωτάτης μητροπό-
λεως Κορυφών εκούσια αυτοϋ βουλή και θελήσει παρών σωματικώς δμολογησεν καϊ εϊπεν ότι
έδωσεν καϊ επαράδωσεν πρός τόν παρόντα Μάρκον Φαρακλόν κατοικον Κορυφών εις όνομα
ημισοφιτευσίας κατά τήν αύτοϋ αΐτησιν και παράκλησιν χοράφιον συλογκον άχρις μοδιών δυο
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πλαιων ή όλιγότερον ... ίνα ο είρημένος Μάρκος και οι κληρονόμοι και διάκδάχοι αντοϋ οφίλονν
εξ οικιών αυτών κόπων μόχθων και εξόδου καλλιεργήσει τό ρηθέν άλλον χοραφιον καί φιτευσει
αυτό κλήματα καί έτερα δενδρη κάρπιμα καί άκαρπα καί ποιήσει αντό άμπέλιον οίκουμενον
πληρέστατον κλημάτων από τήν σήμερον καί έως χρονονς πέντε ερχομένονς τελείονς κατά τήν
τοπικήν σννηθειαν καί όφιλει έχειν καί αεί νέμεσθαι δ ρηθείς Μάρκος μετα τών κληρονόμων
καί διάδοχων αντοϋ άπό άμπέλιον καί ελαικά καί ετερα μέρη τρία διά τόν κοπον αντών καί
ποιην ήτοι δάν θελοιεν καί βονλλοιντο πωλην δωρεϊσθω άνταλλάττην προιξιν διδωναι καί τά
εξής μέρος τέταρτον οψιλην έχειν καί άεί νέμεται ή άγιωτάτη μεγάλη εκκλησία ...».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑΣ

1479, 1 Ανγονστον

«... εϊπαν ότι προεσνμφωνησαν καί επροησνμβιβάσθησαν αμφωθεν τά είρημένα δύο μέρη
καί επαρέδωσαν πρός τόν είρημένον ιερέαν κνρ Θεοδωρον Γρέκον τάς δύο σενασμίας μονάς
... τοϋ ίερουργήν καί γάλλειν αυτάς εις δοξαν καί ϋμνον τοϋ Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου
τοϋ αληθοϋς καί τών άγιων μαρτύρων καί εις μνημόσννον τών μακαρίων κτητόρων ...
καί έως χρονους πεντε ερχομένους τελείους καθώς διαλαμβανει τό έγγραφον αυτών όπερ
εποίησαν ομοθυμαδόν τά είρημένα δύο μέρη επαράδωσαν δε τάς αυτών δύο εκκλησίας πρός
τόν ρηθέντα ιερέαν σύντα με τά παντοία αυτών πραγματα του κρατην καί λατρεύην αυτά
εις αϋξησιν καί ουχί εις έλλάττοσιν ώς καλός ιερεύς, καί αν είναι καί βιβλία καταλημενα
ό ρηθείς ιερέας νπόσχεται τον οικονομησαι καί ενθιάσαι αντα με τοιαύτην σνμφονίαν καί
τροπον ότι ό ρηθείς ίερεας νπόσχεται νά όφιλει τιμαν τονς ειρημένονς εκτητωρονς καί
αδελφούς καί αντός ομοίως νά έχει τιμήν άπ αϋτονς. σνμφονησαν μεσωθεν αντών ότι εις
όλλα τά πράγματα των είρημένων εκκλησιών νά ιναι προτιμηταΐοι οί άνωθεν γεγραμμένοι
κτήτορες καί αδελφοί καθώς θελει δώσει καί ετεροις καί νά ιναι πάντοτε ερωτιμένοι ...»

ΑΝΤΙΧΡΗΣΗ

1479, 26 Σεπτεμβρίου

«f ήμερα κ ς' τοϋ άνωθεν, κυρα Θεοδώρα συμβία τον Αρσενίον Δαβενέζια παρονσα
σωματικώς δμολόγησεν καί εϊπεν ότι ειχεν καί σωματικώς επαραλαβεν άπε τόν παρόντα
μαΐστρο Ή λίαν Γαμβράν δονκάτα χρυσά ς'ήγονν δονκάτα έξ νπόσχεται δε αύτή ή άνωθεν
κνρα Θεοδώρα νά δώσει καί πληρώσει τ αντα τά είρημένα δονκάτα έξ πρός τόν είρημένον
μαΐστρο Ή λίαν από τήν σήμερον έως χρονονς δ' ερχομένονς τελείονς. διά δε σιγονρω τητα
καί πλροφορίαν τοϋ είρημένον μαΐστρο Ηλία ή ρηθήσα Θεοδώρα δμπλιγεύη πρός αντόν
τά δύο μέρη τοϋ άμπέλιον αυτής όπερ επωλησεν δ ανηρ αυτής πρός τήν συμβίαν τοϋ
ποτέ Νικολάου τοϋ Αλβανήτη οποίον εκοντραδίκενσεν η ρηθείσα κνρα Θεοδώρα εις τας
στριδας με τοιοντον τροπον ότι ό ρηθείς μαΐστρο Ηλίας νά λαμβάνει καί χαίρεται τόν
καρπόν τοϋ είρημένον άμπέλιον καί έλαιών εις όσον καιρόν θέλει χαίρεται καί η ρηθείσα
Θεοδώρα τά είρημένα δουκάτα ήγουν τά δυο μερτικά νά έχει δ ρηθείς μαΐστρο Ήλιας ...
τό δε ετερον τρίτον μέρος ...η ρηθησα Θεοδώρα εκ τό ρηθέν αμπελιον όπ... ποιώντας ό
καθείς ...το αναλογον καί αν πολλάκις ... δώσει καί πληρώσει τα ... πρός τόν είρημένον
μαΐστρο Ή λίαν ... νά όφιλει ... τό ρηθέν αμπέλι να μενει ... τό ρηθέν αμπέλι ...».
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ΚΑΝΙΣΚ(Χ)Ι(ΟΝ)

1504, 9 Απριλίου

«... ο ρηθείς ευγενής Βεννετιών μισέρ Μιχαήλ Τρός μπαροϋνος Κορυφών παρών σωματικώς
καί εκούσια αύτοϋ τήν βουλή καί θελήσει δμολόγησεν καί εϊπεν δτι έδωσεν καί σωματικώς
επαρέδωσεν εις όνομα κανύσχυ πρός τόν παρόντα Καλο Ιωάννη Ραψομαννκη κάτοικον
Κορυφών καί Δημήτρη Μερκούρη άπό χωρίον τής Κληματίας εξαδέλφους δι αυτών δέ καί
πρός τούς αυτών κληρονόμους καί διαδόχους άπό τήν σήμερον καί εις τόν αιώνα τόν άπαντα
τινά τόπον λόγγον γήν μοδιών δύο διακείμενον εις τήν περιοχήν χωρίου τής Κληματίας
πλησίον άμπελίου Ιωάννη Βασσιλάκη καί ετέρου τόπου τής είρημένης μπαρουνίας όπως
δ ρηθείς Ιωάννης δ Ραψομανύκης καί Δημήτρης δ Μερκούρης καί οί κληρονομοδιαδόχοι
αυτών οφείλουν έχειν τόν αυτόν είρημένον τόπον γήν μοδιών δύο ώς άνωθεν τοϋ κρατοϋν καί
καλιεργοϋν καί άεί νέμονται καί ποιοϋν ώς θέλουν καί βούλονται μέ τά τοιαύτης συμφωνίας
καί τρόπου ότι αύτοί οί ρηθέντες Ιωάννης καί Δημήτρης καί οί κληρονομοδιαδόχοι αυτών
νά οφείλουν νά δίδουν καί νά πληροϋν τό κατ έτος άνύστερρύτως καί αδιαλείπτως πρός
τήν είρημένην μπαρουνίαν διά κανύσχυ καί εις όνομα κανυσχίου διά τόν αύτόν είρημένον
τόπον γήν μοδιών δύο ώς άνωθεν συτάρυ δεκάλυτρα δύο έτι δέ νά οφειλή νά πληρώνη
καί τό γήμουρον, ήγουν τό δέκατον τόν xaff έν χρόνον τόσον έαν τό φυτεύση κλήματα,
όσον άπό ήτι έτερον σπείρουν καί φυτεύσουν παραδίδοντας αύτόν κατά τήν συνήθειαν άφ
ου καί εις νομήν τούς έθεσεν διά κονδυλίου ώς τό σύνηθες Κορυφών ...».

24

1487-1635. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.
Γεωργία-Παναγιώτα Λ ι μ ν ί ο υ, «Η διαιτησία στο κρητικό
δίκαιο», Τάλως 8 (2000), σ. 115 αρ. 1, σ. 120-121 αρ. 7, σ. 123-124
αρ. 9.

25

1488-1489. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Δ. Καρύδης, «Νοταρικές πράξεις Κορυφών (1488-1489)», Περί
Ιστορίας 3 (2001), σ. 79-93, αρ. 1-12.

25α

1490-1496. Σουλτανικοί ορισμοί. Κωνσταντινούπολη

Σ. Λάμπρος, «Ελληνικά δημόσια γράμματα τοϋ σουλτάνου Βαγιαζήτ
Β'», Νέος Ελλψομνήμων 5 (1908), σ. 160-166, αρ. 1-5.

25β

1490-1724. Διοικητικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη, Νάξος.
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Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς, Α. Γράμματα τών τελευταίων Φράγκων δουκών
τοϋ Αιγαίου Πελάγους (1438-1565), Β. Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Δουξ
τοϋ Αιγαίου Πελάγους (1566-1579). Γ. Τό Σαντζάκ τών νήσων
Νάξου, Άνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλου, Σύρας (1579-1621),
Έρμοόπολις 1924, σ. 61-63, 72-74, 78, 85-86, 105-109, 113-1154.

26

1491. Δίγλωσση δικαστική απόφαση του καρδιναλίου-μεγάλου μαΐστρου
Ρόδου P. D' Abusson και του συμβουλίου. Ρόδος.
Ζ. Τσιρπανλης, «Τιμωρία πάροικου τής 'Ρόδου στα χρόνια
τών Ιπποτών (1491). Μία πράξη "άντιστάσεως κατά τής άρχής"»,
Βυζαντιναϊ Μελέται 1 (1958), σ. 66-70 (= Τσφπανλής, Ρόδος και Νότιες
Σποράδες, σ. 231-234).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ. ΑΙΡΕΤΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΟΥ

1491, 4 Ιανουαρίου

«... Εδιαβασασιν εμπρός εις τον ενδεσιμοτατον ανθεντην τον καρδιναλιώ και μεγα μαϊ-
στοραν Ροδου και εις την ενγενεστατη τον βουλήν την εξετασην οπον εγεινετον απανο
εις το πτεσημον οπον επικεν ο ... νποτακτικος τον Οσπιταλιον, εις τον καστελανον τον
Τριαντον, και εγρικοντας και εγνοριζοντας με αξιόπιστες μαρτηριες πος ο λεγομενος
Αντονης εσικοσεν και εβαλεν χεριν και επιραιν απου τας χνρας του λεγομενού καστελανον
τον σκορον ...

Το οπιον πτεσιμον του λεγομενον Αντονη οπον ετανισεν χεριν και επίρεν απο τας χνρας
του καστελανον οπον ενεν στον τοπο της αφεντηας, επτεσεν εις τιν μεγαλοσινιν της αφε-
ντηας, και δι αντο ενγιζιτον να χασι τιν ζοϋν τον και απασα χαριταν απον ελαβεν απον
τιν Ρελιζιον, διατη εβρεθιν αχαριστος, και τον αχαριστον ε δορεαι άναστρεφοντε.
Δια τούτο νς παραδιγμα τον παντον νποτακτικον της αφεντιας μας, ο λεγόμενος ενδε-
σιμοτατος ανθεντης μετα τιν τιμιμενιν τον βολην θέλοντας εις αντον τον Αντονιον τον
πτεστιν με τιν φιλανθροπιαν τον, πηει κρίσιν και δνδει αποφασιν πος, κατά τονς νομονς,
ο λεγομενος Αντονις εχασεν πασα πρεβελετζιον τις ελευθερίας τον, οπον επεραλαβεν νς
κερον περασμενον απο της αφεντιας, και οριζι νανεν παρικος ος καθος ντον προτα, και
πάλιν να τον δεσον εις το πιλιριν, εις εκινον τον τοπο οπον επτεσε και εντισταθν τον
καστελανον, και να τον δεσονν ρ κορπονς με το μονεβρο, και να σταθη δεμενος εκν διο
ορες, και επιτα να τον βάλονν στιν φνλακιν να σταθι διο μίνες ... και εδοκασιν τον λε-
γομενον Αντονη εις τας χιρας τον ευγενους φρα Γιλιαμου Σεστρε και λοκοτενεντος του
ενγενεστατ ον κατ ελανου της Ροδον, να πειησει την τελιοσιν τ εις αποφασις».

4. Στο λήμμα αποδελτιώνονται τα ελληνικά έγγραφα. Πρβλ. σχετικά και Γκίνης, Περίγραμμα
λήμματα 88, 91 και 112 στα οποία έχουν συμπεριληφθεί μεταφράσεις οθωμανικών εγγράφων.
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26α

1491-1501. Απόφαση Οθωμανού αξιωματούχου. Αγ. Όρος.

Vassiliki Kravari (ed.), Archives de Γ At hos. XVII. Actes du
Pantohrator, Paris 1991, σ. 180, αρ. 28.

27

1493. Διαθήκη. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ή διαθήκη τής Άννας Παλαιολογίνας Νοταρά»,
'Αθηνά 53 (1949), σ. 17-20 (= Κ. Τσικνάκης, «Ο ελληνισμός της Βενετίας
(13ος-18ος αιώνας)», στον τόμο Venetiae quasi alterum Byzantium. Όψεις της
ιστορίας τον βενετοκρατούμενου ελληνισμού: Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα 1993,
σ. 562-564, αρ. 7 και Χρύσα Μαλτέζου, Αννα Παλαιολογίνα Νοταρά, Βενετία
2004, σ. 84-87, αρ. 3).

1493, 24 Μαρτίου

«f Έν ονώματι του αίώνείου θεοϋ ημών αμήν. Έτι τής ενσάρκου είκονωμίασ τοϋ κυρίου ημών
Ίησοϋ Χριστοϋ χιλείους τετρακοσίους ενενήντα τρις, μινή Μαρτίου, ήμερα κδ'. Φρηκτδς μεν
δ θάνατοσ και φώβων γέμων πολδν και νήν τοις χριστιανιν αχώντας άεϊ τούτω προσδοκάν
και προς τήν εξόδων ετιμάζεσθαι, ώθεν καγώ Άννα, θηγάτηρ του μεγαλωπρέπαιστάτου
και ένδοξωτάτου κυρ Αουκα του Νώταρά, ποτέ μεγάλου δουκδσ τής Κονστάντίνουπόλεοσ,
εν ιγία υπάρχοντι το σώματει, σώασ έχων τασ φρένασ και τόν νοϋν, εύβουλήθην τα περι
εμοϋ καλόσ διόρθώσασθαι καϊ κατα τώ έμών θέλημα δίάτάσομε το μεν πρώτον άφήνο
πάσιν τήσ χρίστιανοϊσ τήν εν χριστώ άγάπην και μετα τέλους τήν συχώρισην, έπιτα
άφήνο διά πιστοτάτουσ μου επιτροπουσ και κομισαρίουσ τόν ύψυλώτατον κύρω Νικολώ
Μουτζένίγω τόν πρώκουλατώρον καϊ τόν ύψυλώτατον κύρω Ιωάννη τόν Μπήζάνη, όπίοσ
ήτον τώρα κάβοσ τόν δέκα, καϊ τήν υψυλωτάτην κατα κόσμον Θεόδώραν, τήν άδελφήν
μου, και κυρ Νικωλάον τον Βλαστόν, τόν φατώρε μου, όπίοσ πολάκεισ εκοπίασεν ιγοϋν
χρόνουσ Ρ, και έκήνδήνεύσεν εν φυλακές καϊ εν μάρτυρίησ έλαβεν σκάσουσ δ'αδίκοσ, διά
τάσ κρίσησ μου και διά τάσ νπωθέσοισ μου και δια τούτο πιώ πρόσ αύτόν τήν καλήν
άμειβή, ήνα και αύτόσ ένε κομοσάριόσ μου και ρεζήντουάριόσ μου καϊ τα εξεΐσ καϊ αύτη
μου ει επιτροπή και κομεσάριη να πίσουν και να τέλειόσουν όλλα τα κάτοθεν γεγραμένα:
πρώτον, να με μνήμώνεύουν ε μεν και τοϋς αύθέντασ τοϋς γωνείς μου και τοϋσ εδείκοϋσ
μου κατα τήν τάξην τών Ρωμαίων χριστιανών, ακόμη να έξόδεύσουν απο τόν βίον μου
δουκάτα πέντακόσια να κτήσουν ή να καλείεργήσουν μίαν εκλήσίαν ρώμαίίκην είσ τοϋσ
τόπουσ τήσ αύθέντίασ τήσ Βένετιασ, με τρόπον ότι πάντωτε και αίώνίωσ να έναι ρω-
μαίικα καϊ εις ίέροϊς ρωμαίους, χωροισ ενάντιώτιτι, διά τάσ ψνχάσ τον αυθέντδν τόν
γωναιών μου και τον εδικον μου και διά τήν ήμετέραν ψυχήν. Ακόμη, να εξαγοράσουν
ένα άμάλοτον άπο τοϋς τούρκουσ χρίστιανδν καϊ να το ελευθερώσουν διά τήν ψυχήν τήσ
κυρα Φροσύνησ, τήσ αδελφοίσ μου, καθδσ το επάφεικεν εν τι ώρα του θανάτου αύτήσ
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... Και εισ σημίωσην τήσ άνω ήριμένησ μον διάθείκεισ εγράφοι διά χειρόσ παπα κνρ
Ιωάννη τον Καπνίση, λντονργοϋ και πνευματικού μον και είσ πίστοσιν άλυθείαα τι ήδία
μου χειρή υπογράφω και λέγω οϋτοσ εγώ Άννα, ει άνο ήριμένη, νπογράφω τι ήδία μου
χειρή είσ πίστωσην και βέβέοσιν τήσ άνο ήριμένοισ μον διάθείκησ ...».

27α

1493. Διαταγή του Μ. Μαγίστρου της Ρόδου. Ρόδος, Χάλκη.

Ά. Τσοπανάκης, «Εγκατάσταση Χαλκητών στην Ρόδο»,
Δωδεκανησιακόν Άρχεΐον 5 (1970), σ. 54-58.

28

1496. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Γ. Πεντόγαλος, «Γεώργιος Μόσχος, Νοτάριος Κερκύρας στα
τελευταία χρόνια του ΙΕ' αιώνα (Νεώτερα στοιχεία)», στα Πρακτικά
τον Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α', Κέρκυρα 1980, σ. 300-302, αρ.
1-5.

29

1496-1543. Κώδικας Ιωάννη Ολόκαλου, νοταρίου Ιεράπετρας.

Γ. Μαυρομάτης (έκδ.), Ιωάννης Όλόκαλος, νοτάριος Ιεράπετρας.
Κατάστιχο 1496-1543, Βενετία 1994, σ. 47-235 αρ. 1-251, σ. 236-
241 αρ. 1-11.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1524, 22 Μαΐον

«... Μιρασία τον νεροϋ, το δπίω νερών ενρήσκετε έν τι τοποθεσία τής Ντοδορήας, ής
τόπον λεγόμενων Σκίνος, άρχηζοντα όπου την μπρότην του προτονλη, τό οπίων νερών
εμίρασα εγώ, Ιωάννη Όλόκαλος, πράτων δς αφατόρες τής Ντοδορίας με θέλημαν τής κεράς
μον, τής κερα Μαρίας, έπιτα τών γγατογεγραμμένων μετοχάρων. Πράτων, να πιένη στα
Γιστέρνηα όπον τό Σαβάτων αργά, ήλιου βασιλέματα, έος τήν Δεντέραν αργά, τό οπίων
λεγόμενων μετόχη κρατι δ Κόστα Μαλαθρας· και όπον την Δεντέραν αργά να πιένη στις
Κορακιες, τό όπιο κρατι ό Νηκολό Νταμονλής έος τήν Τρίτην αργά και όπον ...».

ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ ΝΟΘΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

1535, 15 Ιοννίον

«... Φανερών κάμνω και έμολογω έγώ, δ Γεόγιλα Καληβας, κατεικονμένος έν Καστέλι
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τής Φάρος, ενρησκομενος εν το νυν ής τής Δρηες, καί καθώς εν ε ο κόσμος με τά παθη,
ήτης ήφτεσα καί εγω ός ανθροπός με τήν Γκαλήν, γηνή ποτέ Κοκόλη Κολονα, θηγατηρ
τον ποτέ Μανόλη Κολονα, καί μέσα β τοντο ευρεθην εγκαστρομενη, λεγω πονρη μετα μεν,
καί δηα τοντο, για να μήν ένε ήγκανάδα ή λεγόμενη Καλη, θελω, όποτε ήθελεν γενηθήν
καί φανεροθήν τό πεδι, άφήνο του γιά τήν ημών ψνχήν τό λεοφητον όπον εχω α τοπον
δνομαζόμενον στον Μπορο, στήν ητράδαν τής Πισκοπής ... καί θελο να νε δικόν τον ής
τέληον γονηκών καί παντοτηνών, ής τό πονλήν, χαρηζην, προικίζην, καταλατην, διδην
αντώ καί δια ψνχηκήν σωτηρίαν, όσπερ πραγμαν ηδιον έδικόν τον, καί ονδής ό κοληων.
Ακομι θελω καί αν ηθελεν ζήν το λεγόμενων πεδήν, οντάν ήθελα αποθάνην έγώ, να ένε
καί το περηβολην ... Καί αν ήθελε αποθάνην το λεγόμενων πεδι, πρη να γενή δότομο,
να εχη ή λεγομένη τον μάνα όπον τω λεγόμενων περηβόλην νπέρπνρα ρ\ ήγουν εκατόν,
καί τά έπήληπτα να ήνηε δικα μου. Ακόμη θέλω καί αν ήθελεν απόθανην τό λεγόμενων
πεδήν καί κληρονομίαν να μην εχη να τιχενη να γιαγέρνουν τά λεγόμενα περηβόληα στά
πεδία μου τά ευλογίτικά. Καί θελο δποταν ηθελεν γενηθήν τό πεδι να τρόγι ή μανα τον
τό λεγόμενων περηβόλην ...».

30

1497-1498. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Κ α ρ ύ δ η ς, «'Ορθόδοξοι ναοί τής Κέρκυρας τόν 15° αι.», Βνζαντιακά
19 (1999), σ. 305-306, αρ. 1-2.

31

1498-1691. Κώδικας Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Σέρρες.

Ρ. Ο d ο r i c ο, Le codex Β de monastère Saint-Jean-Prodrome
(Serrés), τ. Β' (XVe-XIXe siècles), Paris 1998, σ. 47-48 αρ. 5-6, σ.
53 αρ. 8, σ. 65 αρ. 12, σ. 71-76 αρ. 14-17, σ. 80-88 αρ. 19-22, σ.
97-100 αρ. 24-26, σ. 110-118 αρ. 31-35, σ. 122-127 αρ. 37-40, σ.
138-177 αρ. 46-69, σ. 180-189 αρ. 70-75, σ. 193-213 αρ. 76-89.

32

1499-1542. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύπρος.
Χρύσα Μαλτέζου, «Τρία κυπριακά άφιερωτήρια έγγραφα.
Συμβολή στή μελέτη τής λατινοκρατούμενης Κύπρου», Σύμμεικτα 7
(1987), σ. 9-14, αρ. 1-3.
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33

Τέλη 15ου αιώνα. Διατάξεις ναυτικού δικαίου προερχόμενες από την παράφραση
του Κουνάλη Κριτόπουλου (Στοιχείο Ν, κεφ. Θ' και Γ, Στοιχείο Μ, κεφ. Δ')
στο ((Σύνταγμα κατά Στοιχεϊον» του Ματθαίου Βλάσταρη5. Αποτελούν κατ'
ουσίαν παράφραση σε δημώδη γλώσσα του τίτλου ΙΑ' («Περί ναυτικών»)
του II Βιβλίου και του τίτλου Η' («Περί μισθώσεως...», άρθρα 17Α, 17Β,
17C) του III Βιβλίου της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου. Η έκδοση γίνεται
με βάση κυρίως το χφ. 10 του Ιστορικού Αρχείου Σπάρτης.
Γ. Ροδολάκης, «Διατάξεις ναυτικού δικαίου σέ μεταβυζαντινά
νομοκανονικά έργα», ΕΚΕΙΕΔ 22 (1975) [1977], σ. 176-183.

«... I (Στοιχείο Ν)

1. Περϊ τών εν ναυαγίω ριπτομένων. κεφάλαιον Θ', νόμοι.

"Οταν πλέη καράβη φορτομένον εις τήν θάλασσαν και γένη ταραχή μεγάλη, και διά νά μή
δεν πνηγή καϊ τδ καράβη και οί άνθρωποι ενγάλουσι καϊ ρίξονσι φορτία εις τήν θάλασσα,
όλοι δσοι έχονσι τά φορτία τονς εις τό καράβοι δίδωσι τόν λογαριαμόν τονς ει τι τους
υπάγοι τόν άνθρωπον όπου έριξαν τά φορτία τονς εις τήν θάλασσαν και ζημιώνοννται
επίσης πάντες κατά τόν ποσόν τής πραγματείας των. Καϊ όσα έρρίψασιν εις τήν θάλασσαν,
κατά πώς ήγοράσθησαν τιμοϋνται· όσα δε άπέμειναν εις τό καράβη κατά πώς μέλλει νά
πωληθονσι τιμούνται.

2. Περϊ ναυτικών, κεφάλαιον I. νόμοι.

Τών ναντικών τά πάντα και όσα εις τήν θάλασσαν κρίνεται τής ρόδον τώ νόμω κρίνεται
και κατά πώς λέγουσι τών ροδίων οί νόμοι έτζη κρίνονται. Διότι οί νόμοι τών ροδίων,
πάντων τών ναυτικών νόμων παλαιότεροι είναι.

3. Οί ναϋται αν τολμήσωσιν νά πλέουσιν εις τήν θάλασσαν με καράβη και οί πραγμα-
τ ευταί, χωρϊς κυβερνήτου, εάν τό καράβη ναυαγήση καϊ βυθησθή, καϊ οί ναϋται καϊ οί
πραγματευταϊ εγκαλούνται. Οί μεν πραγ ματ ευτ αι ή και πραγ ματ ευτ αϊ αν ουδέν είναι
περνοϋσι δέ δί άλλην τινά χρείαν έγκαλοϋνται, διότι άμελεϊς εγένοντο περϊ αυτών. Οί
δε ναϋται έγκαλοϋνται ότι και τήν εδικήν τους καϊ τών πραγματεντών τήν προμήθειαν
κατεφρόνησαν και ουδέν επήρασι κυβερνήτην μεθ" εαυτών. Τινές δε τους ναύτας αθώους
ποιοϋσιν και μόνους τούς πραγ ματ ευτ άς νά εγκαλοϋσι λέγουσιν.

4. Καράβη ή κάτεργον εάν προσκρούση με άλλον ξύλον και βυθήση το, ει μεν άπό τήν
πολλήν βίαν τοϋ άνέμον τοϋτο συμβή, ούτε οί ναϋται ούτε οί κυβερνήται ενάγωνται, ήγουν
έγκαλοϋνται. Ει δε άπό κακίας ή αμελείας τοϋ κυβερνήτου και τών ναυτών έβυθίσθη χωρϊς
βίαν άνέμου, έγκαλοϋνται και οί ναϋται και δ κυβερνήτης καϊ δ πρωρεύς. Και ναύτης μεν
λέγεται όστις κουπίζη τό κουπή· ναύκληρος, δ δεσπότης τοϋ καραβιού.

5. Βλ. και ανωτέρω στην εισαγωγή του παρόντος τόμου σημ. 25.
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5. Ναύκληρος εάν δεχθή τινδς πράγμα χρεωστεΐ νά τό άποδόση πάλιν. Ει δε ον Βέλη νά
τό δεχθή, ουδείς δύναται νά τόν άναγκάση νά τό δεχθή.

6. Οί ναύκληροι άπό τά συναλλάγματα τών ναυτών ή καλά ή άτυχα δεν εγκαλούνται, άπό
δε τά φτεσίματα αύτών έγκαλοϋνται.

7. "Οστις έμπιστευθή τινά εις τά πράγματά του δποϋ φορτώνει εις τό πλοϊον καϊ ποι-
ήσει τόν φύλακα τοϋ πλοίου, όσα πταίσει δ εμπιστευθείς, εγκαλείται εκείνος δποϋ τόν
έμπιστευθή.

8. Περϊ γυναικών

"Οταν γίνη τινάς εις καράβην ναύκληρος άπό γυναίκα, ει τι φτέση μόνος του απολογείται
και όχι ή γυνή.

9. Ήγόρασε κάτις καράβη με όλην του τήν οίκονομίαν, καϊ θέλει νά έπάρη καϊ τήν βάρκαν
δποϋ είναι μέσα, δεν τήν επέρνη.

10. "Εχουσιν άδειαν οί ναϋται καϊ οί κυνηγοί και οί στρατιώται, όταν πέσουσιν εις βίαν
και ουδέν δύνονται άλλοτρόπως ότι νά εγλύσουσιν, άλλου καραβιού σίδερον τό λεγόμενον
άγκυραν, και άλλοι τό λέγουσιν κάταν νά κόψουσι διά νά σωθοϋσιν, ή άλλων κυνηγών
έργα νά χαλάσουσιν διά νά σωθοϋσιν χωρϊς δε βίαν όστις τολμήση τοιοϋτόν τι ποιήσαι,
έγκαλοϋσι τον καϊ άν δμολογήση δίδει εϊ τι άξίζη ή κάτα, ει δέ άρνηθή καϊ ελέγξουν
τον δίδη τό διπλόν.

11. Περϊ συνεισφοράς.

Διά τήν σωτηρίαν τοϋ καραβιού άν κόψουσι τά σχοινιά του, πάντες όσοι είναι μέσα, τά
ποιοϋσι.

12. Νά άγοράση νέαν εξαρτίαν δ κύρις τοϋ καραβιού εις τό καράβη συνεισφορά δεν γίνεται-
ήγουν μόνος του τήν άγοράζη.

13. Ό ναύτης άν δόση τινά και σπάσουσι τά δρχίδια του, ή εύγάλη τούς οφθαλμούς του,
δίδη τά ιατρικά και άντι μεν τοϋ όφθαλμοϋ ζημιώνεται φλωρία ΙΒ\ άντι δε τοϋ σπασίματος
φλωρία δέκα. Ό δέ νόμος λέγει ύπέρπυρα και μή φλωρία.

14. Έάν τις εμπόδιση καράβη καϊ συμβή ζημία άπό πυρός ή άλλης αιτίας, πλατύζη
την.

15. Περϊ τών βία ριπτομένων έκ τοϋ πλοίου.

"Οταν άπό βίαν άνέμου ή ταραχήν θαλάσσης ρίξουσιν εις τήν θάλασσαν πράγματα, καϊ
άλλοι τινές τά έπέρνουσι και σώζουνται, ει μεν τά σώζουσιν άπό τής θαλάσσης όσον
οκτώ οργιάς τό βάθος, τό ήμισυ έπέρνουσιν έάν δέ άπό τής ξηράς γής ή μιας πήχης, τό
δέκατον επέρνη όστις τά διασώζει.

16. Έναυάγησέ τις εις τήν θάλασσαν, έξέβαλε και έριψεν εις τήν θάλασσαν ει τι είχε διά
νά μή πνιγή· λοιπόν διότι τό έριξε δεν έχει νά τόν είπή τινάς ότι πλέον ουδέν τό ορίζει,
άλλά είναι πάλιν εκείνου δποϋ τό έριξεν. Καϊ άν εύγή άπό τήν θάλασσαν τά πράγματά
του εις τόν αίγιαλόν ύπάγη και λαμβάνει τά. Ει δέ φθάση τινάς καϊ πιάση τα χωρϊς
τινά κίνδυνον, επέρνη τα εκείνος δποϋ τά έριξε, καϊ δίδη του διά τόν κόπον του δποϋ
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τά έφύλαξεν εϊ τι φανή καλόν ει δε με κίνδννον πολήν τά έσωαεν, έκέρδησέ τα ότι τήν
ζωήν τον έθηκεν ή νά ζήση ή νά άπεθάνη και διώκη εκείνον όπον τα εϊχεν και έρριψέ
τα εις τήν θάλασσαν.

17. Έάν ναναγήση καράβη διότι δεν εχη κνβερνήτην, ό ναύκληρος εγκαλείται■ καϊ άποδίδει
και τά ναϋλα όπον επήρε προτήτερα ώς ότι δεν τά άπέσωσε τά πράγματα.

18. Έάν ονδεν δύναται δ νανκληρος νά σέβη εις τόν λιμένα με τό καράβη τον και ενγάλη
φορτία και θέση εις τό καράβη σον και ναναγήση τό καράβη σον, έγκαλοϋσι τον πρώτον
ναύκληρον έάν παρά γνώμην τών δεσποτών έθηκε τά φορτία εις άλλο καράβη ή παρά
καιρόν ή εις ατνχον καράβη· εί δέ ραθνμίαν τινά δεν έδειξεν άλλά πάσαν σπονδήν καλήν,
δεν τόν έγκαλοϋσι.

II (Στοιχείο Μ, κεφ. Δ', 6)
Περϊ ναντικών.

1. Έάν δ ναύκληρος δεν δύναται νά σέβη εις τόν λιμένα άπό κακόν καιρόν, ή ότι τό κα-
ράβη δεν βολή νά σέβη εις τόν λιμένα, ενγάλη άπό τό καράβη τον φορτία και βάλη εις
τό έδικόν σον καράβη, αν πνιγή τό καράβη σον με τών φόρτων, δεν έγγαλονσιν εσένα
άμή εκείνον τόν πρώτον ναύκληρον δποϋ ενγαλε τό φορτίον άπό τό καράβη τον και έβαλε
το εις τό έδικόν σον αν είναι ότι παρά γνώμην τών δεσποτών τοϋ φορτίον, μετήγαγε
τά φορτία εις τό καράβη, εί δέ μετά γνώμην αντών, τίποτες δεν πλατνζει· δμοίως αν τά
ενγαλεν εις άνεπητίδιον καιρόν ή εις έπητήδιον καράβη πλατύζει τα.

2. Έάν ναναγήση τό καράβη διότι δεν έχει κνβερνήτην νά κρατή τό τνμόνη, δ ναύκληρος
καί οί νπηρέται ενέχονται.

3. Τό καράβη όταν ναναγήση, δ ναύκληρος δίδει τά ναύλα δποϋ έπήρεν πρωτήτερα.

4. Ναύκληρος λέγεται ό καραβοκνριος ...».

34

Τέλη 15ου. Νοταριακό έγγραφο αιρετοκρισίας και πακτώσεως ακινήτου.
Χάνδακας.

J. Köder, «Eine kretische Urkunde des 15 Jh.», στον τόμο Άκροθίνια.
Sodalium Seminarii Byzantini Vindobonensis Herberto Hunger oblata,
Wien 1964, σ. 44-52.

35

Αρχές 16°u αι. - 1761. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη.
Χ. Πατρινέλης, «Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα καί
σημειώματα του ις'-ιη' αιώνος έκ του κώδικος του Ίέρακος (Έθν. Βιβλιοθ.
Έλλ. 1474)», ΕΜΑ 12 (1962), σ. 120 αρ. 1, σ. 141-142 αρ. 11.
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36

1500-1503. Κώδικας Εμμανουήλ Τοξότη, νοταρίου Κερκύρας.

Σοφία-Αΐκατερίνη Πανταζή (έκδ.), Ελένη Άγγελομά-
τη-Τσουγκαράκη, Γ. Μαυρομάτης (έπιστ. έπιμ.), Θ.
Πυλαρινός (φιλολ. έπιμ.), Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κερκύ-
ρας. Πρωτόκολλο - πράξεις τών ετών 1500-1503, Κέρκυρα 2007, σ.
3-243, αρ. 1-282.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

1502, 29 Αυγούστου

«f Τή αύτή ήμερα (=μωφβω', κθ'τον αύγούστου μηνός, ίνδικτιώνος ε). Θεόδ(ω)ρ(ος) δ
Επίσκοπος και Αντώνιος δ Χαλκιόπουλος παρώντες σωματικώς ώμολόγησαν |δτι επειδή
έχουν χρεία και οί δύο νά άγωράσουν και οί δύο τον παρόντ(α) χρόνον τό δάτζιον τής \
ρήβας καϊ διά να μηδέν εμπόδιση δ εις τόν έτερον έμειναν εύχαριστημένοι ότι άγωράζοντας
I αύτό δ ρηθεις Δημήτρ( ιος) να έχει δ ρηθείς Αντώνιος εξ αύτώ τό ήμισον ή όσον τοϋ βάνη
όλη Iγότερον νά πάρη καϊ να ένοήται με όλους εκείνους τούς τρόπους πρέζιο και συνηθείαις,
I ώς καθώς τήν θέλ(ει) λάβη δ ρηθεις Θεόδ(ω)ρ(ος). Καϊ να χρεωστή δ ρηθεϊς Αντώνιος
να δωσ(η) τούς εγγυ \ητάδες του εις όσον θελ(ει) λάβη καϊ να μηδέν εξουσιάζη δ ρηθείς
Αντώνιος ότι να ήθελεν \μαζόξη στάμενα τοϋ αύτοϋ δάτζιου χορϊς θέλημα τοϋ είρημένου
Θεόδ(ω)ρ(ου). Αμή όταν έχουν χρεία \να σκοδάρουν αντάμα οί δύο λαμβάνοντας τότεσον
και αύτοι τό όσον ήθελον έχει χρεία. | Και ούτως έσυμφώνησαν.
Μάρτυρες, κυρ Νέστωρας δ Χωραφάς καϊ κυρ Στέφανος ό Μόσωρας».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΔΕΛΦΟ ΣΕ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

1502, 5 Σεπτεμβρίου

«f Τή αύτή ή μέρα (=μωψβω, ε τοϋ σεπτεμβρίου μηνός, ίνδικτιώνος στ'). Μισέρ Πιέρος δ
Φφιομάχος καϊ μισερ Ιάκωβος δ Φφιομάχος, αύτάδελφοι, \υίοϊ τον ποτέ μισέρ Στέφανου
παρόντες σωματικώς ώμολόγησαν ότι επειδή όταν | εποιήσατο δ ρηθεις μισέρ Πιέρος
τό συμφωνητικόν γράμμα αύτοϋ τοϋ γάμου με τόν εύγενέστατο | μισέρ Όληβιέρη τόν
Μουρέλον, δ ρηθεις μισέρ Ιάκωβος και ή ετέρα άδελφοσύνη \ αύτών εϊχον δωρήσει καϊ
ελευθέρωσαν πρός τόν είρημένον μισέρ Πιέρον και πρός τοϋς αύτοϋ κληρονόμους και
διαδόχους όλον τό μέρος αύτών, όπερ εϊχον και \όπερ τοϋς άκαρτέριε άπό καθέν τρόπον
καϊ στράταν άπό τήν διαδοχήν τών προ\γεννητόρων αύτών άπό τήν σεβασμίαν μονήν τής
Αναλύψεως καϊ πραγμάτων .καϊ δικαιωμάτων τής αυτής μονής, διακείμενη εν τή νήσω
τών Κορυφών, καθώς δη\λοϊ πλατυτέρως εις τό προδηλομένον γράμμαν τοϋ γάμου τοϋ
είρημένου μισέρ Πιέρου, \γεγραμένου εκ χειρός νομικοϋ κυροϋ Γεωργ(ίου) τοϋ Μόσχου,
ημέρα κθη τοϋ άπριλλίου μηνός, ίνδ(ικτιώνος) ιε'\αωυ^ζω'. Διάτοι τοϋτο τήν σήμερον δ
προδηλωθεϊς μισερ Πιερος κοινούμενος υπό τής \ αγαθής και καλής αύτοϋ προεραίσεως,
ώς οία άδελφός άγαθός διά δυνάμεως τοϋ Ιπαρόντος ίνστρουμέντου δια θελήσεως τοϋ
προδηλομένου μισερ Ιακώβου και \τής ετέρας άδελφοσύνης αύτών, καθώς αύτοϊ λέγουν,
δίδει, επιστρέφη καϊ ελευ\θερώνη πρός αύτοϋς καϊ πρός τοϋς κληρονόμους καϊ διαδόχους
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αντών όλον τό προίβηλομένον μερήδιον αντών ώς άνωθεν να είναι και ένοοϋνται αληθείς
κύριοι εις τό είρημένον μέρος αύτών και οί κληρονόμοι και διάδοχοι αντών, έχοντας ό
προ\δηλωθεις μισερ Πιέρος τήν φήτα όνοράδα έκ τήν έμπαροννίαν καθώς τήν εϊ\χεν και
προλαβών.

Και διά μειζοτέραν άσφαλειαν έγεγώνη τό παρόν έγγραφον | κατενώπιον Νικολ(άον) τον
Ρήτζον και Τακώβον Ταλαλθ(η)».

37

1502. Νοταριακές πράξεις σύστασης κοινωνίας. Κέρκυρα.

Γ. Πεντόγαλος, «'Αγορά καί διάθεση κεφαλονίτικων κρασιών
στην Κέρκυρα το 1502», Κερκυραϊκά Χρονικά 20 (1976), σ. 115-118,
αρ. 1-2.

38

1502-1529. «Βλησίδια» (νοταριακές πράξεις). Κέρκυρα.
Γ. Ροδολάκης, «Το "βλησίδι" και η "σερμαγιά" στο εμπόριο κατά
τους μεταβυζαντινούς χρόνους», ΕΚΕΙΕΔ 33 (1997), σ. 468-472,
αρ. 1-10.

«ΒΛΗΣΙΔΙ» ΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1529, 2 Maîov

«... Κνρ Ντζονάνης δ Δατζήπρης παρών ώμολόγησεν ότι έλαβεν εις βλησίδι έκ τόν
παρόντα μισερ Δημήτριον τόν Λούψην δονκάτα έξήκοντα, όποια νά τά ένδύση εις τόση
πραγμάτεια εις τό ταξίδι οπού απέρχεται κατά τό παρόν και τήν αυτήν ένδνμ... νά τήν
έπιφέρη εις τήν παροϋσαν πόλιν. Στρεφόμενος δέ εις τήν παρονσαν πόλιν πωλώντας τήν
ρηθείσα πραγμάτεια νά όφείλη ποίηση λογαριασμόν τέλειον μετά τοϋ είρημένον μισερ
Δημητρίου και έξηβάζοντες πρώτον τό ρηθέν βλησίδι και τά κουμέρκια και τών έξοδοι
τοϋ ρηθέντος κνρ Ντζονάνη και έξοδοι ενός ετέρου άνθρώπον εις τόν τόπον τοϋ φορτώ-
ματος και ονχι άλλον. Τό έναπολειφθέν, ει τι έξαποστείλη ό Θεός, νά τό μερίσουν οί δύο
εφ ημισείας ...».

«ΒΛΗΣΙΔΙ» ΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

1529, 4 Μαΐου

«f Tfj δ' τοϋ άνωθεν. Κύρ Δημήτριος δ Γράψας, καραβοκύρης εις τό ξύλον αύτοϋ, κύρ
Άνδρέας δ Παπασταμάτης κύρ Φράγκος δ Σαμπεράτης και κνρ Δημήτριος δ Καλόγερος,
παρόντες ώμολόγησαν ότι έσνμφώνησαν καϊ έποίησαν σνντροφίαν συν Θεώ τοϋ πορευθήναι
δμοϋ εις τό παρόν ταξίδι και βάνει εις βλησίδι δ ρηθείς καραβοκύρης δουκάτα εκατόν
τριάκοντα εις τόσα άσπρα καλά και δ είρημένος κύρ Άνδρέας δονκάτα είκοσι εννέα καϊ
άσπρα πέντε εις τόσα άσπρα καλά τοϋ ποιήσει τό ρηθέν ταξίδι Θεον εν δίδοντος, στρε-
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φόμενοι δε εις τήν παρονσαν πόλιν οφείλουν ποιήσει λογαριασμόν τελειον και λάβει ό
κάθεϊς τό βλησίδι αντοϋ με τό μέρος του σνν τήν τεταρτίαν αντοϋ ώς τό σύνηθες Κορνφών
εβγάνοντες και τοϋ ρηθέντος ξύλου μερτικά τρία. Καϊ όντως ώμολόγησαν ...».

39

1502-1575. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Χ. Κ ό λ λ α ς, Ή νήσος τών Κορνφών τον 16° καϊ 17° αιώνα, τ. Β',
Κέρκυρα 1996, σ. 64-98, 101-109, 113-131, 137-138, 141-143, 147,
150-153.

40

1502-1730. Νοταριακές και διοικητικές πράξεις. Κέρκυρα.

Ί. Δ ό ι κ α ς, «Έγγραφα καί έπιστολές άναφερόμενες σέ σκλάβους
Κερκύρας - Παξών», ΔΑΕΚ 19 (1982), σ. 138-160.

41

1503-1507. Νοταριακός κώδικας πρωτόπαπα Φ. Κατωιμέρη. Καρουσάδες
(Κέρκυρα).

Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Γ. Ροδολάκης,
Δήμητρα Καραμπούλα (εκδ.), «Οι πράξεις του νοταρίου Κα-
ρουσάδων Κερκύρας πρωτοπαπά Φιλίππου Κατωιμέρη (1503-1507)»,
ΕΚΕΙΕΔ 33 (1997), σ. 21-358, αρ. 1-510.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΕΑ

1505, 25 Ανγούστον

«... Τά δύο μέρη σωματικώς παρόντες ώμολόγησαν και εϊπον ότι εσυμφώνησαν ούτως,
όπως δ ρηθεϊς κύρ Μπαχώμιος υπόσχεται νά στέκη μέ τόν άνωθεν ιερέαν, άπό τήν
σήμερον και έως τέλους ζωής αντοϋ όπον έάν κατοική δ ρηθεϊς ιερεύς νά ένι εις καλήν
ύπακοήν τοϋ ρηθέντος ιερέως και δουλεύην αυτόν πιστά καϊ άληθινά, έξ όσον ή δύναμις
αύτοϋ, μέ τοιοϋτον τρόπον ότι ό ρηθεις ιερεύς νά έναι οφειλέτης νά θρέφην καϊ ένδύνην
καϊ ύποδένην αυτόν και μετά τήν άποβίωσην τοϋ ρηθέντος Μπαχωμίον νά τον ποίηση
δ ρηθεις ιερεύς τής θανής τά πρέποντα, ώς έθος χριστιανοΐς, και νά μηδέν έχη έξονσίαν
δ ρηθεϊς Μπαχώμιος νά άφήση τόν ρηθέντα ιερέαν νά ύπάγη μέ άλλον, μηδέ δ ρηθεις
ιερεύς νά τόν διώξη ...».

ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

1505, 28 Αυγούστου

«... τά δύο μέρη σωματικώς παρόντες ώμολόγησαν και εϊπον ότι εσυμφώνησαν καϊ ήλθασιν
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εις τάς κάτωθεν συμφωνίας. Και γάρ ό ρηθεϊς κύρ Νικόλαος ό Σκλαβοϋνος εδωσεν και
σωματικώς διά τον παρόντος εγγράφου επαρέδωσεν πρός τόν παρόντα σερ Άνδρέαν τόν
Άργίτην καϊ δι αντοϋ πρός τούς αντοϋ κληρονόμονς και διαδόχονς άπό τήν σήμερον και
εις τόν αιώνα τόν άπαντα, όλον τον τό άμπέλιον σύν τά τά έκείσε δένδρη κάρπιμα καϊ
άκαρπα, όποιον έστϊν εις τό χωρίον τών Άντιπερνών... μέ τοιούτην σνμψωνίαν ότι ό ρηθεϊς
σερ Άνδρέας νά έναι οφειλέτης άπό τήν σήμερον και έμπροσθεν νά λάβη τόν είρημένον κύρ
Νικόλαον εις τό όσπίτιον αύτοϋ και θρέφειν, ένδύνειν καϊ νποδένειν αντόν τό άρκετόν έως
τέλονς ζωής αντοϋ και μετά τήν άποβίωσιν αντοϋ ό ρηθεϊς σερ Άνδρέας νά τοϋ ποιήση
τής θανής τά πρέποντα ώς έθος χριστιανοΐς και άφοϋ δώσει δ ρηθεις κύρ Νικόλαος τέλος
τοϋ τήδε βίον τότε δ ρηθεις σερ Άνδρέας νά έχη τελείαν έξονσίαν εις τά άνωθεν, πωλήσει,
χαρίσει και τά εξής. Άλληλογία μέσοθεν αντών τό μέρος τό μή στέργον πρός τήν δονκικήν
καϊ αύθεντικήν ήμών κόρτην νπέρπνρα ρ'και εις τό μέρος ομοίως ...».

«ΑΡΡΑΒΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ». ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗ

ΚΑΙ ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΣΩΓΑΜΒΡΟΥ

1505, 31 Ανγονστον

«... τά δύο μέρη σωματικώς παρόντες ώμολόγησαν και εϊπον ότι ίσιάσθησαν περϊ άρραβωνητικοϋ
συναλλάγματος, καθώς κελεύει ή άγια τοϋ Θεοϋ έκκλησία. Καϊ γάρ δ προρρηθεις κνρ
Βασίλειος ό Βασιλάκης, έταξεν νά δώση και εδωσεν τήν θνγατέραν τον τήν Άντωνία εις
γνναΐκαν τοϋ Νικολάον, νίον τοϋ ρηθέντος κύρ Θεοδώρου τοϋ Ράφτη, καθώς δρίζονν οί
θείοι νόμοι και ή άγια τοϋ Θεοϋ έκκλησία, νά έλθη ό ρηθεις Νικόλαος έσώγαμπρος εις τό
όσπίτιον τον προειρημένον κύρ Βασιλείου Βασιλάκη καϊ νά δώση ό ρηθεις κύρ Βασίλειος
τής θνγατρός Άντωνίας τό τρίτον άπό τά παντοία αύτοϋ πράγματα, κινητά, άκίνητα καϊ
αύτοκίνητα, και τό τρίτον δ ρηθεις Βασίλειος μέ τήν σύμβιον αντοϋ Χρουσήν και τό τρίτον
δ νιος αύτοϋ Άναστάσης και τό ρηθέν τρίτον, όπού έκράτησεν δ ρηθεις κνρ Βασίλειος
διά λόγου του, νά τό έχη έως τέλους ζωής αύτοϋ καϊ äv ό Θεός πέμψη και έλθη δ υιός
αύτοϋ Άναστάσης νά έχη τό ήμισόν άπό όλα και äv τό ριζικόν ούδέν θέλη ότι νά έλθη
άποτύχοντος τοϋ άνωθεν Βασιλείου καϊ τής σύμβιος αύτοϋ Χρονσής, νά μένονν όλα τής
θυγατερός αύτών Άντωνίας, σύν τά τό βάρος αύτών. Μέ τοιούτην σνμψωνίαν καϊ τρόπον
ότι άπό τήν σήμερον και έμπροσθεν ό ρηθεϊς Νικόλαος νά τιμά τόν είρημένον Βασίλειον
και Χρονσήν ώς γονείς αντοϋ καϊ δονλεύειν και κνβερνα αντούς μέ τά άγαθά αντών πράγ-
ματα πιστά και άληθινά, έξ όσον ή δνναμις αντοϋ, καϊ νά κατοική δμοϋ μετ αυτούς εις τό
όσπίτιον τοϋ ρηθέντος Βασιλείον και άπό ει τι κάμουν καϊ ήποκτήσονν άπό τήν σήμερον
και έμπροσθεν νά έχη δ ρηθείς κύρ Βασίλειος δ Ράφτης τό ήμισόν ελεύθερον. Και γάρ
δ ρηθεϊς Θεόδωρος δ Ράφτης έταξεν νά δώση και εδωσεν τον νίόν αύτοϋ Νικόλαον άνήρ
τής είρημένης Άντωνίας, καθώς κελεύει ή άγια τοϋ Θεοϋ έκκλησία, και νά τόν δώση και
άπό τήν καρποψόραν τοϋ νϋν έτους τό άδελφομοίριν του ...».

42

1506-1509. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Μ. Μανούσακας, «Ανέκδοτα χρονικά σημειώματα καί έγγραφα
(1506-1521) τοϋ νοταρίου Ζακύνθου Θεοδώρου Ραφτόπουλου», στα
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Πρακτικά τοϋ Τρίτον Πανιονίον Συνεδρίου, τ. Α', Αθήνα 1967, σ.
223-227, αρ. 1-3.

43

1506-1532. Πρωτόκολλο διαθηκών, απογραφών και εκτιμήσεων του νοταρίου
Μανουήλ Γρηγορόπουλου. Νοταριακά έγγραφα του Αντωνίου Δαμιλά.
Χάνδακας.

Σ. Κακλαμάνης, Σ. Λαμπάκης (εκδ.), Μανουήλ Γρήγορο*
πονλος, νοτάριος Χάνδακα (1506-1532), Ηράκλειο 2003, σ. 3-278
αρ. 1-154, σ. 281-308 αρ. 1-17, σ. 309-313 αρ. 1-3.

44

1507-1543. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Αγίας Αικατερίνης
Σινά.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «'Αρχειακά ανάλεκτα», Ελληνικά 4 (1953), σ. 475-
477.

45

1507-1630. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Παλαιά έπίσημα έγγραφα», Φιλολογική Πρωτοχρονιά,
1951, σ. 170-172.

46

1508. Προικοσύμφωνο (νοταριακή πράξη). Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ένα ζακυνθινό συμβόλαιο τοΰ 1508», Επτανησιακά
Φύλλα 12 (1948), σ. 181-182.

46α

1509. Συμβιβασμός. Ναύπλιο.

Σ. Λάμπρος, «Ναυπλιακον έγγραφον τοΰ οίκου Πουλομάτη έν ετει
1509 καί ό βιβλιογράφος Μιχαήλ Σουλιάρδος», Νέος Έλληνομνήμων
6/3 (1909), σ. 273-275.

47

1509-1694. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.
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Δ. Βαγιακάκος, «Μελισσηνοί καί Κοντόσταβλοι έκ Μάνης εις
Ζάκυνθον (1509)», ΕΜΑ 3 (1950), σ. 144 αρ. 1, σ. 146-147 αρ. 2,
σ. 152-153 αρ. 1, σ. 155-156 αρ. 2-3, σ. 158-159 αρ. 4-5, σ. 162-
165 αρ. 7-8.

47α

1509-1544. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύρος.

Π. Ζερλέντης, Μαντροκάθισμα, βουδομάντρες, θεμωνιά, μιτάτο,
Έρμούπολις 1923, σ. 5-7®.

48

1510-1608. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Ασδραχάς, «Φεουδαλική πρόσοδος και γαιοπρόσοδος στην
Κέρκυρα την εποχή της βενετικής κυριαρχίας», Τα Ιστορικά 2/4
(1985), σ. 375-379.

«ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΑ»

1608, 14 Μαΐου

«... Εις τό χωρίο τών Άντιπερνών, εις τήν αύλήν τοϋ εύγενοϋς Βενετιών κυρίου Άλοΐζου
Τρόν, ενός μπαρούνου Κορυφών, ό παρών άνδρικότατος καπετάν Ανδρέας Τζεούλης ώς
κουμέσιος γενεράλ τοϋ άνωθεν εύγενοϋς Βενετιών Τρόν εσυνεμφώνησε μετά τοϋ παρόντος
εύλαβεστάτου παπά κύρ Νικολάου Μερκούρη καί Καλοίωάννου Μερκούρη, αύτάδελφοι
εκ χωρίο τών Άγραφων, καί έπέδωσεν πρός αύτούς καί πρός τούς αύτών κληρονομοδι-
αδόχους άπό τήν σήμερον καί εις τόν αιώνα τόν άπαντα είσέ συγκράτεια ένα κομμάτι
τόπον καί σύλλογγον, έχει ή άνωθεν έμπαρουνία εν τή περιοχή τών Άντιπερνών, έως
μιζουρίων επτά, πλέον ή όλιγότερον ... μετά πασών νομών, προνομών, περιοχών καί
δικαιωμάτων τοϋ άνωθεν τόπου καί συλλόγγου ώς άνωθεν, εσόδων καί εξόδων όπως οί
ρηθέντες αύτάδελφοι έχωσιν τόν άνωθεν τόπον καί σύλλογγο ώς άνωθεν εις παντοία τους
εξουσίαν καί κυριότητα καί νά ποιοϋν αύτόν ε'ίτι S άν θέλουν καί βούλονται μετά τούς
κληρονομοδιαδόχους αύτών μέ τήν ύπόσχεσιν τών άνωθεν αύταδέλφων καί κληρονομο-
διαδόχων αύτών νά δίδουν, τελοϋν καί πληρώνουν άεί τόν πάσα χρόνο τήν πάσα εσχάτη
τοϋ Αυγούστου μηνός διά συγκράτεια πρός τήν άνωθεν έμπαρουνία σιτάρι εντόπιο καθαρό
μιζούρι ένα καί άπό εΐτι σπέρνουν μέσα εις αύτό νά πληρώνουν μέρος όχτατο, ήκομίζοντάς
το έως εις τήν αυλή τοϋ άνωθεν εύγενός Βενετιών κυρίου Άλοΐζου Τρόν εις τό χωρίο τών
Άντιπερνών καί άν τό φυτεύσουν άμπέλιον καί έλαϊκά δέντρη, νά οφείλουν νά πληρώνουν
μετά τούς κληρονομοδιαδόχους αύτών πρός τήν άνωθεν έμπαρουνία πάσα χρόνον μέρος 4°

6. Το παρόν λήμμα περιλαμβάνεται στο Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 1103 όπου όμως δεν έχει
αποδελτιωθεί το σύνολο των εγγράφων.
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άπό κρασί καί λάδι, πληρώνοντας καί τήν άνωθεν συγκράτεια τό σιτάρι μιζούρι ένα, έως
νά δώσει καρπόν τό άνωθεν άμπέλιον, όπερ μέλλον φντενσαι· καί έρχοντας εις καρπόν
τό άνωθεν άμπέλιον, ή άνωθεν συγκράτεια τό σιτάρι μιζούρι ένα νά είναι κομμένη καί
λυομένη, μόνον νά πληρώνουν μέρος 4° άπό κρασί καί λάδι, πληρώνοντας καί τήν άνωθεν
συγκράτειαν τό σιτάρι μιζούρι ένα, έως νά δώσει καρπόν τό άνωθεν άμπέλιον, όπερ μέλλον
φντενσαι· καί έρχοντας εις καρπόν τό άνωθεν άμπέλιον, ή άνωϋεν συγκράτεια τό σιτάρι
μιζούρι ένα νά είναι κομμένη καί λυομένη, μόνον νά πληρώνουν μέρος 4° άπό κρασί καί
λάδι ώς άνωθεν ...».

«ΣΟΛΔΙΑΤΙΚΟ»

1608, 27 Ιουλίου

«... Εις τό χωρίο τών Άντιπερνών, εις τήν αυλή τοϋ ευγενή Βενετιών κνρίον Άλοιζε
Τρόν, δ παρών τίμιος καπετάν Άνδρέας Τζεονλης ώς κονμέσιος γκενεράλ τοϋ άνωθεν
εύγενός Βενετιών κνρίον Άλοΐζε Τρόν, ενός μπαρούνον Κορνφών, έσννμφώνησε μετά τοϋ
παρόντος κύρ Νικολάον Μαστροκαλοϋ καί έπέδωσεν πρός αν τόν καί πρός τούς αντοϋ
κληρονομοδιαδόχονς άπό τήν σήμερον καί είς τόν αιώνα τόν άπαντα εις σολδιάτικον καί εις
σολδιατίκου ονόματος ένα κομμάτι τόπον λόγγο, έχει ή άνωθεν έμπαροννία έν τή περιοχή
τοϋ ρηθέντος χωρίον, λεγάμενος στό Παλιοκλήσι έως μοδίον ενός, πλέον ή όλιγότερον
... μετά άπασών νομών προνομών, περιοχών καί δικαιωμάτων τοϋ άνωθεν τόπον λόγγον,
ώς άνω έφημεν, εσόδων καί εξόδων όπως δ ρηθείς Μαστροκαλός έχει τόν άνωθεν τόπον
λόγγο ώς άνω είς παντοίαν αντοϋ έξονσίαν καί κνριότητα καί νά ποιεί εις αντόν ε'ίτι & αν
θέλει καί βούλεται μετά τούς κληρονομοδιαδόχονς αντοϋ, πωλεϊν, δωρείσθω, άνταλλάττειν,
προίξ διδόναι καί εξής. Με νπόσχεσιν τοϋ άνωθεν Μαστροκαλοϋ νά χρεωστεϊ μετά τούς
κληρονομοδιαδόχονς αύτοϋ νά δίδονν, τελοϋν καί πληρώνονν άεί τόν καθέν χρόνον είς πάσα
έσχάτη τον Ανγούστον μηνός άννστερέτως σολδιάτικον καί υπό σολδιάτικον ονόματος
διά τόν άνωθεν τόπον ώς άνωθεν είς τήν άνωθεν έμπα ροννία άσπρα εξήντα (60) καί ονχί
άλλον τι. Καί νπόσχεται δ άνωθεν καπετάνιος διά όνομα ώς άνωθεν τοϋ διανθεντίζει τόν
άνωθεν Μαστροκαλό καί κληρονομοδιαδόχονς αντοϋ εσαεί έκ πάσης έναντιότητος διά τήν
παρονσαν σολδιατοποίησιν καί είσνομήν ...».

49

1510-1682. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «'Ιστορικά σημειώματα. Δύο έγγραφα άνέκδοτα», Δρηρος
1/6-7 (1937), σ. 169-171.

50

1513-1516. Πρωτόκολλο νοτάριου Αρσενίου Αλεξάκη. Δουκάδες (Κέρκυ-
ρα).

Δήμητρα Καραμπούλα, Λυ δία Παπαρρήγα-Αρ-
τεμιάδη (εκδ.), «Οι πράξεις του νοταρίου Δουκάδων Κερκύρας
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Αρσενίου Αλεξάκη (1513-1516), ΕΚΕΙΕΔ 34 (1998), σ. 21-102, αρ.
1-104.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤ' ΙΣΟΜΟΙΡΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΓΟΝΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1513, 23 Νοεμβρίου

«... Κυρ Σταμάτης Μακελλάρης άπό χωρίον τοϋ Σκριπεροϋ άπό ενός αύτοϋ μέρους καϊ κυρ
Στέφανος Μακελλάρης άπο το αύτό χωρίον άπό ετέρου μέρους αύτοϋ, αύταδέλφοι νόμιμοι,
τά ρηθέντα δύο μέρη παρών σωματικώς εντός οικίας ε μου νοταρίου Αρσενίου Άλεξάκη
και θεληματικώς ώμολόγησαν καϊ είπαν ότι ίμοιράζουν ίμοιράσα τά όσπίτιά τους και τά
αμπέλια τους και ήπήρε δ Σταμάτης τό δσπίτιον τό όξω μέ τό ενμπασοβγασίδιν του καϊ δ
Στέφανος ήπήρε τό δσπίτιον, ήγοϋν τό κελάριν, καϊ νά μηδέν έχη εξουσία νά τό νοικιάζη
ξένου ανθρώπου μόνε νάναι προτιμητίος δ είρημένος Σταμάτης ό αδελφός του ήγοϋν με
τό έμπασοβγασίδιν του, καϊ νάναι χρεώστης δ άνωθεν Σταμάτης και δ άδελφός του δ
Στέφανος νά κάμουν τόν όφαΐτην τοϋ κηλαρίου όπερ ένι σιμά εις τής Κουτζήχας. Άκομή
ίμοιράσαν καϊ τά άμπέλια τους καϊ ήπήρε δ Σταμάτης τό άμπέλιον εις τό Λειβαδάκιν
πλησίον τών Κλημάδων και τόν Σταυρόν καϊ τοϋ Καλιακούδη και ό Στέφανος ήπήρε τό
άμπέλι τήν μεγάλην φυτείαν πλησίον τοϋ Καρέρα και τοϋ μισήρ Δημήτρη Άρδαβάνη. Καϊ
υπόσχονται τά δύο μέρη, ήγοϋν οί άναγεγραμμένοι αύταδέλφοι Σταμάτης και Στέφανος,
άπό πάσα χρέος όπερ έχουν νά τό πλερώσουν εκ τήν μέσην τους. Και ούτως έσυνφώνησαν
οί δύο αύταδέλφοι καϊ έμειναν εύχαριστημένοι ...».

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗ «ΣΟΛΔΙΑΤΙΚΟΥ»

1515, Δεκέμβριος

«... Εις τό περιαύλιον τοϋ κυρ Δημήτρη Κεντάρχου άπό χωρίου τής Κορακιάνας ό άνωθεν
Δημήτρης Κένταρχος παρών σωματικώς εκονσία του βονλή και θελήσει ώμολόγησεν
και εϊπεν ότι έπούλησεν, έδωσεν, έπαρέδωσεν καϊ διά τοϋ παρόντος νοταρικοϋ εγράφου
έπαρέδωσεν πρός τόν παρόντα κυρ Στέφανον Ματαράγγα άπό τό αύτό χωρίον καϊ πρός
τούς αύτοϋ κληρονόμους και διαδόχους, κατόχους άπό τήν σήμερον και εις τόν αίώναν
τόν άπαντα, ήγουν τοϋ έπούλησεν δσπίτιν ένα κτιστό μέ πηλόν συν τά τό επασοβγασίδιν
του καθού τό έχώρισαν μετά λίθων τερμόνων ... έναι δέ ή πάρασις τοϋ αύτοϋ δσπιτίου
ύπέρπυρα μγ, ήγοϋν σαράντα τρία, τά δποΐα σαρατατρία ύπέρπυρα ατινα ώμολόγησεν δ
άνωθεν κυρ Δημήτρης Κένταρχος ότι εΐχεν και ελαβεν αυτά άπό χειρός τοϋ άνωθεν κυρ
Στεφάνου Ματαράγγα σώα καϊ άνελιππές. Και εις νομήν τόν έθεσεν διά κονδυλίου ώς τό
σύνηθες Κορυφών. Ακόμη μέ τοιοϋτον τρόπον καϊ συνφωνίας ότι νά χρεώστη δ άνωθεν
κυρ Στέφανος Ματαράνγκας αυτός καϊ οί αύτοϋ κληρονόμοι καϊ διάδοχοι κάτοχοι άπό τοϋ
νϋν και εις τόν αίώναν τόν άπαντα νά τελοϋν, δίδουν και πληρώνουν εις πάσαν εσχάτην
ήμέραν τοϋ Αύγούστον μηνός διά σολιάτικον τοϋ αύτοϋ δσπιτίου πρός τόν άναγεγραμμένον
κυρ Δημήτρη Κένταρχον και πρός τούς αύτοϋ κληρονόμους και διαδόχους τό καθέν έτος
σολδία ε', ήγουν πέντε, τό καθέν σολδϊ τορνήσια όξι, ήγουν στ', καϊ ούχϊ άλλον. Καϊ
ύπόσχηται δ άνωθεν κυρ Δημήτρης και τούς αύτοϋ παιδας τοϋ διαφεντίζουν τόν άνωθεν
κυρ Στέφανον Ματαράγγα και τούς αύτοϋ κληρονόμους και διαδόχους τοϋ εις εναντιότητα
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έλθει ποτέ τόν καιρόν είς τήν αυτήν πούλησιν και σολιάτικον μόνον να τόχη ό άνωθεν κυρ
Στέφανος Ματαράνγκας μετά τους κληρονόμους αντοϋ πουλήσει, χαρίσει, ψνχοδοτήσει,
άνταλλάττει καϊ τ άλλα πάντα ποιήσει όσπερ άληθής αφέντης τοϋ αντοϋ όσπίτιον. Καϊ
όντως ώμολόγησαν τά άνωθεν δύο μέρη ...».

51

1513-1597. Νοταριακά έγγραφα. Κέρκυρα.

Σ. Κ α ρ ύ δ η ς, Ό αστικός χώρος και τά ιερά. Ή περίπτωση τής Κέρ-
κυρας τον 16ο αιώνα, 'Αθήνα 2007, σ. 247-292, αρ. 1-31.

52

1514. Διαθήκη. Θεσσαλονίκη.

Ν. Δ ε λ ι α λ ή ς, «Ή διαθήκη του οσίου Νικάνορος τοϋ Θεσσαλονι-
κέως», Μακεδόνικα 4 (1955-1960), σ. 418-425.

53

1514-1593. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Κατερίνα Ζαρίδη, «Πληροφορίες για τη στοιχειώδη εκπαίδευση
στην Κέρκυρα τον 16ο αιώνα», Έώα και Έσπέρια 2 (1994-1996), σ.
130-133, αρ. 1-8.

54

1515-1545. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Κατερίνα Ζαρίδη, «Ο Κερκυραίος στιχουργός Ιάκωβος Τρι-
βώλης (Στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, 1515-1546)»,
Έώα καϊ Έσπέρια 1 (1993), σ. 156-188, αρ. 1-10.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ «ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ»

1541, 2 Ιονλίον

«Έν τή β'τοϋ άντίκρν έσωθεν τής δονάνας τών Κορνφών είς τήν περιοχήν τής ... μισερ
Ιάκωβος Τριβώλης καϊ μισερ Τζονάννης δ Καπέλος τιμιώτατοι κριταϊ χρονικοί τοϋ
ένεστώτος ένιαντοϋ τής τιμιωτάτης κοινότητος Κορνφών παρόντες ομολόγησαν όντως
ότι επειδή έν τή η' τοϋ περασμένου Ίουνίον μηνός τοϋ ένεστώτος χρόνου ήξίωσεν αυτούς
... ίνα τιμήσωσι τήν κινητήν νλην τών δονκάτων πεντακοσίων ην ό είρημένος μισερ
Σιλβέστρος έχρεώστει δοϋναι τών προδηλωθέντων ώς άνωθεν είς τελείαν άποπληρωμήν
και έξόφλησιν πάσης τής προικός και χαρισμάτων τής είρημένης ποτέ κνράτζας Ελένης.
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Kai τιμημένης τής αυτής ΰλης παρά τών είρημένων τιμιωτάτων και τών χρονικών μετά
φόβου Θεοϋ και τής ψυχής αύτών, νά λάβωσιν αύτήν οί είρημένοι διάδοχοι διά όνομα ώς
άνω καθώς υπό άνδρός γεγραμμένου παρ' ε μου τοϋ υπογεγραμμένου νοταρίου φαίνεται.
Διά τοϋτο, διά δυνάμεως τής αυτής εξουσίας, οί άναγεγραμμένοι τιμιώτατοι δύο κριται
και τιμηταϊ έδήλωσαν έμοι τοϋ ρηθέντος νοταρίου ότι, επήλθον εν τή οικία, τοϋ είρημένου
μισερ Σιλβέστρου εν τω έσωπόλω τών Κορυφών, εις τήν ενορία μονής τής Ύπεραγίας
Θεοτόκου τής Σωτηριώτισσας εν ή ύπήρχον τά ρηθέντα πράγματα ... και έτίμησαν εκ
τής είρημένης ύλης δουκάτων πεντακοσίων, δουκάτα τριακόσια ώς κάτωθεν ... "Ετι δέ
τίμησαν τινάς σπαλιέρας και ράτζον και άντιπόρτια άβολδοϋρα κάβους τόν άριθμόν είκοσι
δύο καϊ σπαλιέρας κόκκινας δέ ιντάγια τέσσαρας. Ταϋτα πάντα τά άνωθεν γεγραμμένα
έτιμήσασι διά δουκάτα τριακόσια άτινα έτιμήσασιν εν δυσϊν ημέρας έν τή κα'τοϋ παρελ-
θόντος Ιουνίου μηνός και έν τή κζ' αύτοϋ. Τιμηθέντων δε τών ρηθέντων πραγμάτων παρά
τών είρημένων τιμητών, έλαβον αύτά οί ρηθέντες κουμέσοι... Εις δέ τήν άναγεγραμμένην
τιμήν τά άναγεγραμμένα δύο μέρη έμειναν εύχαριστημένα καθώς οί προδηλωθέντες τιμι-
ώτατοι κριται, τιμηταϊ έμοι τοϋ ρηθέντος νοταρίου έδήλωσαν ... Διά δε μείζωνα ένδειξιν
τών είρημένων, οί προδηλωθέν τες δύο τιμιώτατοι κριται και τιμηταϊ, ταϋτα πάντα μοι
έδήλωσαν ίνα εις τάς έμοι πράξεις, κατά τήν τάξιν, θέσω και ούτως ταϋτα πιστώς έν
και έκαστον έγραψα ενώπιον μισέρ Νικολάου Αύλωνίτου μισέρ Αληβίζη Καλοθέτου και
κυρ Νικολάου τοϋ Ζακυνθηνοϋ».

55

1515-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και νοταριακά έγγραφα. Αντίπαξοι,
Παξοί.

I. Δ ό ι κ α ς, Ερανίσματα ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα 1998, σ.
9-17, 19, 25, 27-29, 42-46, 50-52, 94-96, 98-99, 101-106.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1825, 1 Μαρτίου

«... οι παρώντες από το ένα μέρος και κάτωθεν βεβαιωμένοι παπά Κύριος αναστάσιος
Κωντάρης και παπά αντωνάκης λύχνος κι Θεόδωρος μπογδάνος του ποτέ Ιωάννου και
γεώργιος βλαχώπουλος του ποτέ παπά αναστάση κι αποστολής μπογδάνος του ποτέ
αληβίζη, και από το άλο μέρος ο Κύριος παναγιώτης ρεβαντινός υιός τον σταματέλου
ρεβαντινού.

1) από την σήμερον κι εις διορίαν χρόνον ένα υπώσχεται ο άνωθεν παναγιώτης να
κάμνη το σχωλείον εις την μονήν του αγίου σπυρίδωνος εις χωρίον Κοκηνάτικα 2) κι
λείποντας ο άνωθεν παναγιώτης να μην διαβάζη τα παιδιά εις τα κηνά γράμματα την
κάθε ημέρα έξω από ταις δεσποτικαίς εωρταίς να μην έχη να πρωτεντέρη την παραμικράν
πληρωμήν από τονς κάτωθεν υπογεγραμμένους. 3) υπόσχονται οι κάτωθεν βεβαιωμένοι
να δείνονν τον μισθόν αντιτζιπαλμέντε (προκαταβολικά) ήγουν εις κάθε αρχή του μηνός
του διδασκάλου, τα παιδιά οπού διαβάζουν εις την παιδαγωγία κι οκτώηχον να δίνουν
τον κάθε μήνα όβολα δεκαπέντε, τα παιδιά οπού έχουν να διαβάζουν εις το ψαλτήριον κι
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απόστολον να δείνουν τον κάθε μήναν άβολα είκοσι πέντε αντιτζιπάδα κι λείποντας από
την άνωθεν πληρωμήν υπόσχονται οι άνωθεν να δείνουν την πληρωμήν του διδασκάλου
εις όσα παιδιά ενρίσκονται εις τον διδάσκαλον, κι το παρόν πρηβάτο γράμμα να ημπορή
να ινφιτζάρηται (καταχωρείται) κι εις άτη δημοσίου νοταρίου παρακαλεστικώς από τους
άνωθεν έγραψα ...».

56

1517-1688. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ιστορικά έγγραφα Ζακύνθου (Άπό τό άνέκδοτο
άρχεϊο τοϋ Λ. Χ. Ζώη)», Επτανησιακά Φύλλα 4 (1960), σ. 1-4.

57

1519-1809. Νοταριακές πράξεις. Ζαγόρι (Ήπειρος), Κέρκυρα, Χάνδακας.
Γ. Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα ( 16ος - 20ος
αι.), Αθήνα 1986, σ. 139 αρ. 2, σ. 141 αρ. 3, σ. 147-149 αρ. 4, σ.
150 αρ. 6.

58

1521. Προικοσύμφωνο (νοταριακή πράξη). Κέρκυρα.

Φ. Καψάλης, «'Ένα προικοσύμφωνο τοϋ 1521», Ηπειρωτική Εστία
31/351-352 (1981), σ. 606-607.

59

1521-1629. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Νοταριακές πληροφορίες γιά ρεθεμνιώτικα μονα-
στήρια», Προμηθεύς ο Πυρφόρος 40 (1984), σ. 328-338 (= Δετοράκης,
Βενετοκρητικά, σ. 265-275, αρ. 1-7).

59α

1522 (1611). Απογραφή ακίνητης περιουσίας ναού. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Νοταριακό αντίγραφο καταλόγου τοϋ ιε' αιώνα
γιά δωρητές καί κτήματα τής έκκλησίας τοϋ αγίου Νικολάου στο Ριφί
τής Κεφαλονιας», Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), σ. 48-50.

60

1524-1809. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις. Σκύρος.
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Ξ. Αν τ ω ν ι ά δ η ς, Αρχείο εγγράφων Σκύρου, Αθήνα 1990, σ. 15-
162 αρ. 1-1137, σ. 164-166 αρ. 115-116, σ. 168-182 αρ. 118-126,
σ. 184-222 αρ. 128-151, σ. 226-250 αρ. 152-166, σ. 252-254 αρ.
168-169.

ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ

1742, 11 Οκτωβρίου

«Διά της παρούσης ημών ομολογίας και καθολικής μας αποδείξεως φανερώνον και
ομολογού εγώ η Άννα του Μιχάλη η θυγάτηρ ότι πως έχοντας γονικόν μου περιβόλων
εις τονς Μήλους πλησίον τον Κορελη και τον κάτωθεν ποταμού και εσνμφωνήσαμε με
τον Γιαννακούδη τον Μανώλη τον Νικολάκη τον υιόν διά να τον δώσον τόπον από την
σήμερον να βάλει γκανάλιον να ποτίζει το περιβόλι τον και επήρα και εγώ δι αντό τον
τόπον γρόσια 7 λέγω επτά γρόσια και πλέον να μην έχει κανείς να τον διασείσει ούτε
εδικός ούτε ξένος και εις ένδειξιν και βεβαίωσι της αληθούς εγράψαμεν την παρονσαν
ομολογίαν και προς αντόν επέδωσα κατέμπροσθεν των ενρεθέντων αξιών νπογεγραμμένων
μαρτύρων ...».

ΛΥΣΗ «ΜΙΣΟΒΛΟΓΙΑΣ» (ΙΕΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ)

1772, 5 Ανγούστου

«'Έστωντας εγώ ο Γιάννης τον Σταμάτη Καλημέρη και να ήθελε έχομεν γαμβρόν εις
την αδελφή μον Καλή μισοβλογιά τον Γιάννη Μαρκάκη, πλην εις τονς αγγέλονς εστίν
το ασκανδάλιστον εστρέξαμεν και τα δύο μέρη με τον αρχιερέα μη θέλοντας η νύμφη και
ξεχωρίσαμεν από τούτη την τέριαση εδώσαμεν προς τον άνωθεν Γιάννη Μαρκάκη διά
πολλάς αιτίας και δούλενσες οπού μας είχεν, το χωράφι μας εις τα Μισόχωρα όπερ είχαμεν
σνναλλαγμόν από τον κνρ Χατζή Θεοδωράκη, πλησίον Καλής του Γιάννη του Λέον και
το εδικόν μας. Να το έχη ο Γιάννης Μαρκάρκη εις ιδίαν τον έξονσίαν, προίκιση, χαρίση,
μηδείς εναντιείτο. Δι ο εδώσαμεν το παρόν με αξιοπίστονς μάρτνρας εις ασφάλισιν ...».

61

1526-1826. Απόφαση εκκλησιαστικού κριτηρίου για αθέτηση υπόσχεσης
γάμου, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος.
Λ. Ζώης, «Εκκλησιαστικά έγγραφα», Εκκλησιαστική Αλήθεια
23/36 (1903), σ. 382-383· Εκκλησιαστική Αλήθεια 23/37 (1903),
σ. 394-396· Εκκλησιαστική Αλήθεια 23/41 (1903), σ. 430-431·
Εκκλησιαστική Αλήθεια 29/28 (1909), σ. 222.

7. Το υπ' αρ. 33 κείμενο εκδίδεται και σχολιάζεται από τον "Ε. Λάμπρου, «Μεταβίβαση
άγροτικοϋ ακινήτου καί δικαίωμα προτιμήσεως στη μέση τουρκοκρατία. Σημειώσεις σε έγγραφο άπό τή
Σκύρο τοϋ έτους 1667», Θρακικά Χρονικά 36 (1980-1981), σ. 101.
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62

1528-1529. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Κατερίνα Ζαρίδη, «Άγνωστα στοιχεία για τον Κερκυραίο
ιερομόναχο Ιωαννίκιο Καρτάνο», Δωδώνη 21 (1992), σ. 62-77, αρ.
1-5.

63

1528-1864. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

T. Μ α ϋ ρ ο ς, «Ό κώδικας τής μονής "Παναγία ή Σπηλιώτισσα"
Ζακύνθου», ΔΙΕΕΕ 23 (1980), σ. 463-530- ΔΙΕΕΕ 24 (1981), σ. 450-
536- ΔΙΕΕΕ 26 (1983), σ. 417-538· ΔΙΕΕΕ 27 (1984), σ. 354-456·
ΔΙΕΕΕ 28 (1985), σ. 257-308· ΔΙΕΕΕ 29 (1986), σ. 269-322.

ΠΩΛΗΣΗ «ΛΙΒΕΛΛΟΥ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ «ΣΤΙΜΑΔΟΡΩΝ»

1627, 19 Αυγούστου

«... το όποιο τοϋ τό δίδει δ αυτός οικονόμος τοϋ αύτοϋ Σπανοϋ εις σε ό λίβελο και εις
όνομα - όλιβέλου ίν περπέτουο να χρεώστεϊ δ αυτός Σπανός και πάντες οί κληρονόμοι
διάδοχοι αύτοϋ νά δίδουν τοϋ είρημένου μοναστηρίου τόν άπασαν χρόνον, τόν μήναν τόν
Σεπτέμβριον εις τάς 14 τοϋ Σταυροϋ τήν εορτή, τό ει τι ήθελαν τό στιμάρει οί παρόντες
μισέρ Αντρίας Μπουρδέρης και μισέρ Τζαννής Μαργάζης διά νά στιμάρουν τό άνωθεν σπίτι
κατά τήν τερμινατζιόν τών ίνκβιζιτόρων τό ει τι άξίζει νά δίδει δλιβέλο. Και οί αύτοι
στιμαδόροι επήγανε και είδανε τό άνωθεν σπίτι καταλεπτώς τήν σήμερον και έμέτρησάν
τον και ήβρίκανέ το ώς άνωθεν και έστιμάρανέ το, ώς λέγουν κατέμπροτεν τών κάτωθεν
μαρτύρων, εις τήν κονσεντζιά τους ότι άξίζει νά δίδει δ Σπανός τοϋ άνωθε μοναστηρίου,
τόν κάθε χρόνον ριάλια τρία και ένα κερί άσπρων δέκα ...».

ΔΙΗΝΕΚΗΣ «ΣΕΜΠΡΙΑ»

1713, 14 Νοεμβρίου

«... οί όποιοι δίνουν εις σέ σεμπριά παντοτινή καϊ αιώνια τοϋ παρόντος μισέρ Αλιβίζου
Κυπριώτη τοϋ ποτέ Γιάννη, άπό χωρίο Γερακαρίο Μεσινό, δύο κομμάτια χωράφια κείμενα
... νάν τό σπέρνει δ,τι θέλει καϊ νάν τοϋ δίνουνε πάντα τό μοναστήρι τό δ,τ ι τό σπέρνει.
Νάν τό καθαρίζει, σηκωτραφίζει έκεϊθε όπου τοκάρει τό χωράφι, νάν τό βάνει δψιμιά και
πρωϊμιά, μή θερίζοντας, ά δεν είναι άνακραζόμενοι οί νοικοκυραίοι τοϋ μοναστηρίου, νά
παρασταθούν νά πάρουν τήν μπάρτη τους. Αν βάνουν τό μισό σπόρο, νά παίρνουν τό μισό,
ά δεν βάνουν νά παίρνουν τό τρίτο. Τις ελιές νά τις μοιράζουν μισιακές, καϊ άν βάλλουν
και άλλες τό όμοιο. "Ετζι νάν τό κάνει πάντα εις τούς άπέρατους αιώνας, και πάντα νά
γνωρίζουν τό μοναστήρι έναν σέμπρο και όχι πολλούς ...».
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64

1529-1532. Διαθήκες (νοταριακές πράξεις). Χάνδακας.

W. F. Bakker, Α. F. van Gemert (έκδ.), «Οί διαθήκες
τοΰ Κρητικού νοταρίου Αντώνιου Γιαλέα 1529-1532», Κρητολογία 6
(1978), σ. 23-30 αρ. 5-6, σ. 34-36 αρ. 7-8, σ. 40-43 αρ. 9-10, σ.
46-48 αρ. 11-12, σ. 49-51 αρ. 13-14, σ. 53-54 αρ. 15-16, σ. 56-57
αρ. 17, σ. 60-61 αρ. 18-19, σ. 66-67 αρ. 20-21, σ. 69-70 αρ. 22-23,
σ. 73-74 αρ. 24.

65

1531- 1570. Νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά.

Σταματούλα Ζαπάντη, Κεφαλονιά 1500-1571. Η συγκρότηση
της κοινωνίας τον νησιού, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 373-406, αρ. 1-398.

66

1532-1572. Νοταριακές πράξεις. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Ό Σπαρτιάτης Στρατηγόπουλος, δημόσιος υπό
βασιλικήν έξουσίαν νοτάριος έν Άνδρω. Ειδήσεις περί τών έν Άνδρω
νοταρίων έπί Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας», BNJ 23 (1930),
σ. 90-91.

67

1533-1570. Νοταριακές πράξεις. Ιεράπετρα (Κρήτη).

Β. Σ ι α κ ω τ ό ς, «Οι οικογενειακές σχέσεις στην Ιεράπετρα μέσα
από τα συμβολαιογραφικά κατάστιχα του 16ου αιώνα», Αμάλθεια 35
(2004), σ. 68-72, αρ. 1-7.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

1533, 24 Νοεμβρίου

«... Φανερόν καμνο και ομολογώ εγω ο Γεώργιος Ανταλός κατηκούμενος εν τω χωρίω

8. Τα υπ' αρ. 1, 5, 6, 7 έγγραφα προέρχονται από το πρωτόκολλο του Σταμάτιου Μοντεσάντου
βλ. Σταματούλα Ζαπάντη (εκδ.), Μοντεσάντος (Δε) ιερέας Σταμάτιος, Νοτάριος Ελείου, Κατάστιχο
1535-1553, Αργοστόλι 2002, αρ. 157, 30, 89, 159 αντίστοιχα. Τα υπ' αρ. 2, 3, 8, 9, 11, 13 έγγραφα
προέρχονται από πρωτόκολλο του Νοταρίου Ανδρέα Αμάραντου βλ. Χ. Βαγιωνάκης, Όλγα Κατσίβελα,
Δέσποινα Μιχαλάγα, Βάσω Μπελαβγένη, Μ. Μπλέτας (εκδ.), Ανδρέας Αμάραντος, Νοταριακές πράξεις,
Αρακλί Κεφαλονίας (1548-1562), Αθήνα 2001, αρ. 40, 89, 6, 84, 191, 203 αντίστοιχα.
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Στραβοδοξάρη ευρισκόμαινος σήμερον εν τω χορίον Επισκοπή ότη ήλθαμε οισ σημβίβασην
θεληματηκή με τον κυρ Γεώργιον Βγόντζα νιόν Μιχαήλ και δήδο τού α' πεδήν εδηκό
μον κατά σάρκα αρσενηκόν ηνα λαύι αντώ οδηα την ψνχην τον να το αναθρέψη ηδηα σα
να ήτονε πεδήν εδηκόν τον, το οπήον ενρύσκαιται την σήμερον μηνόν ιά και δηα τούτο
να μην εχο πλέα καμίαν εξονσήαν ησ αντώ, αλά ουδέ αιδηκός μον να το γηρεψομε οδηα
πεδή μας, και μετά να το εχη παντοτηνόν και ος βούλεται να το κάμη ανο οδηα ψυχήν
σωτηρίας. Και αν ήθελε ερθη καιρός οπου να γηενή το πεδή δώτομον της δούλεψισ και
να θελήσο εγο ο κύρισ του να του το παρο γ ε και να θελύση αυτόν του να μισέψη, να
μηδέν μπορό ποτ ε αλα ουδε αυτό να του γηρέψομε πληρομαν ουδε ρογαν ουδε αλον τη
τον καιρόν οπου εθελεν εχη με αντόν, δηότης το περνη οδηα τησ ψυχήν του οχη δηα
δουλευτήν του. Ο αλυλογόν από τα μερη να πεύτη ησ πέναν νπέρπνρα ν' εν τα τύχη τον
καστελήου μας και το παρόν μενετο δεκτό ...».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥΣ

1540, 19 Νοεμβρίου

«... Φανερόν έστο ότι κυρ Νικολός Τζαμάκης εσίνυβαστηκεν με τη Φραντζέσκα την
Ταντολοπούλα οτη δηα τεφερέντζυαν όπου εσιγήρησαν ανάμεσα τος και ήκαμεν πεδην
ο αυτός Νυκολός με την άνοθεν Φραντζέσκα και οδηα τή την σήμερον εθελυσε να του
εγηρέψη να πληροθή τα βυζαστηκά τζη και τ αναθροφύμα τζη με στράταν της δηκαιο-
σήνης, ήλθασην ησ τον αυτόν σασμόν να της δόσι υπέρπυρα κδ'να κρατή το πεδήν αιος
α' χρόνον να το αναθρέφη και περάσοντα ο χρόνος και ήθελε θέλη η άνοθεν Φραντζέσκα
να του δόσι το πεδήν να το πέρνυ χόρης κανέναν κοντράστο, άλεος και δεν ύθελε θέλη να
του το δόσι το πεδήν, να το κρατή αυτή και ο άνοθεν νυκολός να μηδέν ύναι κρατημένος
πλέο να τζη δήδη τηβοτας, μα η άνοθεν Φραντζέσκα να κρατή το πεδή με οξόδες της και
να το κάμνυ ος θέλη. Ακόμα εσ ότι ένας από τον άλον τος να ηναι ήση και σατησψάδη
μία μερά από την άλη και να μηδέν υπορύ ένας πάρυ του άλον να μοβέρυ ησε κανέναν
καιρόν κάμι άλυτη η δηαφοράν ησ τα άνοθι από τα οπία υπέρπυρα κδ' ομολογά η άνοθεν
Φραντζέσκα πος ήλαυεν σήμερον μετρυτά υπέρπυρα ιβ'και τα έτερα υπέρπυρα ιβ'να της
δόσι αιος όλον τον Μάιον τον προερχόμενον ...».

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΥΠΑΝΔΡΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ-
ΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

1541, 25 Ιουνίου

«... Καθομολογά η Φραντζέσκα η Ταντουλοπούλα πος ένε αποπληρομένη από εσέναν τον
Νυκολό Τζαμάκη ησε υπέρπυρα κδ', τα οπία ηλαυε οδια τεφερέντζηαν οπου ηχασι να
κάμουσι, καθώς φένεται και με έναν ηστονμέντο καμομένο ηπο της εμης χηρώς και ης
αυτω της εχη δοσμένα υπέρπυρα ιβ' και την φοράν ετούτην της εμέτρησε ο Μάρκος ο
Μηλονόπουλος άλα υπέρπυρα ιβ'και ούτως ήναι αποπληρομένη ησ το λεγόμενον ηστρου-
μέντο. Ακόμη την φοράν ετούτην την προτεστάρο εγω ο κατογεγραμμένος νοτάριος οδια
ονομαν του προηρυμένου Νυκολό Τζαμάκη από μήραν τον θεού και της αφεντίας μας
από εδα εως ημέρες η'να τηχένν να τον δόση το πεδήν του να το κάμη τον μόδον τον
καθώς ηναι ο σασμόσ τος στο πρότο χαρτί, αλέως, και περάση το τέρμινον και δεν το
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δοσι να θέλι να το κρατή αυτή, να μηδέν νμπορυ πλέω να τον γνρέψη καμιάν όξοδον ησε
κανέναν καιρόν, ητης οδια το κοπέλη οσαν οδια μερδηκόν εδηκόν της. Μάρτυρες ο Μάρκος
Μηλονόπονλος, Μιχάλης ο Νταντόλος ο αδελφός της. Η άνοθεν Φραντζέσκα ρεσπονταίρυ
και λέγη πος οδια την ωραν δεν τον το δήδι, δηατή ένε μητέρα και ουδέν το θαρή να το
αναθρέψη ξένη μάνα, μα οσαν το αναθρέψη αντή απον το πονη κάληα παρα άλον να το
κάμη να γνορύζη τον κήρην και την μάναν, ετότεσ να το δόσι μετά χαράς».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ

1547, 22 Σεπτεμβρίου

«... Φανερών κάμνονν ετούτη η διο μεραίς ο Μανούσος ο Σονρίας τον ποταί Γεώργη
και η Σοφία η Μακροπούλα τον ποτε Πασκάλ από το χορίο Σκηνοκάψαλα οδιατη φέ-
νεται και ο άνοθεν Μανούσως ήθελεν πέσι με την άνοθεν Σοφία και ήκαμεν με ταύτην
διο παιδιά, αρσενικόν και θηλικόν, και οδια να τος λήψονν η έξοδες της αφεντίας μας,
ήλθασιν εις την κατογεγραμμένην σννήβασιν και εμιράσασιν τα λεγόμενα παιδιά εκήνα,
και επήρεν το αρσενικόν ο κύρης και το θηλνκόν η μάνα. Και ποταί να μην έχη καμίαν
έξονσίαν η αντή Σοφία εις το αρσενικόν να τ ορήζη οδια πεδήν της, ήμι τα να τα όχη
ο κύρησ τον και να το κάμει ως θέλη σα γονής, ήτης και ο αντός Μανούσος να μην έχη
καμίαν έξονσίαν εις το θηληκόν να τ ορήζει οδια πεδήν τον, ήμι τα να νε πάντα με την
μάνα τον και να το κάμει ως θέλη. Ακόμη οδια κόπον και έξοδες να τ αναθρέψη όπον
ήκαμεν η άνοθεν Σοφία, ήναι κοτέντος να της δόσει ο άνοθεν Μανούσως υπέρπυρα ήκοσι
και α τζη τοκάρι και άλλον τήποτας. Θέλη και χαρίζη ταύτα, και ποταί εις σε κανέναν
καιρόν να μην μπορεί να γηρέψη καμίαν λύτε εις αντήν την ηπόθεσιν από τα οπία τάσι
να της δόσι ογλήγορα τα νπέρπνρα τα επτά και έως εναν χρόνο τέρμενον να της δόση
αποπλήρομαν νπέρπνρα ιγ'...».

67α

1533-1626. Νοταριακές πράξεις και πατριαρχικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, Οί αφεντότοποι τής 'Άνδρου. Συμβολή είς τήν ερευνά
τών καταλοίπων τών φεουδαλικών θεσμών είς τάς νήσους κατά τον
δέκατον έκτον αιώνα, Άνδρος 1995, σ. 115-121 αρ. 3-4, σ. 127-136
αρ. 7-12, σ. 141-142 αρ. 15, σ. 150-156 αρ. 19- 21, σ. 161-200 αρ.
24-47.

68

1534. Διαθήκη (νοταριακό έγγραφο). Ναύπλιο.

Μ. Μανούσακας, «Μία διαθήκη άπό τό Ναύπλιο (1534) μέ
πλούσιο γλωσσικό υλικό», στον τόμο Αντίχαρη. Αφιέρωμα στον κα-
θηγητή Σ. Καρατζά, Αθήνα 1984, σ. 263-265.
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69

1534-1538. Διαθήκες (ιδιωτικές πράξεις). I. Μ. Δουσίκου (Τρίκαλα).

Δ. Σ ο φ ι α ν ό ς, Ό άγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης (1527-
1540) και κτίτορας τής μονής Δονσίκον. 'Ανέκδοτα αγιολογικά και
άλλα κείμενα, Αθήνα 1992, σ. 209-217 αρ. 3, σ. 219-222 αρ. 4, σ.
225-231 αρ. 5, σ. 247-249 αρ. 8.

70

1535. Αποδείξεις εξόφλησης (νοταριακές πράξεις). Χάνδακας.

Ειρήνη Βλαχάκη, «Η ιταλική διαθήκη της Έλενας Μουδάτσου
(1534) και δεκατέσσερα σχετικά ελληνικά εξοφλητήρια έγγραφα»,
Παλίμχρηστον 13 (1993) σ. 65-74, αρ. 1-14.

71

1535-1553. Κώδικας Σταμάτιου Μοντεσάντου, νοταρίου Ελείου Κεφαλονιάς.
Σταματούλα Ζαπάντη (εκδ.), Μοντεσάντος (Δε) ιερέας
Σταμάτιος, νοτάριος Ελείου, κατάστιχο 1535-1553, Αργοστόλι 2002,
σ. 20-157, αρ. 1-264.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ «ΑΝΑΘΡΕΦΤΟΥ»

1547, 11 Δεκεμβρίου

«... ελθόν η κυρά παπαδιά του ποτέ παπα Παύλου Βούθλεψη και ο ηός αυτής κυρ Νικο-
λός παρόν σωματηκή με τον Πούλω τον αναθροψτόν της όπερ αναθρέψαν εις τον οίκον
τους θεληματικός τρόπου κάνουν ετούτον τον σηνηβασμόν και πέρνουν τον διά πεδι τεις
και κάνη τον ώσπερ και τα άλα τεις παιδιά εις καλόν καλήτερον. να μηράζουν χωράφια
αμπέλια δέντρα και παν έτερον κηνητά και ακήνητα. να μηράζουν οσάν καλή αδελφή,
και έτζη να δουλέβουν και ανταμώς ασηνέρηστα. και να βοηθάει είς περ του ετέρου να
κάμουν σπήτια οσάν καλή αδελφή και ήτι του λάχει του άνοθεν Πούλον στο μέρος στου
να το έχη αυτός και η κληρονομιά τον είς στους απεράντους αιώνας ...».

72

1537-1565. Χρεωστικά ομόλογα (νοταριακές πράξεις). Χάνδακας.

I. Καλιτσουνάκης, «Ανέκδοτα κρητικά συμβόλαια έκ τής
ένετοκρατίας», Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 3 (1928), σ. 486
-517, αρ. 1-16.



216

ΑΡΙΘΜΟΙ 101α - 104α

73

1538. Μαθητεία (νοταριακή πράξη). Χάνδακας.

'Ιωάννα Ραμουτσάκη, «Οί ιατροί κατά τήν περίοδο τής βενε-
τοκρατίας στήν Κρήτη», Κρητολογικά Γράμματα 15-16 (1999-2000),
σ. 123 (= Κ. Μέρτζιος, «Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα του νοταρίου Κρήτης
Μιχαήλ Μαρα (1538-1578)», Κρητικά Χρονικά 15-16 (1961-1962), σ. 291-292,
αρ. 40).

74

1538. Κώδικας Μιχαήλ Μαρά, νοταρίου Χάνδακα Κρήτης (κατ. 148 Β').
Γ. Μαυρομάτης (έκδ.), Μιχαήλ Μαρας, νοτάριος Χάνδακα.
Κατάστιχο 148 [2/3-31/8 /1538], τ. Β', Ηράκλειο 2006, σ. 3-380,
αρ. 1-489.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ)

1538, 23 Μαρτίου

«f Φανερον κάμνω εγώ, Στεφανή Καλεργης, τοϋ ποτ ε κυρ Μαννεα, οίκων εν χωρίω
Άπανω Μαραθήτην, δτι έκαμα σήμερον λογαριασμόν συμβιβαστικό ν μετά σένα, τόν κυρ
Ιωάννη Παπαδόπουλο, τοϋ ποτέ κυρ Γεώργη, και εμπατάραμεν ό,τι άρα έδωκεν και
έπήρεν εις τοϋ άλλοϋ μας, καϊ μέ γραφαΐς καϊ χωρίς άπό τήν άρχήν έως σήμερον, και
ρεστάρω σου άλιθινα όλλα υπέρπυρα εννέα. Καϊ άκομή έλαβα σήμερον άπο σενα άλλα
ύπέρπυρα είκοσι τέσσερα ήμισυ, γίνονται δμοϋ δουκάτα κορέντε τέσσερα, για σοβετζιόν
τών δύο μου άμπελλων, βαλμένα εις τό λεγόμενον χωρίον, εις τά Λιότοπα, υπό τό μέρος
τής Μαντόνας, τά οποία σοϋ όμπλεγάρω καϊ τόν καρπόν τως όλλου μου τό μέρος, διά νά
'μαι κρατημένος νά σοϋ δωσω αύτόν εις τόν μαγαντζέν σοϋ με ταΐς έξοδαις μου εις τήν
πρώτην έρχομενην βεντεμαν αφλη εις πρέζιον συναλλακτικόν, και τότε νά ρεφάρη εις τοϋ
άλλοϋ μετριτα διά τοϋ γαστάλδο. Άλλοτρόπως νά άγωράζεις άλλον τόσον κρασιν, όσον
φανή και κάμουν τά λεγόμενα άμπελια, εις πάσα ίντάνω, τερεσον μου, καϊ ταϋτα πάντα
νά σκουδάρεις άπό μένα και άπό τά καλά μου διά τοϋ γαστάλδο, άπάνω εις τάς εξόδοις
μου, χωρίς εναντίον ...».

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

1538, 5 Απριλίου

«... f Φανερον κάμνωμεν ημείς, Γιακουμή Βοναλες, άρχων, τοϋ ποτέ ευγενή άρχων μισερ
Μάρκο, καϊ Μάρκο Κουρής, άρχων, τοϋ ποτέ εύγενή άρχων μισερ Φραγγεσκο, καϊ Μιχαήλ
Πατρολόγος, τοϋ ποτέ κυρ Κοσμά, κατοικούμενοι εις τόν Χάνδακα τής Κρήτης με τά μέρη
μας, ένας μέρος τοϋ άλλοϋ καϊ άλλον τοϋ άλλοϋ, έσυνήλθαμεν σήμερον συνηβαστικώς νά
κάμωμεν μίαν ψούσταν εις τήν οποίαν ημείς, οί λεγόμενοι άρχοντες, βάνωμεν καπετάνιον
έσενα, τόν λεγόμενον κυρ Μιχαήλ Πατρολόγον, νά αρματώνεις και νά ξαρματώνης κατά
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τό κονσονέτω, τήν οποίαν φούσταν προμετέρωμεν νά κάμωμεν είς ταϊς εξωδαις κοιναϊς,
ήγονμαι κάθαεΐς τό τρίτον, ήτις είς νά τνγχένη νά πάι εις τό κρούσος, εις καλώ ριζικόν
καϊ τών τριών μας, τό οποίων δ Θεός, άν τό 'θελεν πέψη, νά τό μιράζωμεν καταποϋ έναι
τό κονσονέτω τών κρουσάρων, πανιάτικα άλιθινά και άλλαις όξοδαις χρειαζόμεναις νά νοι
κιναΐς άνάμεσά μας καϊ τών τριών μας, ήτις και ετιας λογής καϊ δ,τι πάρη δ εις μας νά
περνη και δ άλλος καϊ τό ίδιως ίντάνος, άν ήθελε ίντραβυνηρει είς τήν φούσταν, νά 'ναι
κοινώ άνάμεσα και τών τριών μας ώσάν απάνω, προμετέροντα και οί τρεις μας τοϋτο
τό ίνστρονμέντο νά κρατονμεν πάντοτε φερμον καϊ στεραιον απάνω είς πένα δονκάτα
εκατόν διά τά φονσάδα τής Αύθεντίας μας, νά τά πλερωνη άπον 'θελεν πάι κόντρα τής
άλής μέρας, άπον 'θελεν θελήση νά τό κρατή φοιλαμένον και τό ίνστρονμέντο τοντο είς
τήν δύναμίν τον ...».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ «ΠΑΛΛΑΚΙΔΑΣ»

1538, 24 Απριλίον

«... f Φανερόν κάμνω έγώ, Ιωάννη Τριμερήτης, τον ποτέ κνρ Νικολό, άπό τονς Κοριφοϋς,
οίκων τήν σήμερον είς τό Κάστρον τον Χανδακον τής Κρήτης, εσένα τής κερα Έρήνης,
γννής τον κνρ Γιάκονμω Βαρούχα, πρεζέντα και κοτέντα, ότι έσάστημεν σήμερον καϊ
έδωκές μον καϊ έλαβα τήν θνγατέραν σον, τήν Ματθιαν, άνέγλητην, νά τήν έχω μετά
μένα είς τό σπήτη μον διά τό στρόμα μον, άστε άπον νά θελλω έγώ καϊ νά 'μαι κρατη-
μένος νά τήν ένδύσω έδά καϊ νά τής κάμνω καϊ ταΐς έξοδαίς της και ταΐς ένδιμασές της
και τήν καλίκοσήν της καλά, όστε άπον νά 'ναι μετά μένα, όστε άπον νά θέλλω έγώ·
μετά τοϋτο νά τής κάμνω καϊ καλήν σνντροφίαν καϊ έγώ και ή μητέρα μον. Και όταν
θελήσω νά τηνε άποβγάλω άπό μένα, νά 'μαι κρατημένος νά τής δίδω δ,τι ρονχα καϊ δ,τι
ένδνμασές τής ήθελα έχη καμομένα καϊ νά τής δίδω ξεχωριστά καϊ μετριτα νπέρπνρα
εκατόν πενήντα ...».

ΝΑΥΤΟΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

1538, 2 Μαΐον

«... f Φανερόν κάμνω έγώ, Μαννούσω Γιανιστόπονλος, λεγόμενος Τζηνικόλας, νιος τοϋ
κνρ Θεοδώρον, άπό τά Σφακία, οίκών τήν σήμερον είς τά Χανία, ενρισκόμενος είς τό
Κάστρον τοϋ Χανδακον τής Κρήτης, ότι έλαβα άπό σένα τόν άρχων τής Κρήτης μισερ
Ντζονάν Γιαλινα, τον ποτέ έντιμοτατον μισερ Τομάδο, πρέζεντε, δονκάτ κορέντε πενήντα,
ήγονν ν, τά οποία έμένα έδάνισες άρίζικον έ περίκολον τής φούστας άποϋ οϊμαι καπε-
τάνιος τήν σήμερον νά περσιγύρω τοϋτο μον τό βιάντζω και να 'μαι κρατημένος νά σοϋ
δίδω το διάφορόν σου κατά τήν τάξιν τών κρουσάρων πεντε δονκάτα είς μερτικόν και
γιαγέρνοντα εδώ είς τήν Κρήτην να'μαι κρατημένος νά σοϋ δίδω τά λεγόμενά σον δονκάτα
πενήντα και τό διάφορον τους, ώς εΐρηται. Καϊ à δεν ήθελα κερδέσω πάντα τά λεγόμενά
σον δονκάτα πενήντα, νά σοϋ δίδω σοστα καϊ γερα με τήν στράταν τοϋ γαστάλδο άπάνω
είς τάς έξόδοις μον, χωρϊς έναντίον, έμπλεγάροντά σον τό κορμί μον καϊ τά καλά μον
όλλα. "Ετι έγώ, Μιχαήλ Θεριανός, νιος τον κνρ Ανδρέα, οίκών είς το Έξώπορτον τής
Κρήτης, απομένω έγγνητής καϊ πληρωτής διά τόν άνωθεν κνρ Μαννονσο Γιανιστόπονλον
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δlà δουκάτα κορεντε είκοσι πέντε μονον, άμάδι και εις μοναχόν, διά τοϋ γαστάλδο. "Ετι
ημείς, Μιχαήλ Άβράμης, τοϋ ποτέ κυρ Μαννουήλ, και Μάρκο Σγουρομάλης, λεγόμενος
Σφακιώτης, τοϋ ποτέ κυρ Γεωργη, οίκοϋντες δ εϊς εις τό Έξώπορτον καϊ δ άλλος εις τό
Κάστρον τής Κρήτης, άπομένωμεν εγγυητές καϊ πληρωτές διά τόν άνωθεν κυρ Μαννουσο
Γιανιστόπουλον διά τά άλλα δουκάτα κορέντε είκοσι πέντε, άμάδι και εις μοναχόν, διά
τοϋ γαστάλδο ...».

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΧΗ ΕΓΓΥΗΤΗ

1538, 28 Μαΐου

«... f Φανερον κάμνω εγώ, Τομάδο Συμεώς, τοϋ ποτέ κυρ Περο, άπό τήν Γγώ, οίκων
τήν σήμερον εις τό Έξώπορτον τής Κρήτης, εσένα τοϋ κυρ Ιωάννου Γερακίτη, λεγομένου
Μοθοναίου, πρεζέντε καϊ κοτέντος καϊ των ήμερων σου, όγια τήν πγεντζαρία άποϋ μοϋ
έκαμες σήμερον εις του κυρ Μαυροδή Μαρκιανοϋ όγια δουκάτα κορεντε έξη, ώς φένεται μέ
ίνστρουμέντο διά χειρός τοϋ κυρ Γιακουμή Τζαγγαροπουλου, νοταρίου, τήν σήμερον, τοϋ
όποιου τοϋ έδωκα άμα χι ένα σκλάβον, δ οποίος άν ήθελεν ψοφίση ή φίγη να 'μαι εγώ και
τά καλά μου όμπλεγάδος σου, εσένα τοϋ λεγομένου κυρ Ιωάννου, νά σε ελευθερωνω άπο
την λεγομενην πγεντζαρίαν διά τοϋ γαστάλδο. Ακόμη ά σκοδάρεις τά δουκατα χρυσά ιγ'
και καρτον άπο τόν κυρ Χαρτοφύλα και άπό τόν κυρ Στεφανή Καπέλα δ,τ ι μοϋ χρεώστη
νά σοϋ δίδω διά τόν κόπον σου άλλα ύπέρπυρα εννέα. 'Έτι εγώ, Έλενα, χηρα τοϋ ποτε
κυρ Περο Βηδο, οικοϋσα εις το Έξώπορτον τής Κρητης, άπομένω έγγυητρα έσενα τοϋ
λεγομένου κυρ Ιωάννου, όποτε ψοφίση ή φιγη δ άνωθεν σκλάβος νά σε ελευθερωνω άπό
τήν πγεντζαρίαν άποϋ έκαμες εις τοϋ κυρ Μαυροδή Μαρκιανοϋ σήμερον διά τον άνωθεν
κυρ Τομαδο, τόν γαμβρον μου, διά τοϋ γαστάλδο ...».

75

1538-1551. Προικώα έγγραφα (νοταριακές πράξεις). Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Κρητικά προικοσύμφωνα τοΰ 16°" αιώνα», στον
τόμο Λοιβή, σ. 137-158, αρ. 1-6 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 196-
210, αρ. 1-6).

ΠΡΟΙΚΟΠΑΡΑΛΑΒΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΙΚΩΩΝ

1538, 18 Οκτωβρίου

' «... Σιγουριτάν δυνατήν καί άκατάλυτον κάμνω εγώ Νικόλαος Άρβανήτης τοϋ ποτέ
παπά, οίκων εις τό Έξώπορτον τοϋ Χανδάκου τής Κρήτης, εσένα τής πενθερας μου τής
κερα Έργήνας, χήρας τοϋ ποτέ παπα κυρ Μάρκου Κουρήτη, πρεζέντε και κοτέντε καί
τών μερών σου εις ύπέρπυρα ρν καί σολδία κα, ήγουν ύπέρπυρα εκατόν πενήντα καί
σολδία εικοσιένα, άπού έλαβα σήμερον άπό σένα εις τήν κατωγραμένην στήμαν ομπρός
τούτου τοϋ νοταρίου καί τών μαρτύρων, τήν οποίαν στήμαν έβάλαμεν θελιματικώς τήν
κερα Πουλήνα Μοραϊτενα καί τήν κερα Μαρήνα Άναπληώτισα μαστόρισες καί έστημάραν
την, τά όποια που μου εστημάρισες καί έπαράλαβα τα εϊνιε αυτά: ... τά δποϊα μοντάρουν
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τά άνωγεγραμένα νπέρπνρα ρν καί σολδία κα! καί ταϋτα έλαβα άπάνω είς τόν νπέρπνρον
εκατόν εξήντα άποϋ μον έταξες προικίον μέ μαρτνρία όντεν επήρα καί εύλογίθικα τήν
θνγατέρα σον την Μαρία γυναίκα μον ενλογητικήν καί παρθενική ν ώς καθώς δρισεν ή άγια
τοϋ Κνρίον Ίησοϋ Χριστού έκκλησία καί διά τά νπέρπνρα ρν καί σολδία κα άποϋ έλαβα
σέ στρέφω παντοτινά άναπαϊμένην καί σιγονρα εσένα καί τά μέρη σον, ρεσαλβάροντα καί
τά άλλα νπέρπνρα θ' καί σολδία ιά άπον μον θέλεις ρέστα άκόμη να μοϋ τα δώσης ...».

76

1538-1553. Νοταριακές πράξεις. Κρήτη.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Έργα καί ήμέραι του Βιτζέντζου Κορνάρου»,
Παρνασσός 4 (1962), σ. 233-235, αρ. 1-3.

76α

1538-1577. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα του νοταρίου
Κρήτης Μιχαήλ Μαρα (1538-1578)», Κρητικά Χρονικά 15-16 (1961-
1962), σ. 231-232 αρ. 1 (= Γκίνης, Περίγραμμα, Συμπλήρωμα Α', λήμμα 7),
σ. 246-253 αρ. 2-5, σ. 254 αρ. 6 (= Γκίνης, ό.π., λήμμα 5), σ. 254-255
αρ. 6*, σ. 258-262 αρ. 7-10, σ. 264-288 αρ. 12-35, σ. 289-292 αρ.
38-40, σ. 297-301 αρ. 42-469.

77

1538-1745. Διαθήκες (νοταριακές πράξεις). Αργοστόλι, Λευκάδα.

S. Flogaitis, Système vénitien de successions ab intestat et struc-
tures familiales dans les îles ioniennes, Genève 1981, σ. 129-131 (=
Χ. Βαγιωνάκης, Όλγα Κατσίβελα, Δέσποινα Μιχάλαγα, Βάσω Μπελαβγένη, Μ.
Μπλέτας (εκδ.), Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις, Αρακλί Κεφαλονιάς
(1548-1562), Αθήνα 2001, αρ. 116), σ. 132-135 (= Σταματούλα Ζαπάντη
(εκδ.), Μοντεσάντος (Δε) ιερέας Σταμάτιος, νοτάριος Ελείον, κατάστιχο 1535-
1553, Αργοστόλι 2002, αρ. 36), σ. 135-137 (= Βαγιωνάκης, κ.ά., ό.π. αρ. 87),
σ. 137-143.

9. Στο παρόν λήμμα αποδελτιώνεται το σύνολο των εγγράφων του άρθρου. Στο Γκίνης, Περί-
γραμμα, Συμπλήρωμα Α\ έχουν αποδελτιωθεί μόνο τα αναφερόμενα στις παραπάνω αντιστοιχίες κείμενα.
Οι υπ. αρ. 7, 8, 9, 24 και 8β νοταριακές πράξεις έχουν επαναδημοσιευθεί από τον M. Chatzidakis,
«Recherches sur le peintre Théophane le Cretois», Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-1970), σ.
348-352 αρ. 13-17 αντιστοίχως.
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77α

1539. Διαθήκη. Ναύπλιο.

Π. Ζερλέντης, Παραλειπόμενα τοϋ οίκον Ζνγομαλα. Έπροστάτενσαν
οί Πάπαι τονς Έλληνας και τα ελληνικά γράμματα'Αθήναι 1923,
σ. 13-14.

78

1539-1548. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Καρύδης, Παναγιώτα Τ ζ ι β ά ρ α, «Ό ναός τοΰ Άγιου
Λαζάρου πόλεως Κερκύρας καί ή κοινότητα τών "αδυνάτων"», Έώα
καϊ Εσπερία 2 (1994-1996), σ. 97-98 αρ. 1, σ. 103-105 αρ. 2.

79

1539-1598. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Ήθη καί άνθρώπινες σχέσεις στήν Κεφαλονιά
τοΰ ΙΣΤ' αιώνα», ΕΚΕΙΕΔ 22 (1975) [1977], σ. 78-144, αρ. 1-22.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
ΛΟΓΩ ΠΑΡΘΕΝΟΦΘΟΡΙΑΣ

1575, 22 Σεπτεμβρίου

«... Εσωθεν οικίας εμοϋ νοταρίου παρών σοματικοσ ήλθαν και ομολόγησαν ενπροσθεν
εμοϋ νοταρίου και τον κάτωθεν γεγραμενον μαρτύρων η κάτωθεν γεγραμενη ονόματι κυρ
Κοσμάς Ίερομόναχοσ κάτηκοσ εισ ναον του μεγάλου Ταξηάρχου εισ τήν Κρανηα ομοϋ με
τον κϋρ Πιέρον Αμπατιέλον και με τον κϋρ Νικολον Κρητηκόν λέγοντας δε πόσ ο κϋρ
Κοσταντήσ ο Προτομάστορασ ιόσ του κϋρ Αλέξη εϋθηρε την θηγατέραν τον αυτοϋ κϋρ
Νικολό ονόματι Μίλο οσ μολογή η αυτή Μίλον. Και εσοντας πόσ η αυτή Μίλον έκαμε την
καρέλα του άνωθεν Κόσταν δια την αυτήν ϋπόθεσην θέλουν τα άνωθεν μερη καϊ καταπα-
τούν τον διάβολον και πηοϋν το έργον τον παναγάθον Θεοϋ. Θεοϋ ευδοκόντοσ λέγοντας
ο άνωθεν κυρ Νικολόσ πατήρ τησ αναγεγραμένησ Μίλοσ πόσ πρεμετάρη δε ράτο δια την
θηγατέραν του την Μίλον ότι απο μέροσ αντήσ το έν μεροσ και ο άνωθεν ίερομόναχοσ και
ο κϋρ Πιέροσ οπληγάρονται και πρεμεταρωνται δια τον άνωθεν Κόστα το έτερον μεροσ
τα αυτά μέρη πρεμεταροντας δε ράτο θεληματικού τρόπου βάνουν τουσ τιμιωτάτουσ μισέρ
Χρηστόδουλον Κρασά και καπετάνηον μισερ Διμιτρη Βήνιαρη να ηδουν τέλοσ το τι να
δώσουν ο άνωθεν δια τα κορασιδάτα τησ αυτήσ Μίλοσ και το ήτι πηοίσουν οι άνωθεν
τιμιώτατοι δια ονομα τα κορασηδατα νά ήνε οπληγαδοι ο άνωθεν Ίερομόναχοσ και κϋρ
Πιέροσ να δώσουν καϊ πληροσουν τον κϋρ Νικολον Κρητικόν δια ονομα τησ θηγατερόσ
του τησ Μίλοσ με τοϋτο ότι να ηπάγι η αυτή Μίλον εις το οψητζηον τησ Καντζελαριας
νά σβήση την καρελα οπου έκαμεν ή άνωθεν Μιλον του κϋρ Κόστα Προτομάστορα δια την
αυτήν ύπόθεσιν και αν σβήση την καρελα να λαβη το ητι πηοίσουν οι άνωθεν τιμιώτατοι
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η μεν και δεν την εσβηση να μην ημπορη να λαβη τίποτε πλερονοντας τεσ εξοδεσ όλεσ
τησ καρελασ ο Ίερομοναχοα και ο κνρ Πιέροσ ...».

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ

1598, 29 Απριλίου

«... Την σηνμερον ο κνρ Ανγονστίσ ο Λαμπιρηα ομολογνσε κατανπροστα εμον νοταρηον
κα τον ειποκατοθεν αξνοπηστον μαρτηρον πος απο την σηνμερον σημπαθή την προτη τον
σιβια οπον εχυ τορα ο Φρανγκος Ραζής και σηνμπαθή την απο την σηνμερον και παρακαλυ
και τον Αρχιερεα να την σηνμπαθισι ανταμος με τον αντρα τις τον Φρανγκο και να τονσ
σηχορεσι και αν ορνσι αφέντης Αρχνερεας να τονα στεφανοσουν να δωσι σννφωνο ...».

79α

1540. Πράξη παράδοσης της Μονεμβασιάς στους Τούρκους. Μονεμβασιά.
Χρύσα Μαλτέζου, «Άγνωσται ειδήσεις (1539-1540) περί
Μητροφάνους Μονεμβασίας έκ του άρχείου του Δούκα της Κρήτης»,
Θησαυρίσματα 5 (1968), σ. 42.

79 β

1541. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. I. Μ. Φιλοθέου (Άγιον Όρος),
Θάσος.

Vassiliki Kravari, «Nouveaux documents du monastère de
Philothéou», Travaux et Mémoires 10 (1987), σ. 340-341.

80

1541-1545. Κώδικας Π. Βαραγκά, νοταρίου Αγίου Ματθαίου Κερκύρας.

Γ. Ροδολάκης, Λυδία Π α π α ρ ρ ή γ α - Α ρ τ ε μ ι ά δ η (εκδ.),
«Οι πράξεις του νοταρίου Αγίου Ματθαίου Κερκύρας Πέτρου Βαραγκά
(1541-1545)», ΕΚΕΙΕΔ 32 (1996), σ. 215-316, αρ. 1-154.

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1542, 23 Απριλίου

«... Κνρ Ιωάννης δ Ράδος άπό χωρίον τον Άγίον Ματθαίον σωματικώς παρών ώμολόγησεν
καϊ είπεν δτι εδώρησεν, εχάρισεν και διά τοϋ παρόντος εγράφον ελενθέρωσεν πρός τόν
μπαρόντα μισερ Νικόλαον τόν Ροδίτην, οίκήτωρ Κορνφών, και πρός τονς αντοϋ κλη-
ρονόμους και διαδόχονς τον πάσα δικαίωμα και προτίμηση, όπερ τόν άκαρτερεΐ άπό τό
δσπίτι τον ποτέ κνρ Πονλή Λογαρά και νά μηδέν ήθελεν έχει έξονσία ποτέ τω καιρώ νά
άναγνρεύση τόν άνωθεν μισερ Νικόλαον διά τό είρημένον δσπίτι ...».
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΘΟΥΣΗΣ ΔΙΓΑΜΙΑΣ

1543, 21 Οκτωβρίου

«... Κυρα-Σταματοϋ, θυγάτηρ τοϋ ποτέ κυρ Ιωάννη Κοτζώνη άπό χώρας τοϋ Βοθρεντοϋ,
σωματική παρών ώμολόγησεν και εΐπεν. Επειδή αίγχμαλωτίστη δ παρών συμβίος αυτής
κυρ Θεόδωρος δ Ζυγονιάτης άπό χωρίον τοϋ Ζυγουνοϋ καϊ ή άνωθεν κυρα-Σταματοΰ
έμεινε εις τό είρημένον χωρίον καί, μή ξεύροντες ότι δ συμβίος αυτής ζή, ύπανδρεύτη
και έλαβεν έτερον άνδρα και δ Θεός έκατευόδωσεν και ήλθεν δ άνωθεν συμβίος αυτής κυρ
Θεόδωρος καϊ ζητεί νά λάβη αυτήν, διά νά λείψουν κρίσες, έξοδες εν τω μέσω αύτών τήν
σήμερον ή ρηθείσα κυρα-Σταματού θεληματικοϋ τρόπου δίδει καϊ ελευθερώνει πρός τόν
μπαρόντα συμβίον αυτής κύρ Θεόδωρον και πρός τούς αυτοϋ κληρονόμους και διαδόχους
του άπό τήν σήμερον και εις τόν αιώνα τόν άπαντα όλον τό δσπίτι, όπερ έχει εντός τοϋ
είρημένου χωρίου, τό όποιον αύτόν σπίτι τό έλαβεν άπό τόν ποτέ συμβίον αύτής κύρ
Άντώνιον τόν Ζυγονιάτη διά τήν προίκα της καϊ νά τό εχη ό ρηθείς κυρ Θεόδωρος καϊ οί
κληρονόμοι αύτοϋ τοϋ ποιοϋν εις τό είρημένον δσπίτι ει τι δ' άν βούλωνται και τά έξης.
Καϊ υπόσχεται ή ρηθείσα κυρα-Σταματού υπόσχεται και τούς αύτής κληρονόμους και
διαδόχους της τοϋ οφείλουν διαυθεντίζουν τόν άναγεγραμμένον κύρ Θεόδωρον και τούς
αύτοϋ κληρονόμους και διαδόχους του άπό παντός έναντιότητος εις τό είρημένον δσπίτι
και υπόσχεται δ ρηθείς κύρ Θεόδωρος, κυρα-Σταματού νά μηδέν ήθελεν γυρεύσει πλέον
έίς τόν έτερον διά κανενός τρόπου ...».

81

1542-1550. Νοταριακές πράξεις. Ρέθυμνο.

Μ. Μανούσακας, «Έγγραφα αγνώστων νοταρίων τοϋ 'Ρεθύμνου
1535-1550», Κρητικά Χρονικά 22 (1970), σ. 292-295, αρ. 3-5.

82

1543-1614. Μισθώσεις έργου (νοταριακές πράξεις). Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Ή αγγαρεία τής θάλασσας στή βενετοκρατού-
μενη Κρήτη», Κρητολογία 16-19 (1983-1984), σ. 107-136, αρ. 1-12

(= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 75-97, αρ. 1-12).10

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΑΛΕΡΑ («ΑΝΤΙΣΚΑΡΟΣ»)

1558, 22 Μαρτίου

«... δμολογοϋμεν ημείς Δημήτριος Σεβαστός τοϋ ποτέ μαΐστρο Πέτρου τοϋ κερά, πριντζη-
πάλλε καϊ εγγυητής καϊ καθολικός πληρωτής εις όλον και μέρος άμάδη και εις μοναχόν,

10. Η υπ' αριθμόν 4 πράξη αναδημοσιεύθηκε από την Αναστασία Παπαδία - Λάλα, «Οι Έλλη-
νες και η βενετική πραγματικότητα. Ιδεολογική και κοινωνική συγκρότηση», στον τόμο Venetiae quasi
alterum Byzantium. Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού. Αρχειακά Τεκμήρια, Αθήνα
1993, σ. 239-240, αρ. 23.
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Νικολής Βλαστός τοϋ ποτ ε Γεώργη και Ιωάννης Σιγαδώρος ράπτης τοϋ ποτέ Γεωργίου,
οικοϋντες εις το Έξώπορτον τής Κρήτης, ο πριντζηπάλλε εις τήν Άγίαν Μαρήνα και οί
εγγυητές εις τον Άγιον Νικόλαον τά Μουρχοντάρια, δτι δμπληγάρομαι εγώ δ πριντζη-
πάλλε νά πάγω έδα νά δουλεύσω εις τδ κουπή με κάτέργον τοϋ Αγίου Μάρκου σοπρα-
κόμιτος δ άρχων Κρήτης μισερ Πέρος Ντζώρτζης, νά κάμω σοστδν και καλό τό βιάτζο,
όσθαι νά ξαμαρτώση, αντ ισ χάρης διά όνομαν εσένα τοϋ Βασίλη Βλαγγοϋ άπό τό χωρίον
Παρασπόρη, μέρος τής Σιτείας, διατή σου λαχσεν τό σκραφνή, καϊ διά πλήρωμα μου
επήρα τήν πάγα τοϋ Άγιου Μάρκου καϊ διά χάρισμά μου ομολογώ καϊ έπαρέλαβα άπό
σένα ξεχοριστά άλλα ύπέρπυρα πενήντα, διά τά οποία σέ στρέφω παντοτινά άναπαϊμένον
και σιγοϋρον εσένα και τά μέρη σου. Και ά δέν άντεντέρω νά κάμο σοστόν και καλο τό
λεγόμενον βιάτζο ή ήθελα φαληδεύσει τό ίντάνο καϊ ή φαλιδιζός τής αυθεντίας μας, νά
πεύτουν εις εμένα καϊ ταϋτα, τήν πάγα, τό χάρισμα καϊ τά ίντανα ίντερέσα νά σκοδέρης
άπό μένα καϊ πασα ενα μον άμάδη καϊ εις μοναχόν άπό τά καλά μον, μέ τήν στράταν
τής κάμερας άπάνω εις ταΐς εξόδοις μου χωρίς εναντίον ...».

83

1543-1765. Ιδιωτικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κέρκυρα.
Παναγιώτα Τζιβάρα, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρα-
τούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.), Αθήνα 2003, σ. 483-484, αρ. 21,
σ. 487-496 αρ. 24-40.

84

1544-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Βουρλά
(Μικρά Ασία), Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, Δαμαριώνας. Το παραδοσιακό χωριό τής
Νάξου (Περιγραφή - ιστορία - λαογραφία - έγγραφα), 'Αθήνα 1979,
σ. 88 αρ. 2, σ. 98-101 αρ. 1-3, σ. 132-136 αρ. 5-10, σ. 150-156
αρ. 1-3, σ. 158-159 αρ. 5-6, σ. 159 αρ. 8, σ. 161-162, σ. 298-299
αρ. 1-2, σ. 304-309 αρ. 1, 3-6, σ. 350-353 αρ. 3-8, σ. 354-356 αρ.
10-12, σ. 358 αρ. 14, σ. 362-366 αρ. 17-22, σ. 368-369 αρ. 24-26,
σ. 371-373 αρ. 29-31.

85

1545. Αφιέρωση. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Πληροφορίες γιά τήν μονή τοϋ Δαφνιοΰ άπό
άνέκδοτο κεφαλονίτικο έγγραφο τοΰ ιστ' αιώνα», Παρνασσός 18 (1976),
σ. 71-72. '
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86

1545. Γενικό πληρεξούσιο. Κέρκυρα.

Σ. Κακλαμάνης, «Μιχαήλ Ροσέτος: Κορωναίος κωδικογράφος
του 16ου αιώνα», στον τόμο Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο
Βασ. Σφνρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα 1992, σ. 86, αρ. 4.

87

1545-1725. Νοταριακά έγγραφα. Κέρκυρα.

Σ. Λάμπρος, «Κερκυραϊκά έγγραφα ανέκδοτα», Νέος Έλληνο μνήμων
7 (1910), σ. 464-465, 467-468.

88

1546-1554. Κώδικας Πέτρου Πατσιδιώτη, νοταρίου Καινούργιου Χωριού
των Καρών Κρήτης.

Κ. Ηλιάκης, Δάφνη Χρονάκη (εκδ.), Πέτρος Πατσιδιώτης,
νοτάριος Καινούργιου Χωριού των Καρών. Κατάστιχο (1546-1554),
Νεάπολη (Λασιθίου) 2002, σ. 41-195, αρ. 1-221.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ («IN GONICO»)

1546, 12 Νοεμβρίου

«... Έγώ Μαθίον Τζές νιος του ποτέ μισερ Νικολόν, οίκου μένος εν μπώλι Χανδάκου καϊ
νυν ευρισκόμενος εν το τόπω τών Καρών, είς Καινονριω Χωρίω, φανερόν ότι απο τήν
σήμερον και ενπροσθεν αιώνιος σοι καϊ τοις διαδώχοις σου τοϋ κυρ Μηχελή Κοντογιάν-
νην υιός τοϋ ποτε Ιωάννη, οίκου μένος και συ είς χωρίω Βουλησμένη εν το άνωείρημένο
τόπω, δίδω και γωνικεϋγω το χοράφη, το ε χω απο τον τόπον μου είς Πέρα Μερέαν,
το ενρισκόμενον είς την Τρίπα ... Καϊ αυτό να εξουσιάζεις και να ποιής διά πάσαν σου
χρείαν και ώφελον μόνον χωρείς άμπέλιν. Το δέ πάκτος τοϋ είρημένου γωνικον, να μου
δίδεις τόν καθέν χρόνον τόν μήνα τόν σεπτεύριν νπέρπνρα η', πρώτη παγα είς αφ μη και
ονχι άλλον τι. Καϊ αντό να έχις είς γωνικον παντοτινών σοι καϊ τα μέρη σον και είς το
πονλεΐν, χαρίζειν, πρικίζειν καϊ τα εξής καϊ δ έναντιονμενός σε πληρεϊν είς το κομοννιον
τοϋ Χάνδακος πέναν νπέρπνρα κε. Και το παρόν έσται αίώνιον και δεκτών έν παντϊ νόμω
και δικαστοιρίοις ...».

89

1547-1567. Σύμβαση διδασκαλίας. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ή έκπαίδευση στή Ζάκυνθο (1509-1567)», Επτανησιακά
Φύλλα 7/2 (1970), σ. 129-132.
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89α

1547-1782. Πατριαρχικές επιστολές. Κωνσταντινούπολη.

M. I. Μανούσακας, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-
1806), Βενετία 1968, σ. 3-5 αρ. 1, σ. 16-17 αρ. 4, σ. 46-49 αρ.
14, σ. 55-60 αρ. 17-18.

89 β

1547-1826. Νοταριακά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Ν. Ko νόμο ς, «Ανέκδοτα ζακυνθινά έγγραφα (1547-1826)», Ό
Ερανιστής 8 (1970), σ. 226-227 αρ. 1, σ. 230-235 αρ. 3-5, σ. 237-
242 αρ. 7.

90

1548. Προικοσύμφωνο (νοταριακή πράξη). Χανιά.

Μ. Μανούσακας, «Τό μοναδικό έλληνικό προικοσύμφωνο (1548)
άπό τά Χανιά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 4 (1992), σ. 15-16.

90α

1548. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαριάνα Κολυβα-Καραλέκα, Ε. Μοάτσος, «Απο-
κατάσταση Ναυπλιωτών καί Μονεμβασιωτών προσφύγων στην
Κρήτη τό 1548», BNJ 22 (1983), σ. 403-424, αρ. 10-14.

90 β

1548. Εκλογή προξένου. Κέρκυρα.

Γ. Παγκράτης, «Τό κονσουλάτον τών Μυτιληναίων στήν Κέρκυρα
(1548-1549)», Έώα καϊ Έσπέρια 4 (1999-2000), σ. 41-43, αρ. 1.

91

1548-1562. Κώδικας Ανδρέα Αμάραντου, νοταρίου Κεφαλονιάς.

Χ. Βαγιωνάκης, Όλγα Κατσίβελα, Δέσποινα Μ ι -
χάλαγα, Βάσω Μπελαβγένη, Μ. Μ π λ έ τ α ς (εκδ.),
Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις, Αρακλί Κεφαλονιάς (1548-
1562), Αθήνα 2001, σ. 37-284, αρ. 1-235.
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92

1549. Κώδικας Μιχαήλ Μαρά, νοταρίου Χάνδακα Κρήτης (κατ. 149 Α').
Μ. Δρακάκης (έκδ.), Μιχαήλ Μαρας, νοτάριος Χάνδακα. Κατά-
στιχο 149 [16/1-30/3 /1549], τ. Α', Ηράκλειο 2004, σ. 3-363, αρ.
1-389.

ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΟΥ

1549, 28 Ιανουαρίου

«... Έστοντα καϊ εγώ Κωνσταντής Φασουλας τοϋ ποτ ε κυρ-Νικολό, άπο τό χωρίον Βοϋταις,
νά ·χα άγωράσει άπό σένα τόν μαϊστρο-Κωνσταντή Τονβλινόν, ραύτη, μίαν γαδάραν χελιά,
ώσάν ψένεται μέ ίνστρουμέντο διά τούτου τοϋ νοταρίου, τήν οποίαν σού 'χα στρέψη και
τήν σήμερον έξανασυνηβαστίκαμεν καϊ έξανάδωκές μου τηνε τήν λεγομένην γαδάραν καϊ
έπαράλαβά την άπό σένα καθώς ευρίσκεται, μέ δλα της τά ντεφέτα καϊ έσυμβιβάστημεν
νά 'ναι τό πρέζιον της δδιά ύπέρπυρα μς και έχω σου δίδοντα έως τήν σήμερον ύπέρπυρα
είκοσι πέντε, δποϋ σοϋ απομένω ρέστος σοϋ τοϋ λεγομένου Τουρλινοϋ άλα ύπέρπυρα είκοσι
ένα, τό δποίον ρέστος να 'μαι κρατημένος νά σοϋ τό πληρόσω έως όλον τόν Αύγουστον,
τόν πρώτον έρχόμενον αφμθ', άλοτρόπως νά τά σκοδέρης άπό μένα και άπό τά καλά μου
διά τοϋ γαστάλδω απάνω εις τάς έξόδοις μου, χωρϊς εναντίον, δίδοντά σου εξουσίαν νά
σοτοσκριβέρης τοϋτο τό ίνστρουμέντο άπό τόν εκλαμπρώτατον αύθέντιν δούκα άπό 'δα,
διά να 'ναι έτιμον εις τό λεγόμενον τέρμενω νά πληρώναισε ...».

ΑΙΡΕΤΟΚΡΙΣΙΑ (ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ)

1549, 28 Ιανουαρίου

«... Φανερον κάμνω εγώ Ανδρέας Κουρμουλήσης, καραβοκύρης, τοϋ ποτέ κυρ-Χριστό-
δουλου, άπό τό εν μέρος και Φίλιππος Μπός τοϋ ποτέ κυρ-Μπερτή, άπό τό άλο μέρος,
οίκοϋντες εις τό Έξώπορτον τοϋ Χανδάκου τής Κρήτης, ότι κομπρομετερίζωμένστα και εις
τόν παπα κυρ-Κωνσταντινον Θεόγνοστον και εις τόν κυρ-Νικολό Σπανόπουλον, λεγόμενον
Σφακιώτιν, ώσάν εδικοί μας κροιτάδες, άρμπιτροι άρμπιτρατόροι και ψύλλοι οίγαπιμένοι,
δίδοντα αύτών πληρεστάτην δύναμιν και εξουσίαν ντε ντίτο έντε φάτο, κατά τών Βένετων,
νά μήν εχη άπελατζιόν νά δοϋν, νά άκούσουν, νά ζαμηνάρουν, νά κοντονάρουν, νά ψολβέ-
ρουν, νά σετεντζιάρουν τήν διαφωράν μας δποϋ έσιγίρισεν εις εμάς, ή δποία έναι δδιά τό
ίντερέσον, όβερ διάφορον, δποϋ γιρεύγω εγώ ο ρηθεις Φίλιππος νά μοϋ δώσης εσύ ο ...
διά τήν οποίαν άπό διαψοράν μας εις πάσα λογαριασμόν και άψορμήν οί λεγόμενοι μας
κροιτές νά ντιφινήρουν έως ήμέραις τρεις πρώταις έρχόμεναις καϊ δ,τι αυτοί έθέλασοι
κόψη, θέσει, σετεντζιάροι και κοντονάροι, ντε ντίτο έντεφάτο ίναπιλάμπιλε, ήτις ημείς
αί μερίδαις όμπρόσθως, ώσάν νά λήπωμεν, ορισμένοι, ή άριστοι, σκόλαις ή καματεραΐς,
προμετέρωμεν μέ τά μέρη μας νά κρατοϋμεν παντοτινά φέρμο καϊ στέραιον καϊ ποτέ
νά μήν άπελάρωμεν κόντρα εις έκίνω, απάνω εις πένα δουκάτα κε, διά τά φουσάδα τής
αύθεντίας μας και ή σετέντζια εις τήν δύναμιν της ...».
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ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΥΡΙΟΥ

1549, 12 Φεβρουαρίου

«... f Όμολογώ εγώ Μανόλις Σεργής τοϋ ποτε Γεώργη από τό χωρίον Βονλισμένη τών
Καρών, ότι έλαβα σήμερον άπό σένα τόν μαϊστρο-Γεώργι Μιχαηλόπουλο, τζαγγάρη,
ύπέρπυρα οκτώ, ήγουν η', διά άραβωνα, διά να 'μαι κρατημένος άπό μέσα τών ημερών
τούτης τής Πασχαλιάς νά σοϋ φέρω μέ ταϊς έξοδαίς μου εδώ εις τήν χώραν, μιζήθραν
χλορή ένα γομάρι, άρεσκούμενην σου, είς πρέζιον σόλδια τέσσερα τήν λύτρα. Καϊ ά δεν
σοϋ άτεντέρω νά έμπορής νά άγωράζεις άλην τόσην μιζήθραν, τήν άκριβότερην, είς πάσα
ίντάνω ίντερέσον μου και ταϋτα νά σκοδάρεις άπό μένα καϊ άπό τά καλά μου διά τοϋ
γαστάλδω άπάνω είς τάς έξόδοις μου, χωρϊς έναντίον ...».

ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

1549, 19 Φεβρουαρίου

«... f Όμολογώ έγώ Βιτζέντζος Σκλέντζας τοϋ ποτέ Γεώργι, οίκών είς τό Έξώπορτον
τοϋ Χανδάκου τής Κρήτης, ώσάν γοβερναδώρος τοϋ ντάτζιον τής σπίνας τοϋ χρόνου αφμθ\
ντατζέρης δ ν ιός μον δ κνρ-Ίερώννμος, ότι δίδω και πακτόνω εσένα τοϋ κνρ-Μαννούσω
Μονρτάτω τοϋ ποτέ κνρ-Νικολό, πρεζέντε και κοτέντος καϊ παραλαμπάνεις τό ντάντζιον
τής σπήνας τοϋ χωρίον Κατζαμπά κατά πώς πακτόνεται πάντα διά όλον τόν λεγόμενον
χρόνον αφμθ', διά τόν οποίον νά 'σε κρατημένος νά μοϋ δώσης όλα δονκάτα κορέντε μη',
ήγονν δονκάτα κορέντε σαράντα οκτώ σέ μαϋρη μονέδα, είς ταΐς τέσσερης παγες, ταϊς
κονσονέταις, δποϋ θέ νά τά δίδω και έγώ είς τήν Κάμεραν τότε νά μοϋ τά δίδεις, είς
πάσα παγα νά μοϋ δίδεις δονκάτα κορέντε δώδεκα καϊ όταν καντζέρης νά πληρώνεις
και τήν πένα τής Κάμερας, γρώσω είς τό νπέρπνρων, νά τά σκοδέρω άπό σένα καϊ άπό
τά καλά σον μέ τήν στράταν τής Κάμερας άπάνω είς τάς έξόδοις σον, χωρϊς έναντίον,
βάνοντα καϊ διά πένα νπέρπνρα ν' διά τά φονσάδα τής αυθεντίας μας καϊ ή γραφή αντη
είς τήν δύναμίν της. Άπό τό άλο μέρος έγώ δ ρηθεϊς Μανούσος Μονρτάτος πρεζέντε και
κοτέντος είς όλα τά άνωθεν ...».

93

1549. Κώδικας Μιχαήλ Μαρά, νοταρίου Χάνδακα (κατ. 149 Β').

Τόνια Μαρμαρέλη, Μ. Δρακάκης (εκδ.), Μιχαήλ Μαράς,
νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 [1/4-28/6 /1549/, τ. Β', Ηράκλειο

2005, σ. 3-322, αρ. 1-324.

94

1549. Κώδικας Μιχαήλ Μαρά, νοταρίου Χάνδακα (κατ. 149 Γ').

Τόνια Μαρμαρέλη, Μ. Δρακάκης (εκδ.), Μιχαήλ Μαράς,
νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 [1/7-28/9 /1549/, τ. Γ', Ηράκλειο

2006, σ. 3-334, αρ. 1-349.
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ»

1549, 17 Αυγούστου

«... f Όμολογώ εγώ Γεώργης Χωραφάς τοϋ ποτε Βασίλη, άπό τό χωρίον Καυροχώρι, ότι
παραλαμπάνω άπάνω μου καϊ πακτόνω άπό σένα, τήν κερα Ζαμπέτα, χήρα τοϋ ποτέ κυρ
Νικολό Βενετάντο, χωράφια ένα πόδα, εις τόν τόπον σον Κανροχωράφι, είς τήν Μαρα-
θοκεφάλα, νά τά 'χω, νά τά λαβοράρω άπό '<5ά καϊ έως πέντε χρόνονς, γεμάτονς, πρώτονς
έρχόμενονς καϊ διά έντριτείαν αύτοϋ νά χρεωστώ νά σοϋ δίδω τόν καθέν χρόνον άπάνω
είς τό άλώνι τοϋ λεγομένον σον τόπον, σιτάρι κρητικόν, καθαρόν, μονζούρια κονμονλάρια
εννέα ήμισν καϊ κρηθάρι, μονζούρια ένα και πρατικόν, κάμνοντά σον πρώτη πάγα είς τά
άλώνια, τά πρώτα ερχόμενα φφν. Ακόμη όμολογώ έγώ ό ρηθεϊς Γεώργης Χωραφάς τό
πώς έπαράλαβα σήμερον άπό σένα τήν λεγομένη ν κερα Ζαμπέτα, διά μεταχέρησιν τών
άνωθεν χωραφιών, διά νά άγωράσω ένα βόδι, νά δονλενγωμαι, καϊ είς μετριτά δονκάτα
κορέντε δ\ ήγονν τέσσερα, διά τά όποια νά 'μαι κρατημένος νά σοϋ δώσω τόσον σιτάρι,
valov, κρητικόν, καθαρόν, ότι νά σέ πληρόσω, πρός μαρτζέλονς κορέντε δνό τό μουζού-
ρι, ήγουν είς πάσα όταν θέ νά σοϋ δίδω τήν άνωθεν σου έντριτίαν, νά σοϋ δίδω άκόντο
τών άνωθεν δουκάτων δ /νί°" και σιτάρι, μουζούρια κονμονλάρια επτά πάσα χρόνον, όσθαι
νά σον τό άποπληρόσω. Καϊ ά δέν σοϋ άτεντέρω, νά τά σκοδάρης κατά τήν τάξιν τής
έντριτείας ή νά άγωράζεις άλον τόσον σιτάρι, τό άκριβότερον, είς πάσα ίντάνω ίντερέσον
μον και ταϋτα νά σκοδάρης άπό μένα καϊ άπό τά καλά μον διά τοϋ γαστάλδο άπάνω
είς τάς έξόδοις μον, χωρϊς έναντίον, όμπλεγάροντά σον τό κορμί μον, τά όζά μον, τά
καματερά, και τά καλά μον όλλα ρέφονδάροντα πάσα λέντζε κατέργον, άφήδας και πάσα
πρεβελέγιον ...».

95

1549-1562. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Πειρατικές έπιδρομές στην Κρήτη κατά τήν
περίοδο τής βενετοκρατίας», Κρητική Εστία 2 (1988), σ. 144-149,
αρ. 1-3 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 148-152, αρ. 1-3).

96

1549-1638. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Δύο παλιά μοναστήρια στο Βραχάσι», Κρητο-
λογία 14-15 (1982), σ. 59-75, αρ. 1-6 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ.
250-259, αρ. 1-6).

97

1550. Απογραφή κινητών κληρονομιάς (νοταριακή πράξη). Ζάκυνθος.

Δ. Σοφιανός, «Συμβολαιογραφική πράξη τοϋ 1550», Επτανησιακά
Φύλλα 7/2 (1970), σ. 133-134.
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98

1551-1608. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Ά. Π α λ ι ο ύ ρ α ς, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ci. - 1608)
καϊ αι μικρογραφίαι τοϋ κωδικός αύτοϋ, Αθήνα 1977, σ. 30-36 αρ.
1-4, σ. 52 αρ. 10.

99

1553-1573. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Ίλαρίων Σωτηρχος, πρωτόπαπας τοϋ Χάνδακα.
Ανέκδοτα έλληνικά έγγραφα», Θησαυρίσματα 19 (1982), σ. 151-166,
αρ. 1-6 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 59-69, αρ. 1-6).

100

1553-1645. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις στή
βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογία 10-11 (1980), σ. 236-252,
αρ. 1-8 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 42-52, αρ. 1-8).

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1553, 14 Μαίου

«... ομολογώ εγω παπα 'Αντώνης Ναθαναήλ τοϋ ποτέ εν ιερομοναχού και πνευματικοϋ
κυροϋ Νικολάου, οίκων εις το Έξώπορτον τοϋ Χανδάκου, δτι συμβιβάστημεν μετά σένα
τον μαΐστρο Γεωργίτζη Μοραΐτη μποτέρη νά μάθω τον υ ιόν σου τόν Ίωάννην και νά
τόνε άπομάθω τόν δκτόηχον καϊ νατου γράψω ένα ψαλτήριον και νά του το μαθω καί τό
ψαλτήριον και διά πληρωμή μου έσάστημεν νά μοϋ δωσης υπέρπυρα δεκαεπτά· άπό τά
δποϊα δμολογώ και έλαβα σήμερον άπό σένα ύπέρπυρα εξη και τά επίλοιπα νά μοϋ δωσης
εις δίο πάγαις, τά μισά εις τό μεσοκόπι μετά και τά άλα μισα, όταν τον άπομαθω τό
ψαλτήριον καϊ νά μοϋ δίδης και τά κανίσκια κατά τήν τάξιν εις ταΐς έορταις, και ά δέν
μοϋ άτεντέρης νά τά σκοδέρνω άπό σένα και άπό τά καλά σου διά τοϋ γαστάλδω άπάνω
εις ταϊς έξόδοις σου χωρίς ενάντιο· και πάλι δέν σου άτεντέρω νά έμπορής νά μανθανης
τόν λεγόμενον υίόν σου τά άνωθεν είρηται μέ άλον διδασκαλον εις πασα ίντερέσο μου καϊ
αύτά νά τά σκοδερης άπό μένα καϊ άπό τά καλά μου διά τοϋ γαστάλδω άπάνω εις ταΐς
έξόδοις μου χωρίς ενάντιο ...».

101

1553-1647. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Κ. Τσικνάκης (επιμ.), II miglior vino del mondo. To κρητικό
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κρασί στις αρχειακές πηγές της βενετοκρατίας, Γάζι Ηρακλείου 2005,
σ. 42, 54-55, 58, 71, 73-74, 77-80, 91-92, 96-97, 99-102, 107,
110-112, 119-120, 122-123, 128-130, 132-134, 148-151.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

1599, 16 Απριλίου

«f Με δήναμην τοϋ παρόντος φανεροϋ ίνσρονμέντου ο μισερ Τζονάννες Θοχάρις οσαν
τατζέρις του ντάτζιου τζι σπίνας τόν χρόνον τόν πρεζέντε δύδει και πακτώνι τής κερα
Καλής Βλαστοϋδενας τήν πόστα άπου τήν σίμερον στέκη ήσ τα Τζηκαναρία, ής την
ένωρία τής Κυρίας τόν Αγγέλω, όδία να πουλή κρασί, άρχήζοντας ό καιρός αποϋ τζι 15
τοϋ παρόντος και έως όλον τό Φεϋροϋαριον τόν πρότον έρχώμενον, δϊά την όποια πόστα
ή λεγώμενοι κερα Καλή νάνε κρατημένοι να δυδη καϊ να πλερώνει ής τήν κάμερα τής
έκλαμπρώτατής μας αυθεντίας κάθα μήνα, πουλήσι δέ μπουλήσι, λντρες δέκα απο γατζέ-
τες δέκα τήν κάθα λύτρα. Δεν αντεντέροντας σέ κάθα πάγα, ώς ανοθεν, να πεντι ής τες
πένες ταις κονσοϋαίτες τής κάμερας καϊ έκήνα ώλα, πένες και καβυδαλε, να σκοδέρνει
από 'κήνη καϊ αποϋ τα καλά τζι στράτα τζι κάμερας. Και ούτος ή λεγώμενι κερά Καλή
πρεζέντη κοτέντη με τους μόδους, πάτους καϊ κοντετζιώνες ώς ανοθεν.
Μάρτυρες παρακαλετοι δ κϋρ Ιωάννης Κάλμπος ιιός Μιχελι και Μανόλης ΜαυροδΙς ποτέ
Λορέντζω».

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ «ΣΙΜΙΣΑΚΟΥ» ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

1603, 4 Δεκεμβρίου

«f Μέ δήναμην τοϋ παρόντος φανερού ΐνστρουμέντου ό μαΐστρο Μανέας Κοπίος τοϋ ποτέ
Ιωάννη, κατηκούμενος είς τό έξοπορτον Χανδάκου, δήδη άπό τήν σήμερον τον κήρ Γεωργήον
Τόλτζο τον ποτέ Γιάκονμή, κατικούμενος είς το μετόχην τον μισέρ Φιδρέλο, τήν σήμερον
ενρησκόμενος έδό είς τήν παρούσάν χώραν Χανδάκον Κρήτης, τά διό κομάτηα τά άμπέλια
τά λογάδα άπον έχη είς ταις Αληκάσταις, είς τό μερτηκόν τής Αγίας Αίκαταιρήνης,
ντριτάρικα, και τά όποια τον δήδη σιμισακά όδιά χρόνον εναν πρότον έρχώμενο, και αρέ-
σοντας ένας τον άλού νά ήνε όδηά χρόνους πέντε. Τά οποία τον δήδη με τα γιράμπελα,
έληαις, άπηδηαίς καϊ κάθα άλον, νά τά κλαδοκαθαρήζην, σκάπτην δισκαφήζιν, να ξόνη
και κάθα άλον. "Η σπέζες νά νε όλες άπάνο τον άνοθεν Ντόλτζο και νά γήνονντε είς τούς
κερονς τος, καλά, αρεσκούμενά τον. Και ότης κρασί έληαις καϊ κάθα άλον, ήθελεν πέψη
αφέντης ό Θεός να ήνε ίεις τό μέσον τος, όξο άπού τά γηράμπελα, άπού τον τα χαρήζη
όδϊά όφέτος μοναχάς και να πλερόση και τό αράδεγο όδϊά όφέτος, ενγάνοντας το τρήτον
τον καβαλάρη. Ακωμή προμετάρη ό άνοθεν μαΐστρο Μανεας να τον δώση δίο τζνκήνϊα
χρυσά νά ήνε ομπληγάδος να βάνη έκατόν πενήντα βήτζες κατάβολάδαις, βασϊληκαις. Δεν
ατεντέροντας δ ανοθεν Ντόλτζος εις τά άνοθεν φτηάσματα είς τονς κερούς τος να βάνη
δ άνοθεν μαΐστρο Μανέας να τά κάνη το άκριβότερον, άπό πάνο τον είς κάθα ντάνος καϊ
ΐντερέσε τον, τά όποια καϊ κάθα αλην έζημήαν άπον ήθελεν εχη διά να μήν τον άτεντέρη
να τά σκοδέρνη από αντόνον και απον τά καλά τον, περ βήα του γαστάλδου. Και όντως
ήνε πρεζέντοι και κωντέντοι ...».
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101α

1554-1560. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Πατραμάνη, «Αρχειακές μαρτυρίες για την ιστορία της
μονής της Παναγιάς της Καβαλλαράς στη διάρκεια της βενετοκρατί-
ας», στον τόμο «Πίστις δι' αγάπης ενεργούμενη». Χαριστήριος τόμος
Σεβασμιωτάτον Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Τιμοθέου, Ηράκλειο
2001, σ. 476-480, αρ. 2-4.

102

1554-1739. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα, Λευκάδα, Πάρος.

Σ. Ασδραχάς, Ν. Καραπιδάκης, Όλγα Κατσιαρδή-
Hering, Ευτυχία Λ ι ά τ α, Άννα Ματθαίου, Michel
Sivignon, Traian Stoianovich, Ελληνική οικονομική
ιστορία ιε - ιθ'αιώνας, τ. Α', Αθήνα 2003, σ. 187, σ. 583 σημ. 78,
τ. Β', Αθήνα 2003, σ. 405-411.

103

1555. Κατάλογος καταγραφής κινητών (νοταριακή πράξη). Χάνδακας.

Ν. Τωμαδάκης, «Ή βιβλιοθήκη τής μονής Θεοτόκου κερά - Καβα-
λαρέας μεταξύ 1555 καί 1580», Κρητολογία 12 (1976), σ. 76-80.

104

1555-1625. Νοταριακές πράξεις. Ρέθυμνο, Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Νοταριακές πληροφορίες γιά το μοναστήρι τοΰ
Σωτήρος Χριστοΰ τής Χαλέπας», Προμηθεύς ο Πυρφόρος 32 (1982),
σ. 310-315, αρ. 1-5 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 238-244, αρ. 1-5).

104α

1555-1639. Δουκική πράξη και πατριαρχικό σιγίλλιο. Κωνσταντινούπολη,
Νάξος.

Π. Ζερλέντης, «'Ιακώβου Κρίσπου Δουκός Αιγαίου Πελάγους και
Ίωαννικίου τοΰ άπό Ήρακλείας γράμματα περί τής έν Νάξω μονής
Παναγίας τής Δροσιανής», ΔΙΕΕΕ 7 (1916), σ. 430-433.
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104β

1556-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ορισμός του αυθέντη Σκύ-
ρου για την ανενόχλητη εκμετάλλευση γης μοναστηριού έπειτα από
οροθεσία. Σκύρος.

Δ. Παπαγεωργίου, Ιστορία τής Σκύρου άπο τών αρχαιοτάτων
χρόνων, Πάτρα 1909, σ. 108-110, 123-124, 146-147.

105

1557. Διαθήκη (νοταριακή πράξη). Κέρκυρα.

Λ. Β ρ ο κ ί ν η ς, «Προνομιακά Παλατινής Κομητείας δικαιώματα έν
Κερκύρα κατά τήν ιστ' έκατονταετηρίδα», Κερκυραϊκά Χρονικά 17
(1973), σ. 132-133.

106

1557-1622. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, "Αγιος Διονύσιος δ πολιούχος Ζακύνθου, Αθήνα 1969,
σ. 77-79 αρ. 2, σ. 87-90 αρ. 5-6, σ. 105-107 αρ. 14, σ. 110-118 αρ.
18-22, σ. 123-124 αρ. 26.

107

1558. Ναυλοσύμφωνο (νοταριακό έγγραφο). Κέρκυρα.

Γ. Πεντόγαλος, «Έγγραφη συμφωνία γιά μεταφορά καταδι-
ωγμένων Ηπειρωτών άπό τούς Τούρκους στήν Κέρκυρα το 1558»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980), σ. 91.

108

1559-1561. Νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κέρκυρα.

Χρύσα Μαλτέζου, «Όσπίτια καί όσπιτοχαλάσματα Αντωνίου τοϋ
Έπάρχου καί Αλεξίου τοΰ Ραρτούρου», Δελτίον τής Ιονίου Ακαδημίας
2 (1986), σ. 40-42 αρ. 1, σ. 44-45 αρ. 2, σ. 46-48 αρ. 3, σ. 49-50
αρ. 4.

109

1559-1789. Νοταριακά και πρωτοπαπαδικά έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις,
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θεσπίσματα), φάκελοι δικογραφιών σχετικά με υποθέσεις ιδιωτικού
δικαίου εκδικαζόμενες από τον κλήρο. Κέρκυρα.
Δ. Καπάδοχος, Η απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από
τους μεγάλους πρωτοπαπάδες την ενετική περίοδο (1604-1797), Αθήνα
1990, σ. 225-246 αρ. 1-31, σ. 248-251 αρ. 32-37, σ. 253-257 αρ.
39-45, σ. 260-264 αρ. 47-52, σ. 265-276 αρ. 55-69, σ. 277-278 αρ.
71-72, σ. 280-281 αρ. 75-76, σ. 283-285 αρ. 79-80, σ. 287-288 αρ.
83-85, σ. 289-295 αρ. 88-92, σ. 296-297 αρ. 95-97, σ. 298-301 αρ.
99-102, σ. 303-304 αρ. 106, σ. 304-305 αρ. 108, σ. 306-308 αρ.
110-112, σ. 310-312 αρ. 116-117, σ. 320-322 αρ. 128, σ. 325 αρ.
130, σ. 328-330 αρ. 134-135, σ. 333 αρ. 140, σ. 338-340 αρ. 148-
150, σ. 342 αρ. 154, σ. 343-345 αρ. 157-558, σ. 347-348 αρ. 161-
162, σ. 350-352 αρ. 165-167, σ. 353-356 αρ. 170-174, σ. 359 αρ.
178, σ. 360-363 αρ. 180-186, σ. 364-365 αρ. 188-189, σ. 366-369
αρ. 191-194, σ. 370-371 αρ. 196, σ. 373-374 αρ. 199-200, σ. 380
αρ. 213, σ. 381-382 αρ. 215-218, σ. 383-384 αρ. 220, σ. 385-386
αρ. 224-225 α+β, σ. 387-394 αρ. 228-233, σ. 394-396 αρ. 235-238,
σ. 398-400 αρ. 241-244, σ. 401-405 αρ. 246-252, σ. 409-456 αρ.
1-10, σ. 462-465 αρ. 12, σ. 477-499 αρ. 14-16, σ. 525-532 αρ. 21,
σ. 543-549 αρ. 23.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ

1592, 28 Αυγούστου

«... κύρ Δήμος Σαβανής παρών σωματικώς εξ ενός μέρους ομολογία ε καί εϊπεν καί
υπόσχεται ώς κάτωθεν καί γάρ, επειδή ευρίσκεται εις τήν έξορίαν όλλην του τήν ζωήν
άπό τήν παρούσαν νύσσον καί πάλιν Κορυφών δ αδελφός αύτοϋ κύρ Νικόλαος Σαβανής
άπό Χωρίον τής Κοαρακιάνας υπό χειρός τής δικαιοσύνης, καθώς υπό αποφάσεων φαίνεται
εις τό κριμηνάλι τοϋ έκλαμπροτάτου ρεγγιμέντου Κορυφών, δ δέ παρών μισέρ Παουλής
Ακουρλής εξ" ενός μέρους, επειδή ευρίσκεται έχων τι μπενεφίκιον ώς ότι νά έμπορή
νά ελευθερώνη έναν μπάντον όλλην του τήν ζωήν, ήγουν ίνβήτα, δί ό έσυμφώνησαν τά
άναγεγραμμένα μέρη καί υπόσχονται τό καθ" έν μέρος ώς κάτωθεν Καί γάρ πρώτον μέν
δ παρών μισέρ Παουλής υπόσχεται ότι νά τοϋ δώση δ άνωθεν Σαβανής πρός τό παρόν
τάληρα πενήντα με μίαν πιεντζαρίαν όπου νά χρεωστή νά δώση δ άνωθεν μισέρ Παουλής
τοϋ άνωθεν Σαβανή διά θάνατον καί διά παν άλλον εναντίον. Έπειτα υπόσχεται δ άνωθεν
μισέρ Παουλής ότι νά ύπάγη εις τήν Βενετίαν καί Θεοϋ εύδοκοϋντος υπόσχεται νά τοϋ
φέρη καθαράν έλευθερίαν διά τόν αύτόν μπάντον ή μέ αύτό τό μπενεφίκιον ή καί μέ άλλον.
Καί φέρνοντας τήν αύτήν έλευθερίαν, έως τόν Μάρτιον μήνα όλον τόν έρχόμενον ή καί
όλιγώτερον, δ άνωθεν μισέρ Παουλής, ώς άνωθεν, ύπόσχται δ άνωθεν κύρ Δήμος μετά
τών παντοίων αύτοϊς άγαθών παρόντων καί μελλόντων καί έαυτοϋ του ότι παρευθύς όπου
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σώστ/ εδώ δ άνωθεν μισερ Παουλής μέ τήν άνωθεν έλευθερίαν, ώς άνωθεν, νά τον δίδη
έτερα τάληρα εκατόν τών κορνφών πρός λντρες έξν τό καθέν, χωρίς τά άνοθεν τάληρα
πενήντα. Είς δέ διορίαν μηνών δύο νά χρεώστη νά άποσώση δ άνωθεν κύρ Δήμος τον
άνωθεν μισερ Παονλή έτερα τάληρα ώς άνωθεν έως τόν αριθμόν τών διακοσίων σαράντα
πέντε έννοόντας είς τόν άριθμόν τών άνωθεν τάλαρων διακοσίων σαράντα πέντε τά πενή-
ντα, όπον τον θέλει δώση τώρα καί τά έτερα εκατόν όπον τον θέλει δώση, διά νά έλθη
εδώ άπό τήν Βενετίαν Έάν δέ καί ούδέν ήθελε έλενθερώση δ άνωθεν μισέρ Παονλής τόν
άνωθεν κνρ Νικόλαον Σαβανήν, άδελφόν τοϋ άνωθεν κύρ Δήμον, δ άνωθεν κύρ Δήμος νά
μένη έλεύθερος άπό τήν άνωθεν νπόσχεσιν πρός τόν άνωθεν μισέρ Παονλήν μένοντας ή
παρούσα συμφωνία κομένη καί ήλοιομένη ώς χάρτης άγραφος καί δ άνωθεν μισέρ Παονλής
νά χρεωστή νά έπιστρέφη τά άνωθεν τάλαρα πενήντα πρός τόν άνωθεν κύρ Δήμον ...».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

1677, 5 Μαΐον

«Μας προσφέρνη ταπινά ό κύρ Παύλος Πονλής τον ποτέ Ιωάννη κάτικος είς τά κνπονριά
τό πώς είνε τόρα μήνες έντεκα, δποϋ έσί Μαρονλα, θνγατέρα τής Παπαράλενας γννή αντοϋ
Στεφανοτική, νά έφιγες άπό τήν σνντροφίαν καί σνγκατήκισίν τον δίχος καμίαν έτίαν. Καί
μ όλον οπού πλέων φορές έβαλε καί σέ έπα ρακίνισε νά έπιστραφίς είς τήν σνντροφίαν τον
καί κνβέρνησίν τον, καθός οί νόμοι τής άγιας τοϋ Χριστού εκκλησίας διακελέβονν, δέν
ηθέλησες νά έπιστραφίς. Παρακινούμενοι διά τοϋτο έκ τής σνχνές άναζίτισες τοϋ αντοϋ
Παύλον προστάσομεν εσένα τήν άνωθεν Μαρία ότι εις διορίαν ημερών τριών έρχομένων
νά ήθελες έπιστραφίς εις τήν σνντροφίαν καί συγγατίκησιν τον άνωθεν ανδρός σον εις
ποινήν άφορισμοϋ τοϋ παρά Θεοϋ παντοκράτορος καί ή τοϋ άφορισμοϋ καταφρόνιση νά
πιάνεσε καί νά βάνεσε είς μίαν φιλακήν κλισμένη δια μήνες έξ όλοκλήρονς. Οντως καί
μην άλλέως ποίησης ...».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
«ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

1683, 31 Ιονλίον

«... Ό αίδεσιμότατος καί μέγιστος ανθέντης ημών πρωτοπαπάς καθήμενος καί τά εξής.
Άκούσας άπό ενός μέρονς τήν Τερέζα, θνγατέρα τον ποτέ Γεωργίον Ντονλφί, άπό τήν
Πάρο έχουσα όρισμένον τόν Τωάννην Βασιλάκιν τον Θωδωρή άπό χωρίον Καρονσάδες,
άνδρα της, είς τά παράπονα καί κακήν σνντροφίαν δποϋ έχει άπό λόγου τον, πίνα, δίψα,
γνμνότιτα, δαρμούς καί τό χιρότερον άποξένωσιν τής πρικός της, όποϋ σχεδόν άφάνησε
τά πάντα. Καί δρμινεύοντάς τον νά διορθοθεΐ σκληρότερα τήν δέρνει. Διά τό όποιον
έπαρακίνηθη καί ήλθε ενώπιον τις αίδεσιμότιτός τον πολλώταταις φοραις καί μέ κάθε
πατρική άγάπην έπαρακίνησέν τον νά τήν αγαπά, νά μην τήν δέρνι καί νά μήν πουλί τό
πράγμα τις. Άμί αντός δέν πανη νά μαρτνρεύι αν τήν καί δέρνι χορίς έτίαν καί νβρίζι
διμοσίος καί έσχρός. Διά τό δπίον φοβούμενη μήπος καί καμιά ήμέραν θιμομένος τής
άσικόση καί τήν ζοήν άναζητί τήν αύτής χώρισιν. Άφ ετέρον μέρονς τόν αυτόν Ιωάννη
Βασιλάκη τον Θοδωρή άνταποκρινόμενον αύτίς καί λέγοντα πός δέν ΐνε άλήθια τέτια
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πράγματα, άμι διά τήν κακήν της γλόσαν δέν ίμπορί νά ύπάγι νά δούλεψη. Καί άγκαλά νά
ήλθε ένόπιόν τις έκλισιαστικίς δικεοσύνις τις αντίς αίδεσιμότιτος, αντί τόνε κακοτρατάρι
χειρότερα. "Οθεν ή αυτοϋ αίδεσιμότις κατά πάντα καλός άκούσας καί ικανός Χριστοϋ τό
όνομα έπικαλεσάμενος εξ οϋ καί τά εξής άποφάσισε ότι ή άνωθεν Τερέζα καί Ιωάννης νά
ήνε χαρισμένη κλίνης καί κατικίας έος Κύριος είρινεύση αύτούς.
Χριστόδονλος δ Κερκύρας, Μέγας Πρωτοπαπάς».

ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΙΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ. ΕΠΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

1728, 14 Νοεμβρίον

«Μέ τήν κατασκευήν διαφόρων εγκληματικών προτζέσων δποϋ εις τήν ίεροκαγκελαρίαν
Ταύτην έγιναν εναντίον εκείνων τών απερίσκεπτων των ιερέων τής νήσου ταύτης, οί όποιοι
χωρίς νά εγνωρίζουν τούς τής συγγενείας βαθμούς διωρισμένους άπό τήν έκκλησίαν τολμούν
καί όχι μόνον διά λόγου δίδουν άδειαν χωρίς νά στοχασθοϋν, άλλά καί μέ εγγράφους
πίστεις πληροφοροϋντες τούς άμαθεϊς λαϊκούς καί σμίγωνται πρό τής ιερολογίας άπατώσι
καί τήν ψυχοφρόντιστον ταύτην άξίαν παίρνοντες τήν τής Ιερολογίας άδειαν. Ταϋτα πολ-
λάκις ελεγχόμενα τά μέν νομίμως κανονίζονται τά δέ άφορίζονται μέ ϋβριν τοϋ ιερέως καί
κίνδννον φόνων. Εις άποτροπήν τοίνυν κάθε άποτοπήματος διά τοϋ παρόντος διορίζομεν
καί θεσπίζομεν ότι όλοι οί Πρωτοπαπάδες, ιερείς καί κάθε έφημέριος κάθε χωρίου καί
αύτών τών Μπόργων νά μήν ήθελε τολμήση εις τό εξής, όταν είναι καμία συγγένεια ή
κουμπαριά εις τά μέρη δποϋ ύπανδρεύονται ή παλαιόθεν ή καί νεωστί ή άπό θηλυκόν ή
άπό άρσενικόν καθώς άλόγως τινές λέγουν καί φλυαροϋν, νά κάμη πίστιν έγγραφον ή
νά είπή εις τά μέρη πώς γίνεται τό συνοικέσιον, εάν πρώτον δέν φέρη τά ονόματα όλα
ξάστερα δομένα εγγράφως εις έξέτασιν τοϋ ημετέρου πιστοϋ ίερογραφέως, Νικολάον
Λαρδέα. "Οστις νά εχη χρέος έγνωρίζοντας, ώς ικανός, τό συνοικέσιον νόμιμον νά τούς
ύπογράφη τούς βαθμούς μέ τήν ύπογραφήν τοϋ ονόματος του, ώς ειπομεν, διά νά μήν
γίνεται καμία αιμομιξία μέ πρόφασιν. Διατί, άν λείψουν οί άνωθεν ιερείς άπό τήν άνωθεν
εντολήν, θέλουν μείνει υποκείμενοι εις ρεάλια εκατόν εις ταϊς αύθεντικαϊς οίκοδομαϊς καί
άναπολόγητοι εις τήν τοϋ προτζέσου άπολογίαν. Καί οί λαϊκοί δποϋ πρό τής ιερολογίας
ήθελαν σμιχθοϋν τοις άρραβωνιαστικαϊς τονς έστω σαν άφορισμένοι παρά Θεοϋ παντο-
κράτορος καί κατηραμένη ή γενεά δποϋ θέλει γεννηθεί άπό αύτούς καί τά εξής. Τό παρόν
θέλει κηρυχθεί εις τάς εννέα έπαρχίας ταύτης τής νήσου καί εις τά προάστεια Γαρίτζας,
Μαντουκιοϋ καί Ποταμοϋ μέ δέκα όμοια έγγραφα προστάγματα γράφωντας τήν ένέργειαν
δ διορισθείς εις ποινήν άργείας καί τά εξής ...».

ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

1730, 28 Φεβρουαρίου

«... 'Έφθασεν εις άκρον ή άναίδειαν τής αισχροκέρδειας τινών κακοεικονογράφων τής
παρούσης πόλεως, οί όποιοι άκόμη δέν έμαθον σχεδόν νά χαρακτηρίζουσι καί βάλλοντες
εις ένα μέρος τόν φόβον τοϋ θεοϋ καί αύτής τής συνειδήσεως έβαλλον εις καπιλεϊον τό
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άμώμητον σέβας τών άγιων εικόνων εις τόσον, ότι άνιξαν δημοσίως έργαστήρια, ωσάν
τονς χειροτέχνας είς τάς άγοράς. Καί προσθέτοντες άτοπον είς άτοπον ή μάλλον παράνομον
σύρουν είς τάς πλατείας τάς κακογραμμένας εικόνας όπον καί είς τά έργαστήρια διά νά
είναι κακογραμμένας δέν πωλούνται, διά νά γελάσουν καί έτζι τούς ίδιώτας Χριστιανούς
αίσχροκερδαίνοντες τήν πούλησιν Ίονδαϊκώς, ον μόνον τον Χριστού άλλά καί τής Θεοτόκου
καί αντών τών άγιων. Έσνγχίσθη λοιπόν ή σννείδησίς μας είς τοϋτο τό άπαίσιον έργον
ένθνμούμενοι ού μόνον τάς Σννοδικάς εις τέτοιαν ύπόθεσιν αποφάσεις, τά αίματα τόσων
καί τόσων Όμολογητών δποϋ διά τάς άγιας εικόνας έχύθησαν, άλλά καί τό βάρος τής
ποιμαντικής ταύτης εκκλησιαστικής άξιας. Καί διά τοϋτο παρακινημένοι άπό τά ρηθέντα
διορίζομεν διά τοϋ παρόντος καί θεσπίζομεν. Πρώτον. "Οτι αί ίεραί εικόνες νά γίνωνται
έπιτηδείως άπό έμπειρους ζωγράφους κατά τόν θείον Γερμανόν θεωρημένοι είς τήν παρου-
σίαν μας άπό τόν έπιτηδειότερον είκονογράφον τής πόλεως καί τότε νά τιμώνται άν είναι
άρμόδιαι. Δεύτερον. Μέ κάθε τρόπον νά κλεισθούν τά έργαστήρια τών κακογράφων καί
νά γίνωνται αί ζωγραφίαι ή εις νάρθηκας έκκλησιών ή είς κλεισμένα όσπήτια καθώς ήτον
παλαιόθεν, διά νά μην εμπαίζονται αί άγιαι εικόνες. Τρίτον. Νά μήν ήμπορή τινάς πλέον
ούτε νά πέμπη ούτε νά πωλή είς τάς πλατείας άγιας εικόνας έθνικώς ώς οί "Ελληνες τούς
θεούς. Είς ποινήν τών παρηκόων αγιογράφων άφορισμοϋ άλύτον παρά Θεοϋ καί έστωσαν
έξω τής έκκλησίας ώς οί αιρετικοί καί είκονομάχοι. Φυλασσόμενοι νά τούς παιδεύσωμεν
ώς παρηκόονς καί μέ τό μέσον τής Χριστιανικωτάτης αύθεντίας.
Σπνρίδων δ Κερκύρας Μέγας Πρωτοπαπάς ...».

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΑΓΑΜΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΟΥ MET ΑΣΣΕ

ΤΗ ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ

1734, 20 Φεβροναρίον

«... Ό Παναιδεσιμώτατος καί Μέγιστος Ανθέντης ήμών Πρωτοπαπάς Ίδών ότι μόλον
δποϋ άφορίσθη δημοσίως ή όπισθεν Αντωνέλα, θνγατέρα τοϋ ποτέ Θεοδωρή Σκιαδόπον-
λον καί γυναίκα τοϋ Νικολέτον Μιλιαρέση, δέν ύπήκονσε νά ύπάγη είς τήν σννοίκησιν
τοϋ αντοϋ ανδρός της μόνον έμεινε στέραια καί άμετάτρεπτη είς τήν κακήν της γνώμην
διορίζει καί διορίζωντας άποφασίζει ότι ή αντή Αν τωνέλα αφορισμένη νά μείνη άγαμος
έως τελεντέα άναπνοής ήμπορώντας δ αυτός Νικολέτος Μιλιαρέσης νά άπεράση είς έτερον
νόμιμον γάμον κατά τούς ιερούς Νόμους καί τά εξής.
Ό Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας ...».

110

1560. Χρεωστικό ομόλογο. Βενετία.

Γ. Μάρκος, «Τρία ιδιόγραφα γράμματα του νοταρίου Θηβών (16ος
αί.) Μανουήλ Μαλαξου», ΕΚΕΙΕΔ 22 (1975) [1977], σ. 28-29.
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1560-1567. Κώδικας Αντωνίου Σπυρή, νοταρίου και πρωτοπαπά Κερκύρας.
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Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Γ. Μαυρομά-
τη ς (έπιστ. έπιμ.), Θ. Πυλαρινός (φιλολ. έπιμ.), Ί σ ι δ ώ ρ α
Βέρρα, 'Αναστασία Δαβιδοπούλου, Πανωραία Κ α -
λομπράτσου, Κ. Καραλής, Ελλάδα Κοντουδά-
κ η, Μαρία Κωνσταντινίδη, Αικατερίνη Κώτση,
Μαγδαληνή Μανωλοπούλου, Δ. Μητσολάκης, Σο-
φία-Αίκατερίνη Πανταζή, Κ. Πεσλής, Καλλιόπη
Π ι λ ί λ η, Σ. Πουλή ς, Φωτεινή Πραβίτα (έκδ.), Αντώνιος
Σπυρής, νοτάριος και πρωτοπαπάς Κερκνρων. Πρωτόκολλο (1560-
1567), Κέρκυρα 2007, σ. 3-267, αρ. 1-375.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΚΩΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΝΟΥΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΗΝ ΑΔΕΑΦΗ ΤΗΣ.

1560, 29 Ιουνίου

«γμφξ\ ημέρα κθη τοϋ Ίουν(ίου) μηνός. Έσωθεν νάρθικος τής Άγιας Τριάδ(ος) τής Πα-
ραλλείου, κυρ Δημητρ(ιος) | ο Προκοπής, παρών σωματικώς, συνεψώνη<σε> μετά τής
παρούσης κυράτζα Μαρ\γέτας, συμβίας ποτέ Γεωργίου Σαδοϋμα, δτι δια τήν προΐκαν
τής ποτέ αδελφής αύτής, συ\μβίας τοϋ άνωθεν κυρ Δημητρ(ίου), έπειδήν απότυχε τής
παρούσ(ης) ζωής, τήν σήμερον θελημα\τικώ τρόπω συνεφώνησαν ούτως διά να λείψουν
κρίσες καϊ έξωδες έκ τήν μέ\σην αυτών έδωσεν δ παρών κυρ Δημητρ(ιος) τής αύτής
κυράτζα Μαργέτας σεντώνια τέσσα\ρα, ύφάπλωμα εν, ένα τηλαρόπουλο, φτερίτες δύο,
έμπροσθωκούρτινο έν, \ ώς καθώς εύρίσκεται. Καϊ έμεινεν εύχαρηστημένη ή άνωθεν κυ-
ράτζα Μαργέτα \έκ τον αύτόν κυρ Δημητρ(ιον) διά τήν προΐκαν τής ποτέ άδελφής αύτής
άπό καθέν \πράγμα, κινητά και άκίνιτα καϊ κράζεται πληρωμένη και ευχαριστημένη.
Και va I μήν ήθελεν ήμπορή ή αύτή κυράτζα Μαργέτα να άναγυρεύση τόν άνωθεν κυρ
Δημητρ(ιον) \ διά τήν άνωθεν προΐκαν τής ποτέ άδελφής αύτής ποτέ εις τόν αιώνα τόν
άπαντα, | μήτε άλλος τινάς δι αύτής. Καϊ άν ήθελεν άναγυρεύσει τινάς ποτέ τώ καιρώ
τόν άνωθεν \ κυρ Δημητρ(ιον) διά τήν άνωθεν προΐκαν, υπόσχεται ή αύτή κυράτζα
Μαργέτα και τά παντοία αύ\τής άγαθά να τόν διαφεντίζουν άπό πάσαν ενάντιον και να
πληρών(η ) και εις τό χώμα | τής Αύθεντίας ούργίας δέκα καϊ ύπέρπυρα διακόσ( ια) εις
τήν φάνμπροικα. Τό δσπήτ(ιον) όπερ είχεν εις προΐκαν δ αυτός κυρ Δημητρ(ιος) να
τό έχει |εί'ς εξουσίαν ή άνωθεν κυράτζα Μαργέτα να τό νικιάζη χρόνους εξ, να έπαίρει
τό νίκ(ι), I και άποτύχοντας μετά θανάτου τοϋ αύτοϋ κυρ Δημητρ(ίου) να διάμένει εις
τό παιδίον τής αύτής κυράτζα j Μαργέτας, ονόματι Σταματέλον. Καϊ αν πολλάκις και
ήθελεν άποτύχη τό παιδίον μετά θανά\του τοϋ αύτοϋ κυρ Δημητρ(ίου), να διάμένει τό
άνωθεν όσπήτ( ιον) εις τήν αύτήν κυράτζα Μαργέτα καϊ εις τήν \ κληρονομίαν αύτής.
Και ούτως συνεφώνησαν.

Ύπό μαρτυρίας, κυρ Νικολ(άου) Μητά καϊ κυρ Ιακώβου Στάθη».
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ «ΩΣ ΕΘΟΣ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΩΝ»

1560, 16 Σεπτεμβρίου

«... Έσωθεν δσπητίου τοϋ αίδεσιμωτάτου πρωτοπαπά Κερκνρων κυρίου Αντωνίου τοϋ
Σπειρϊ, εν τω έξοπόλω τών Κορυφών εις τήν περιοχήν τών Γαστράδων, κυράτζα Θ ν μία
απο τούς Παξίονς, συμβία τοϋ ποτε κυρ Ιωάννου 77ε..., παρούσα σωματικώς, συνεφώνησε
μετά του παρόντος μισερ Τιμοθέου Σπειρϊ, άρωματαριου, και επέδωσε πρός αυτόν τήν
παρονσαν παιδίσκην, θυγάτηρ αύτης, ονοματι Παν..., ήτις υπάρχει έως έτών ια', να οφειλή
δουλεύσει αυτόν εις πάσαν χρειώδει δούλευσιν, ώς έθος έστι τών θεραπενίδων, άπό τήν
σήμερον και έως χρόνους ιβ', ήγουν δώδεκα έρχομένους, πιστώς, αληθώς, τιμίως, ανεύ
τίνος κλεψιάς και ατυχίας. Ό δέ είρημένος μισέρ Τιμόθεος να οφειλή τρέφει, ένδύει και
ποδένει αυτήν, ώς σο... καϊ τελειωθέντων τών ρηθέντων χρονών ιβ' τελείων, να οφειλή
νά τήν ύπανδρευση είς καλόν ανθρωπον και προικηση αυτήν κατά τήν δύναμιν αύτοϋ.
Τό δέ μερίδιον τών κτημάτων αυτής, όσα άν έχει πατρικά είς τούς Παξίους, να το εχει
ή παις και εί μή τελειωθέντας τελείους τονς ρηθέντας χρονονς ιβ', ή φύγει άνευ τίνος
αιτίας, ή ενρεθή είς κλεψίαν, ή τις εκ τών ιδίων αυτής ζητίσει και έκβαλλεΐν αντήν άπό
τόν είρημένον μισέρ Τιμόθεον, να ένι ελεύθερος δ ρηθεις μισέρ Τιμοθεος άπό τό ρηθέν
βάρος καϊ να τον πληρωνη μάλλον καϊ τήν τον καιροϋ ζωητροφίαν καϊ πάσαν έξοδον
αντοϋ, ανεύ τίνος κρίσεως, είς δεσμόν τών άγαθών τής προρρηθείσης κνρατζα Θ ν μίας.
Καϊ όντως σννεφώνησαν ...».

ΚΩΔΙΚΕΑΛΟΣ

1567, 8 Ιανοναρίον

«Ϋμφξζ', ημέρα η' τον Ιανοναρίον. 'Έσωθεν οικίας τοϋ παρόντος κνρ Νικολ(άον) τοϋ
Σταματό\πονλον, δ ρηθεις κνρ Νικολ(αος), ενρισκόμενος άσθενής είς τήν άνωθεν οίκίαν
αύτοϋ, \σώον μεν έχων τόν νοϋν καϊ τάς ετέρας αύτοϋ αίσθείσεις, φοβούμενος |όέ μήπως
τό τοϋ θανάτον άδηλον τέλος έπέλθη έπ' αυτόν και τά έ| αντοϋ αγαθά αδιόρθωτα μείνωσιν,
ώς καϊ άλλοις πολλοίς τοϋτο έ\σννέβη· καϊ πρώτον είπε, άφίω τήν ψνχήν μον είς χείρας
Θεοϋ και |τοΐς πασιν χριστιανοΐς τήν όφειλωμένην σνγχώρησιν, οΐς δέο\μαι και έγώ παρ'
αντοΐς λαβείν. Ό άνωθεν κνρ Νικολ(αος) έίχεν ποιήσει \μίαν διαθήκην είς τά ατη έμον
τοϋ νοταρίον 'Αντωνίου τοϋ Σπειρϊ και πρωτο\παπά Κερκύρων ώς έν έκείνη. Τήν σήμερον
ποιεί καϊ τό παρόν κονδή\κελον καϊ διορθώνη οντως· θέλω καϊ δρίζω ότι τό άμπέλιον
μον, \έπειδή ήτον χέρσω καϊ άγριο χρόνους ήκοσι και είχεν ρογγίση αντό |ό άνωθεν κνρ
Νικολ(αος) καϊ έκαψε τω και έδωσε αντό τοϋ κνρ Κονμή Γεράκη | και έκαλλιέργησεν
αντό έως τήν σήμερον, δια τοντο δ άνωθεν κυρ Νικόλαος \είπεν θέλω καϊ δρίζω ότι τό
ήμυσον έκ τό άνωθεν άμπελ(ιον) τό άφίω \ τοϋ άνωθεν κνρ Κονμή διά τήν ψνχήν μου
καϊ τό έτερον ήμυσον να |μου δώσ(η) οκτώ δονκάτα κουρέντη και να ένε όλο εδικό του.
Και να μην \ήθελεν ήμπορή να διασίση τινάς αύτόν ούτε έδικός ο ντε ξένος μό\νο να ένε
καθολικός είκοκήρης να έχει παντοίαν έξονσίαν είς τό αντο \άμπελ(ιον). Ή δέ {παρούσα}
διαθήκη όπον έχω καμωμένη ή πρώ τη να ένε κομένη καϊ είλιωμένη, μόνον τό παρόν
κονδήκελον να έχει \τό ίσχνρόν και βέβαιον κατά παν είδος κονδικέλον και τά εξής. |Και
όστις ήθελεν έναντιηθή τήν παρονσαν γραφήν, ήτε κονδίκελο, να έχει |σολδία πέντε, να
έχει τό ίσχνρόν και βέβαιον και όστις ήθελεν έναντιηθή να έ χει πέντε σολδία και ούχϊ
άλλον τί. Κομένω και ήλλιωμένω, διά τι ήτ ον τό | μέρος παρών».
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1560-1582. Κώδικας Εμμανουήλ Κασιμάτη, νοταρίου Κυθήρων.

Έ. Δρακάκης (έκδ.), Εμμανουήλ Κασιμάτης, νοτάριος Κυθήρων
(1560-1582), Αθήνα 1999, σ. 79-408, αρ. 1-290.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΕΚΟΥΑΙΟΥ ΤΟ «ΑΔΕΑΦΟΜΟΙΡΙ»
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ.

1564, 15 Οκτωβρίου

«... Έστωντας καί δ Γεώργης Κληρωνόμως ποταί Μανέα έπύρεν ένα παιδί τής Μπέλας
Σοτήρχους, γψής Ιωάνον Σωτήρχου καί χύρας έκ τόν ποταί Αλουνπά Κοιρηάκοι, τό ώπίων
παιδί τώ είχαι ει άνοθεν Μπέλα μαί τόν ποταί Άλουμπά καί δνοματήζαιται το αυτό παιδί
Νηκόλας Κοιρηάκοις. Τό ώπίων παιδί ώμπληγάρεται δ ανοθεν Γεώργης καί ήπόσκαιται
ναν τό πάρη μαί τήν έκκλησία δϊά πεδην του ψυχικόν καί θελοιματικό. Καί είτες εί ανοθεν
Μπέλα τον τώ παραδίδη έκ τήν σίμερον μαί τρόπους καί ταξαις δποϋ ώ αυτως τώ πύραι, ώς
λαίγωμεν άνοθεν. Καί παραδίδη του άκόμι καί τό αδελφόμΰρηων του, το ώσον τοϋ τοκάρι,
άπο τα πράγματα του πατρός του, τοϋ άνοθεν ποταί Άλουμπά. Νά εχη τό άνοθεν παιδί ώς
εΐδϊων καί καθολυκό αίδϊκόν του να έχει καί τό άδελφομύρηων του ναν τώ δουλεύει καί
ναν τα ποσεντήρη εως ουν να έλθουν τό άνοθεν παιδί νόμο. Καί έλθωντας νόμο τό ανοθεν
παιδί, ναν ην τό άδελφωμύρηων του, ώνπερ λαίγωμεν, έδϊκόν του. Όμίως δμπληγάραιται
καί δ αυτώς Γεώργης, ώς λαίγωμεν άνοθεν, ναν τοϋ δώσϊ άπό αίδϊκά του, ώνταις έλθη
νόμο, άπότι έχει και ναν το αδελφομυράσϊ, ώς είδιων και καθωληκόν του παιδί, ώς καθώς
αύτώς είποταταιται· ναν το πάρη καί μαί την έκκλησία καί ναν το εχη, ως λαίγωμεν άνοθεν,
άπο την σίμερον ναν τό γωβερναρη, ναν τό ταγύζη καί ναν τό ντήνη, ώς παιδί έδϊκόν του.
Καί ούτως σηνηβάστησαν άμφόταιρι καί δπϊως άντηειθεΐ τής παρούσης, ήγουν να δϊώξη ώ
άνοθεν Γεώργης τό άνοθεν παιδί έί ναν τον κάνι κακή σηντροφία, να ζημιούται ύπέρπνρα
ν, ήγουν πενήντα. Εί δέ καί εΐθελεν φύγει ποταί από του καί το θελεν δεκτή εί άνοθεν
Μπέλα, να ζημιούται καί αύτή εις τό άνοθεν τα ύπέρπυρα τα πενήντα, να σκονδέροννται εις
τήν φάμπρηκα τής αύθεντοίας καί εί παρών. Καί όντως έπαρακάλεσαν καί μάρτνραίς τους
τούς εύλαβαίστατους ιερής κυρ Διμήτρη Λευθέρη καί κηρ Κίρηλο Τζάναι τοϋ πνευματικού
καί κυρ Σταμάτη Σιμητόκολο τοϋ ποταί Γεωργίου ...».

113

1560-1733. Νοταριακά έγγραφα. Κέρκυρα.

Σ. Καρύδης, «'Αρχειακές μαρτυρίες γιά τή δραστηριότητα ζωγρά-
φων στήν Κέρκυρα καί τήν αγιογράφηση ναών», Έώα και Έσπέρια
6 (2004-2006), σ. 48-56, αρ. 1-11.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΟΥ)

1560, 4 Μαΐου

«... εσωθεν τής ενδόξου μονής τής υπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχαριτωμένης κύρ Γε-
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ώργιος ο Μαζαράκης, παρόν σωματικώς συνφώνησε με τόν παρόντα μισέρ Δανίλη τον
Προινοκοκκά, ζωγράφο ότι ό είρημένος μισέρ Δανίλης, να οφείλει ίστορίσαι την ιστορίαν
τής τον Χριστού δευτέρας παρουσίας, είς την μονήν τού αγίου Νικολάου τής Εβραϊδος
πλουσίαν, με τέχνη χροάδη, λαζουρη, και χρυσάφη καθώς έναι είς τήν Αντιβοννιώτισσα
καί τιμή περισσωτέρα πλουσιότιτος καί τέχνης έως τεσσάρων δουκάτων απ εκείνης και
να τον την παραδώσει τελειωμένην έως τάς ιε του ερχομένου ίοννίον. και ό ρηθείς κύρ
Γεώργιος, να οφείλει δώσαι αντώ τόν ασβέστη, το λινάρη και το νερό, ούχ άλλον τι και
πληρώνει το καθόλον δονκάτα ένδεκα κονρέντε και εάν ο ρηθείς μισέρ Δανίλης, είς τήν
αντήν διορίαν δεν την ήθελε δώσει τελειωμένην ως άνωθεν να οφείλει πληρώνει εις τον
πούντον τής κοινώτιτος δονκάτα 4 καί να χάνει και τον κόπον αντού όλον άνευ τινός
εναντιότητος και εξής ...».

113α

1561. Διοικητικά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Αίτηση καί άδεια τής συντεχνίας τών ναυτών γιά
τήν ίδρυση τής έκκλησίας Αγιος Νικόλαος τοΰ Μώλου (21 Μαρτίου
1561)», Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969), σ. 33-35.

114

1561. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού, νοταρίου μητροπόλεως Θηβών. Πρόδρομη
παρουσίαση των κεφαλαίων σξθ'-σπη' περί μνηστείας (σε λόγια γλώσ-
σα) με βάση: α) χφ. Ακαδημίας Αθηνών, πρώην Π. Αγγελετόπουλου,
β) χφ. I. Μ. Ιβήρων υπ' αρ. 287 (ΑΘΩΣ 4407), γ) χφ. Ρουμανικής
Ακαδημίας υπ' αρ. 278 (209), δ) χφ. Vaticanus gr. 259011.

11. Περί του ανευρεθέντος μετά την έκδοση αυτή χειρογράφου κώδικα Vat. Ottobon. gr. 97
βλ. D. Simon, «Handschriftenstudien zur byzantinische Rechtsgeschichte», Byzantinische Zeitschrift 71
(1978), σ. 345-346. Περί της λογίας και δημώδους χειρογράφου παραδόσεως του Νομίμου του Μαλαξού
βλ. ενδεικτικά G. Marcou, «Ό ΰπ αριθ. 2590 έλληνικός κώδιξ τής Αποστολικής Βατικανής Βιβλιοθήκης»,
ΕΚΕΙΕΔ 20-21(1976), σ. 14-23· P. Canart - G. Marcou, «Ό αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) τοϋ
Μανουήλ Μαλαξοϋ», Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών 55 (1980), σ. 290-303· Κυριακή Μαμώνη, «Νέα
"στοιχεία" για τόν Νομοκάνονα "είς λέξιν άπλήν" τοϋ Μανουήλ Μαλαξοϋ», Μνημοσύνη 10 (1985-1987),
σ. 191-203· Ά. Τσελίκας, «Ένας νέος αυτόγραφος κώδικας τοΰ Νομοκάνονα τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ
(Καϊρείου Βιβλιοθήκης άρ. 1)», Άνδριακά Χρονικά 21 (1993), σ. 257-274· Δ. Αποστολόπουλος, «Ή τρίτη
χειρόγραφη "έκδοση" τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ», ΕΚΕΙΕΔ 38 (2004), σ. 221-242. Για τις παλαιότερες
αποσπασματικές εκδόσεις του κειμένου βλ. στην εισαγωγή του παρόντος τόμου. Από την πλούσια σχετική
βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Κ. Δυοβουνιώτης, Ό νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξού, Αθήναι 1916 όπου
και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία· Δ. Γκίνης, «Έπί τοΰ νομοκάνονος τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ»,
Ελληνικά 7 (1934), σ. 99-103· του Ιδίου, «Ή είς φράσιν κοινήν παράφρασις τοΰ Νομοκάνονος τοΰ
Μαλαξοϋ», ό.π. 8 (1935),σ. 29-47· του Ιδίου, «Ό Νομοκάνων τοΰ Μαλαξοϋ ώς πηγή δικαίου τοΰ μετά
τήν Άλωσιν Έλληνισμοΰ», Πρακτικά Ακαδημίας 'Αθηνών 13 (1938), σ. 395-40Γ G. Marcou, «Τρία
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Αναστασία Σιφωνιοϋ-Καράπα, Μ. Τουρτόγλου,
Σ. Τρ ω ι ά ν ο ς (έκδ.), «Μανουήλ Μαλαξού Νομοκάνων», ΕΚΕΙΕΔ
16-17 (1969-1970) [1972], σ. 1-39.

«... Κεφάλαιο σοη. Εί φθείρη τινάς τήν ιδίαν μνηστήν πριν τής ηλικίας.
Ό τήν ιδίαν μνηστήν προ τής ήβης, ήτοι τοϋ ιγ' χρόνον, φθείρας, εί μεν τής κόρης γονείς
ον βούλονται τήν τοιαντην διαλϋσαι μνηστείαν, άναμενέτω τοϋ γάμον τόν χρόνον εί δε
διά τήν φθοράν διαλϋσαι βονλονται, άπαρεμποδίστως ή τοιαύτη λυεσθω μνηστεία, και δ
φθορενς τής ιδίας αύτοϋ υποστάσεως τό τρίτον μερος τω μέρει διδότω τής κόρης ...

Κεφάλαιον σπζ'. Περι φιλήματος μνηστήρων.

Έάν έφίλησεν δ μνηστήρ τήν μνηστήν έν τω τής μνηστείας καιρώ και μετά τοϋτο ένα
τών άμφοτέρων τελεντήσαι σννέβη, τό ήμισυ τής δωρεάς ανατρέπεται καϊ τό ήμισν έχει δ
ζών. Φιλήματος δε μή γενομένον είτε δ μνηστήρ τελευτήσει είτε ή μνηστή, πάσι τρόποις
άναδίδοται ή δωρεά. Έάν δέ ή μνηστή έδωρήσατο τω μνηστήρι καϊ συνέβη ένα τούτων
τελευτήσαι, άναδίδοται πάντως ή δωρεά είτε γέγονεν είτε μή γέγονε φίλημα. Έάν δ μνηστήρ
δωρήσηταί τινα τή ιδία μνηστή καϊ δ πενθερός άντιδωρήσηται αντώ τινα, μή γενομένων δέ
τών γάμων, δ μνηστήρ άφελήται άπερ έδωρήσατο, ού καλώς δ πενθερός τήν Ιδίαν δωρεάν
άνατρέπει, αλλά μάλλον οφείλει τά άρπαγέντα παρά τοϋ μνηστήρος επιζητεΐν ...».

115

μετά το 1561. Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού, νοταρίου μητροπόλεως Θηβών.
Παρουσίαση του κειμένου της χειρόγραφης παράδοσης σε δημώδη
γλώσσα με βάση κατάλογο χειρογράφων που μνημονεύεται στις σ.
25-28 της εκδόσεως12.

Δ. Γκίνης, Ν. Πανταζόπουλος (έκδ.), Νομοκάνων Μανουήλ
νοταρίου τοϋ Μαλαξοΰ τοϋ εκ Ναυπλίου τής Πελοποννήσου, μετενεχθείς
εις λέξιν άπλήν όιά τήν τών πολλών ώφελειαν, Θεσσαλονίκη 1982
[1985], σ. 33-560.

ιδιόγραφα γράμματα τοϋ νοταρίου Θηβών (16ος αί.) Μανουήλ Μαλαξοϋ καί ή έκ της Βατικανής Βιβλιο-
θήκης διέλευσίς του», ΕΚΕΙΕΔ 22 (1975) [1977], σ. 16-37· Κ. Πιτσάκης, «Ο "Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως" (!) Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και ο Νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού», Πελοποννησιακά
16 (1985-1986), σ. 634-642· Αποστολόπουλος, ό.π., σ. 221-242- G. De Gregorio, Il copista greco
Manuel Malaxos: studio biografico e paleograficocodicologico, [Littera Antiqua 8], Vatican 1991· του
Ιδίου, «Studi su copisti greci del tardo Cinquecento: I. Ancora Manuel Malaxos», Römische Historische
Mitteilungen 37 (1995), σ. 97-144· του Ιδίου, «Studi su copisti greci del tardo Cinquecento: II. Ioannes
Malaxos e Theodosios Zygomalas», Römische Historische Mitteilungen 38 (1996), σ. 189-268.

12. Πρβλ. Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 63 όπου και αναφορά σε προγενέστερες δημοσιεύσεις
αποσπασμάτων, προλόγου ή πίνακος περιεχομένων επί τη βάσει χειρογράφων «εις κοινήν φράσιν».
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116

1561-1572. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Έγγραφα άναφερόμενα στον 'Άγιο Γεράσιμο
του 16ου, τοϋ 17ou καί 18ou αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999),
σ. 86-87, 93-94, 97-98, 100, 103, 105.

117

1562-1563. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Άπο τον ανέκδοτο κώδικα τής Θεοτόκου Άναφωνητρίας»,
Επτανησιακά Φύλλα 7/2 (1970), σ. 135-137.

118

1564-1590. Πατριαρχικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη.

Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου, Δ. Άποστολόπουλος,
Αφιερώματα και δωρεες τόν 16° αι. στη Μ. Έκκλησία, Αθήνα 2002,
σ. 120-122 αρ. 1, σ. 127-128 αρ. 2, σ. 140-142 αρ. 4, σ. 149-150
αρ. 5, σ. 153-154 αρ. 6, σ. 157-158 αρ. 7, σ. 161-162 αρ. 8, σ.
165-167 αρ. 9, σ. 172-173 αρ. 10, σ. 181 αρ. 11, σ. 183-184 αρ.
12, σ. 187-188 αρ. 13, σ. 192-193 αρ. 14.

119

1565. Νοταριακές πράξεις. Ρέθυμνο.

Σ. Εύαγγελατος, «Γεώργιος Ιωάννη Χορτάτσης (1545-1610)»,
Θησαυρίσματα 7 (1970), σ. 216-220, αρ. 1-3.

120

1566. Νοταριακή πράξη πώλησης ακινήτων. Χάνδακας.

Ν. Παναγιωτάκης, «Ή κρητική περίοδος τής ζωής τοΰ Δομήνι-
κου Θεοτοκόπουλου. Παλαιές καί νέες ειδήσεις», στον τόμο Αφιέρωμα
στον Νίκο Σβορώνο, τ. 2, Ρέθυμνο 1986, σ. 118-120, αρ. 2 (= Ν.

Παναγιωτάκης, Ή κρητική περίοδος τής ζωής τον Δομήνικον Θεοτοκόπουλου,
Αθήνα 1987, σ. 118-120, αρ. 2).
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121

1566-1828. Νοταριακά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις αναφερόμενα στο
κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου. Σκύρος.

Ξ. Αντωνιάδης, «Το κρεββατοστρώσι. Συμβολή στήν ερευνά
τοϋ κληρονομικοΰ δικαιώματος τοΰ έπιζώντος συζύγου στήν τουρκο-
κρατούμενη Σκύρο», ΑΕΜ 26 (1984-1985), σ. 99-120, αρ. 1-30.

ΚΡΕΒΒΑ ΤΟΣΤΡΩΣΙ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ «ΙΕΡΟΥΣ ΝΟ-
ΜΟΥΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ»

1816, 30 Ιανουαρίου

«Συνεδριαζομένων πάντων τών κληρικών εν τή άγιωτάτη μας επισκοπή, ενεφανίσθη
προς ήμάς δ παπα Δημήτριος Κυριαζή, άνέφερε οτι με τό νά εΐχεν τήν κόρην του "Αννα
υπανδρευμένην μετά τοϋ Μάρκου Ιωάννου και εις εν χρόνον άπέδωσεν τό κοινόν χρέος,
άφήσασα καί εν παιδίον καϊ μετά παρέλευσιν ημερών άπόθανεν καϊ αυτό. Ήδη ζητοϋν δ
παπα Δημήτριος τά πράγματά τον, εκρίθη εϋλογον παρ' ήμών και κατά τήν τοπικήν συνή-
θειαν και άπόφασιν τών ιερών νόμων νά λάβη δ Μάρκος διά κρεβατοστρώσι εν χωράφιον
ώς ευρίσκεται εις τις Αβδελες πλησίον Παναγίας Αγιας καϊ άνωθεν τοϋ Ντονλαμά και δ
παπα Δημήτριος νά παραλάβη όλα του τά πράγματα ώς διαλαμβάνη τό προικοσύμφωνον
καϊ όποιος εκ τών δύο μερών δεν ήθελε στέρξη εις τήν εύλογοφανήν άπόφασιν μας νά
παιδεύεται. Δί δ έγιναν δύο όμοια όπως έχουν τό κύρος ...».

121α

1567. Πράξη διορισμού νοταρίου Ζακύνθου.

Λ. Ζώης, «Αλέξανδρος ό Νερούλης», ΕΕΒΣ 15 (1939), σ. 83-84.

122

1567-1569. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Χάνδακας.
Μαριάνα Κολυβα-Καραλέκα, «'Άγνωστα στοιχεία (c.1540-
1578) γιά τή ζωή τοΰ Μονεμβασιώτη κωδικογράφου Γεωργίου Τρύ-
φωνα», Λ ακωνικαι Σπουδαϊ 3 (1977), σ. 257, αρ. 5-6.

123

1567-1622. Νοταριακές πράξεις. Κρήτη.

Ασπασία Παπαδάκη, «Άγνωστες άρχειακές ειδήσεις γιά τό
κρητικό μοναστήρι τοΰ Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Φαραγγίτη (1499-1622)»,
Θησαυρίσματα 19 (1982), σ. 137-138 αρ. 1, σ. 143 αρ. 2, σ. 144-
145 αρ. 4.
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124

1569. Επικύρωση δωρεάς. Θεσσαλονίκη.

Ά. Γ λ α β ί ν α ς, «Μητροπολίτες τινές Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΣΤ
αιώνα», Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 19 (1974),
σ. 311-312.

125

1569. Πληρεξούσια. Χάνδακας.

Ν. Παναγιωτάκης, Φραγκίσκος Λεονταρίτης, Κρητικός μου-
σικοσυνθέτης του δεκάτου έκτου αιώνα. Μαρτυρίες για τη ζωή και
το έργο του, Βενετία 1990, σ. 184 αρ. 117, σ. 186-187 αρ. 120.

126

1569-1622. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Τό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου τοϋ Διασορίτη
στον Χάνδακα», Νέα Χριστιανική Κρήτη 7-8 (1992), σ. 102-103, αρ.

1 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 288, αρ. 1).

127

1570-1593. Νοταριακά έγγραφα σχετικά με τις αλυκές της Κεφαλονιάς.
Γ. Πεντόγαλος, «Πληροφορίες γιά αλυκές στήν Κεφαλονιά τόν
ΙΣΤ' αιώνα», Κεφαλονίτικη Πρόοδος 6/65-66 (1977), σ. 85-86.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΕΙΑΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ ΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ

1570, 17 Maîov

«... Έσωθε Κάστρου τησ Κεψαληνίας παρών σοματικος ο τιμιωτατος μισερ Αγουστήσ ο
Δελαπόρτασ ομολόγησεν ενπροσθεν εμου νοταρίου και τον κατωθε γεγραμένον μαρτύρων
πόσ δια τα πράματα οπου επουλήθηκαν του παπα Καλωιωαννη Πηνιατόρον οσ ψενονται
γραμενα εις την Κάμαραν δια πηνομί του αντοϋ μισερ Αγουστή Δελαπόρτα οσ εγγιτήσ
οπου ητον ο αυτός παπά Καλωιωαννης του ανωθε μισερ Αγουστϊ δια τεσ αληκιεσ του
αλατιού. Και δια τοϋτο εσοντας πόσ επονλήθησαν τα πράματα τον αντοϋ παπά δια ψλο-
ρια κονρέντι σαρατα οκτό πλέον εληγωτερο τα δσαν φένονται γραμενα εισ την Κάμαραν
δια τα αντά δήδη καϊ παραδήδη ο άνωθε τιμιωτατος μισερ Αγουστήσ ο Δελαπόρτας του
ρηθέντοσ παπά Καλωιωαννη Πηνιατόρον ενα κομάτι αμπέλι οπον εχει στα Μάρμαρα το
οπιον το εχει αγορασμένον ο ανωθε μισερ Αγονστήσ από την κλερονομια τον ποτέ κνρ
Βητόρον Βεργοτή δια ψλορια κονρέντι τα όσα λέγι η γραφήν τονσ τησ αγοράσ τον αντοϋ
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αμπελιού δήδη του και ετερο αμπέλι εις τα Μονόθρηα οπου εχει αγορασμένον ο αυτδσ
μισερ Αγουστήσ απο τον παπά κυρ Φίλιππο Σκλάβον οσ λέγι δια φλορία δόδεκα το όσον
θέλη λέγι ή γραφήν τουσ τα οπια άνωθε γεγραμενα δήδη ο τιμιωτατος μισερ Αγουστήσ
Δελαπόρτας του παπά Καλωιωαννη Πηνιατόρου να τα εχει εις τασ χίρασ αυτοϋ δια τα
πράματα που του επουλήθηκαν του ανωθε παπά οσ γράφει στην Γγάμαραν και αν πολα-
κησ ο ανωθε μισερ Αγουστής δόσι του παπα Καλωιωαννη εωσ τεσ δέκα του Ιουλίου του
ερχάμενου τα φλορια τησ αγοράσ τα οσαν γράφουν τον άνωθε αμπελιον να μήν μένουν τα
αυτά αμπέλια του μισερ Αγουστή και ημή και δέν τα δώσι στο άνωθε τέρμενον να μένουν
τα αυτά αμπέλια του παπά. Καλωιωαννη να κάμι εις αυτά οσ θέλη και χρήζετε και αν
πολάκησ ο παπά Καλωιωαννης επαρη τα πράματά τον οπήσο να εχει ο μισερ Αγονστής τα
αμπέλια τον καϊ α δέν τα επάρη τα αυτά πράματα να μενού οσ ανωθε γράφομεν ...».

128

1570-1598. Πρωτόκολλο νοταρίου Κάστρου Γιάκουμου Σουριάνου. Κεφα-
λονιά.

Σταματούλα Ζαπάντη (εκδ.), Γιάκουμος Σονριάνος, νοτάριος
Κάστρου, κατάστιχο 1570-1598, Αργοστόλι 2001, σ. 20-210, αρ.
1-375.

128α

1570-1600. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα τοϋ δεκάτου έκτου
αιώνος, Άνδρος 1999, σ. 9-133, αρ. 1-100.

128 β

1571. Διοικητικά έγγραφα. Βενετία, Μάνη.

Κ. Ν τ ό κ ο ς, «Έπαναστατικαί κινήσεις εις Μάνην προ της ναυμαχίας
τής Ναυπάκτου και ή έναντι αύτών στάσις τής Βενετίας καί Ισπανίας
(1570-1571)», Λ ακωνικαι Σπουδαϊ 1 (1972), σ. 259-262, αρ. 4-6.

129

1571-1670. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, επισκοπική απόφαση και
νοταριακές πράξεις. Νάξος.

Τ. Γριτσόπουλος, «Έγγραφα ΙΖ' και ΙΗ' αιώνων άπο τήν Νάξο.
Εκκλησιαστικές καί άλλες ειδήσεις», ΕΕΚΜ 15 (1994), σ. 358-362
αρ. 5-7, σ. 364-367 αρ. 10-12, σ. 368-376 αρ. 14-19, σ. 379-389
αρ. 23-31.
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130

1572-αρχές 18ou αιώνα. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ικαρία.

Ά. Τσ ε λ ί κ α ς, Ίκαριακα έγγραφα τον 16ον καϊ 170ν αιώνα απο το
αρχείο τής Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών, Αθήνα 2000, σ. 17-
85, αρ. 1-117.

131

1573-1817. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κωνσταντι-
νούπολη, Σαντορίνη, Χάνδακας.

Α. Τσελίκας (επιμ.), Μαρτυρίες από τη Σαντορίνη (1573-1819),
Αθήνα 1989, σ. 75 αρ. 1, σ. 76 αρ. 3, σ. 77 αρ. 5, σ. 78-83 αρ. 8-9,
σ. 88-89 αρ. 16, σ. 89 αρ. 18, σ. 93-94 αρ. 32, σ. 103-104 αρ. 48,
σ. 105-106 αρ. 55.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΜΟΝΙΟ

1710, 22 Μαρτίου

«... Είς το φράνγκικο μοναστήρι τής αγίας Κατερίνας τής Σιενας εκεί κατα παρισίας
τής εν Χριστόν ευλαβέστατης καί πολλά ενδεσίμης κυρίας καθηγουμένης καϊ πάσις τής
εν αύτών αδελφών της προσκαλεμένος εγώ δ ύπογραμένος καντζελαριος Σαντορήνης
άπδ ειστασιν τών διονών άδελφιών ήγουν σορορ Κατερινετας και σορορ Μαρίας 'Ροζάνα,
θηγατεραις τοϋ ποτε αφέντη Ντζουάνε Κρησπου άπδ τδ νησί τής Πάρος έκ τό καστέλι
τής 'Άγουσας, έστοντας άρφαναΐς άπό κύρη Θεοϋ οίκονωμίας, τοϋ όποιον ή χάρις ταΐς
έπρόβλεψεν καί έφίλαξεν άπό πολλά κύντηνα τοϋ ψεύτικου φθαρτού και άρνίθησαν τά τοϋ
κόσμου και τά ένκόσμια, νά δονλεύσονν τόν Κνρίον ημών Ίησοϋ Χριστόν τόν νιμφίον τως
εις τό εντιχισμένο άνολεγόμενο μοναστήρι τής καλογερηκής τάξις τοΰ άγίον Δομινήκον
φωτισμέναις άπ τό παναγιόν Πνεύμα, εφχαριστημέναις νποσχίθηκαν. "Αλλα έστοντας
τέσερα αδέλφια καϊ ή μάνα τως νά παντρεύτικε, ώς τήν έφώτισεν δ Θεός διά τό καλλιτε-
ρόν της, και δ ποτέ ανολεγόμενος κύρης νά έκαμεν διαθήκην ίδιον τον χιρός, ώς φένεται
κόπια έκ τοϋ ίδίον άοντέντικον, και άφίνει τό γονικόν τον είς τά παίδια του κηνιτό και
άκήνιτο καϊ μερικά τής πρότης τά σπίτια μέ ρούχα και μαλαματικό ώς νηκοκύρης και
εξουσιαστής τοϋ κάθε πραμμάτον, έτζι είς δήναμην τοϋ τεσταμένου ξέχος τά λεγόμενα
σπίτια δποϋ ξεχορίζει τής πρότης, γρικάτε διά τήν πρότην, ήδέ τό στάμπιλε γρικάτε τών
τεσάρων άδελφιών. Καλά και νά λέγει ή μάνα νά τά μηράση τό δίκεο τοϋ κάθε άδελφιοϋ,
νά ξεχοριστή άπ' άξιονς καϊ τιμημένονς νηκοκήριδες κάθε αδελφή νά ξέρη τό έδικόν τον,
και έπηδι ό άδελφός μας δ πρέ Φραντζέσκος δια νά τελειόση τήμιος είερέας κατά τό ρίτο
μας και των προγονιών μας, χρία νά έχει αρκετό τό πονρκί τον, έμεΐς οί δύο άδελφαϊς
μέ άποφασισμένην μας γνώμην, βονλήν καϊ θέλισιν τοϋ δοριφοροϋμεν και χαρίζωμεν άπό
τήν σήμερον ό τι άδερφομίρη μας έγκίζη καϊ μέτέχομεν άπό τόν κύρην μας έδικό τον τής
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εξουσίας του τόσον σταμπιλε δσάν καϊ μόμπιλε και ξεχοριστά τά σπίτια κατά τήν γνώμην
τοϋ κυροϋ μας και εκείνα εδικά του, έπηδι και νά είναι τό μνιμοσινο εμάς και τών γονιών
μας. Άπό τήν κερά τήν μάνα μας ουδε θέλω μεν, ουδέ πρετεντέρομεν τίποτις, παρά και
μόνο τήν εύχήν της ξέχος νά μήν είναι ύποψίαν νά έχει πράμα άπό τοϋ κυροϋ μου, τοϋτο
προτεσταρομεν άδικο νά μήν μας καμη, γιατή πάντα θέ γηρευθή άπασα καιρό ...».

131α

1574. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Έφεσος.

Δ. Πολέμης, «Συμβολαί εις τήν ίστορίαν τής μητροπόλεως Εφέσου
κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα», ΕΕΒΣ 45 (1981-1982), σ. 342 αρ.
2, σ. 345 αρ. 3, σ. 350-351 αρ. 8.

131 β

1574. Διοικητικό έγγραφο. Κέρκυρα.

Σ . Α σ ω ν ί τ η ς, «Η αγγαρεία στην Κέρκυρα κατά τον όψιμο με-
σαίωνα», Έώα καϊ Εσπερία 4 (1999-2000), σ. 167-168, αρ. 2.

131γ

1575. Μίσθωση εργασίας. Κέρκυρα.

Τατιάνα Μαρκάκη, Α. van Gemert, «Η δημιουργία
κοινών πολιτισμικών ζωνών. Παιδεία, Μουσική, Λογοτεχνία», στον
τόμο Venetiae quasi alterum Byzantium. Όψεις της ιστορίας τον
βενετοκρατονμενον ελληνισμού. Αρχειακά Τεκμήρια, Αθήνα 1993, σ.
417, αρ. 20.

132

1575. Μίσθωση αγροτικού ακινήτου. Μεραμπέλλο (Κρήτη).

Γ. Πρατσίνης, «Ιστορικά συμβόλαια της Μονής Αρετίου»,
Αμάλθεια 37/146-147 (2006), σ. 114 (= Σ. Ξανθουδίδης, «Κρητικά συμ-
βόλαια έκ τής ένετοκρατίας», Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σ. 17, αρ. 1).

133

1575-1643. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεραμπέλλο
(Κρήτη).

Σ. Ξανθουδίδης, «Κρητικά συμβόλαια έκ τής ένετοκρατίας»,
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Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σ. 17-288, αρ. 1-106 [= Ν. Ζερβογιάννης,

«Κρητικά συμβόλαια ένετοκρατίας (της μονής Άρετίου-Μεραμπέλλου)», Αμάλθεια
2/6 (1971), σ. 124-128· Αμάλθεια 2/7 (1971), σ. 181-185· Αμάλθεια 2/8 (1971),
σ. 235-238· 'Αμάλθεια 2/9 (1971), σ. 251-254· 'Αμάλθεια 3/10 (1972), σ. 17-
24· 'Αμάλθεια 3/11 (1972), σ. 129-132· Αμάλθεια 3/13 (1972), σ. 281-288·
'Αμάλθεια 4/14 (1973), σ. 29-36· 'Αμάλθεια 4/15 (1973), σ. 145-154· Αμάλθεια
4/16-17 (1973), σ. 225-240· 'Αμάλθεια 5/18-19 (1974), σ. 137-142· Αμάλθεια
6/24-25 (1975), σ. 175-176· Αμάλθεια 8/31 (1977), σ. 173-188· Αμάλθεια 8/32
(1977), σ. 221-230- Αμάλθεια 8/33 (1977), σ. 361-372- Αμάλθεια 9/34 (1978),
σ. 65-72- 'Αμάλθεια 9/36 (1978), σ. 231-236· Αμάλθεια 9/37 (1978), σ. 377-380·
'Αμάλθεια 10/38 (1979), σ. 77-80- 'Αμάλθεια 10/39 (1979), σ. 157-166- Αμάλθεια
10/40 (1979), σ. 251-256· Αμάλθεια 12/46 (1981), σ. 67-73· Αμάλθεια 12/47

(1981), σ. 133-138- Αμάλθεια 12/48-49 (1981), σ. 173-182- 'Αμάλθεια 13/50-51

(1982), σ. 115-120· 'Αμάλθεια 13/52-53 (1982), σ. 45-56· 'Αμάλθεια 14/54-55

(1983), σ. 97-114· Αμάλθεια 14/56-57 (1983), σ. 231-234· 'Αμάλθεια 15/58-59

(1984), σ. 55-73],

134

1575-1820. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα.

Ί. Γ ε ν ν ά δ ι ο ς, Ό οίκος τών Μπενιζέλων καϊ ή δσία Φιλοθέη,
Αθήνα 1929, σ. 49-50 αρ. 1-2, σ. 52 αρ. 5-6, σ. 59-61 αρ. 14-18.

135

1576-1813. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τρίκαλα, Δραμίζι (Θεσσα-
λία).

Β. Κ α ρ α β ί δ α ς, «Οι ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στο
Κοτρώνι των Τρικάλων (1576-1813)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 45
(2004), σ. 73-78, αρ. 1-10.

136

1578-1834. Νοταριακά, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και αποφάσεις
γενικών συνελεύσεων κοινοτήτων. Αμοργός, Ιάσιο, Κάλυμνος, Κρήτη,
Κως, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Πάτμος, Σάμος, Σαντορίνη.
Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Φλωρεντής, Νεοελληνικό Αρχείο
Ί. Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Κείμενα γιά τήν τεχνική και
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τήν τέχνη, Αθήνα 1990, σ. 1 αρ. 2, σ. 2-3 αρ. 5-6, σ. 3-11 αρ. 8-
15, σ. 12-36 αρ. 17-45, σ. 37-39 αρ. 48-51, σ. 40-41 αρ. 54-55, σ.
42-46 αρ. 58-62, σ. 47-48 αρ. 65-66, σ. 49-52 αρ. 68-71, σ. 53-54
αρ. 74-75, σ. 55-56 αρ. 77, σ. 56-58 αρ. 79-81, σ. 59-60 αρ. 83-84,
σ. 60 αρ. 87, σ. 61-64 αρ. 90-92, σ. 65-66 αρ. 94-95, σ. 67-68 αρ.
97, σ. 69-74 αρ. 99-104, σ. 75-76 αρ. 106, σ. 77-96 αρ. 110(α'-
στ')-114, σ. 98-100 αρ. 120-122, σ. 101-104 αρ. 124-127, σ. 105
αρ. 129, σ. 107-108 αρ. 132, σ. 109-117 αρ. 134-145, σ. 118-119
αρ. 147-148, σ. 119 αρ. 150, σ. 121 αρ. 153, σ. 122-123 αρ. 156,
σ. 124-126 αρ. 158-161, σ. 126-127 αρ. 163, σ. 127-128 αρ. 165-
166, σ. 129-136 αρ. 168-176, σ. 136-138 αρ. 178-179, σ. 138-140
αρ. 181, σ. 140-144 αρ. 183-187, σ. 146 αρ. 190, σ. 146-157 αρ.
192-203, σ. 158-168 αρ. 205-217, σ. 169-170 αρ. 219, σ. 174-182
αρ. 226-233, σ. 183-188 αρ. 235-240, σ. 191-193 αρ. 244-246, σ.
195-196 αρ. 251-252, σ. 196-198 αρ. 254-256, σ. 200 αρ. 260, σ.
201 αρ. 262, σ. 204-205 αρ. 266, σ. 206 αρ. 268, σ. 211 αρ. 274, σ.
212-213 αρ. 277, σ. 214-215 αρ. 282, σ. 219-220 αρ. 289, σ. 222-
225 αρ. 292-293, σ. 228 αρ. 298, σ. 234-235 αρ. 308, σ. 237 αρ.
311-312, σ. 241-242 αρ. 316, σ. 248-250 αρ. 322-324, σ. 251-252
αρ. 326-327, σ. 254 αρ. 331, σ. 256 αρ. 333, σ. 256-257 αρ. 335,
σ. 262 αρ. 343, σ. 274 αρ. 352, σ. 282 αρ. 366-368, σ. 283-285 αρ.
370, σ. 286-288 αρ. 372-374, σ. 300-301 αρ. 384, σ. 304-305 αρ.
389-390, σ. 307 αρ. 395.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΘΙ-
ΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟ-

ΝΤΟΣ. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΟΙΡΙΑΣ

1732, 17 Απριλίου

«... Πατινο f Έστωντας καί νά ευρίσκεται γράμμα καμωμένον άπό τούς γονείς μας εδώ
εις το νησίον μας, με τό όποιον άποφασίζουσιν ότι όποιος χαλάση τήν συνήθειαν τοϋ
τόπου μας νά πλερώνη χίλια γρόσια εις τήν ζουμαγιάν τής Κω, εις το όποιον γράμμα δεν
φαίνεται ξεκαθαρισμένη ή αύτή συνήθεια διά τοϋτο ημείς οί ευρισκόμενοι κοινή βουλή και
γνώμη φανερώνομεν με τό παρόν γράμμα τήν αυτήν συνήθειαν ή όποια εκρατήθη πάντοτε
εις τοϋτο τό νησίον, και είναι ότι άνίσως καί άπό τό άνδρόγυνον άπεθάνη τό ένα μέρος
ή δ άνδρας ή ή γυναίκα χωρίς παιδία, νά ήμπορή νά πέρνη τό κάθε μέρος τό εδικόν του
πράγμα, ήγουν άν άπεθάνη ή γυναίκα νά περνούν οί συγγενείς τής προίκα της καί ότι
άλλο πράγμα έχει γονικόν της, καί δ άνδρας νά πέρνη τό εδικόν του χωρίς νά ήμπορή
νά γυρεύη μέρος άπό τήν περιουσίαν τής γυναικός, μόνον ταΐς τασαις του καί τά έξοδα
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δποϋ ήθελε κάμη είς τό σπήτι καί πράγματα τής γυναικός του παραστήνωντάς τα, καί
παρομοίως άν άπεθανη ό άνδρας νά περνούν οί συγγενείς του τό πράγμα εντελώς χωρίς
νά γνρεύη ή γυνή κανένα μέρος, καί παρομοίως άνίσως καί μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός
ή τής μητρός μείνη παιδί καί μετά ταϋτα άπεθάνη, νά μην ήμπορή τό μέρος δποϋ ζή νά
ζητά ή νά πέρνη κληρονομίαν διά τό αυτό παιδί ούτε πολύ ούτε ολίγον, μόνον ώς άνωθεν
νά πέρνη κάθε μέρος τά έδικά του καί νά στρέφωνται ακόμη καί τά χαρίσματα τόσον τοϋ
ενός μέρος ώσάν καί του άλλου τόσον όπου νά λαμβάνη κάθε μέρος τό έδικόν του. είς δέ
βεβαιωσιν υπογράφεται τό παρόν παρά του πανοσιωτάτου Καθηγουμένου καί παρ ημών
καί τυποϋται καί ή είκών του μεγάλου Θεολόγου εις άσφάλειαν ...».

137

1580-1912. Ακτιναμέδες προνομιακών ορισμών υπέρ των Κυκλάδων των
ετών 1580, 1621 και 1646. Σουλτανικά φιρμάνια 1836 και 1840
προς Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο. Ψηφίσματα Ικαρίων του 1795
και του 1838. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ικαρία, Κάλυμνος,
Κωνσταντινούπολη, Λέρος, Πάτμος, Ρόδος, Σάμος.
Ί. Μελάς, Ιστορία τής νήσου Ικαρίας άπο τής καταλήψεως τής
νήσου υπό τών Τούρκων ( 1521 ) μέχρι τής εποχής μας, τ. Β', Αθήνα
1957, σ. 27-30 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 91), σ. 30-32 (= Γκίνης,
ό.π. λήμμα 112), σ. 32-34 (= Γκίνης, ό.π. λήμμα 130), σ. 65-70, 84-90,
115-118, 135, 156, 158, 163, 183-184, 187-191, 196-197, 199-200,
24313.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1795, 13 Σεπτεμβρίου

«μέ τό παρόν φανερώνομεν καί όμολογοϋμεν ημείς οί γέροντες καί παπάδες καϊ προεστή
τις νίσου ίκαρήας καϊ όλος δ κυνός λαός ήνα όπιος από ημάς τούς καρηότες γέροντας
γη παπάς άνδρας γηνέκα μικρός μεγάλος πάγη και κόψη πεϋκον χλορόν πολήν γή ολίγο
γή πάγη καϊ κάμη καμίνι κοντά ής τό ρουμάνι καϊ βάλη φοτία στο καμήνι γή άπο τούς
καραβοκυρούς πάγη κανένας και βάλη κάρβουνα ής τό καγηκι τον άβουλα τοϋ νικοκιροϋ
όπου τά έχει γή πάγη κανένας καραβοκήρις χωρής τήν άδιαν τοϋ αύθεντηκοϋ μας όπον
μάς κονμαντάρη, κάρβοννα σέ κανέναν άλλον τόπον εξόν αν τήχη έξ εναντίας τοϋ καιρόν
και τόν ζορήσι, γή κανέναν γιορονντζή ξένον βάλη είς τό καγήκι τον καϊ τόν φέρη είς
τήν ίκαρήα τόσον άπό τήν Χίο, τόσον άπό άλον τόπον χορής νά βαστά όγιορονντζής

13. Στο παρόν λήμμα αποδελτιώθηκε το σύνολο των νομικών πηγών του έργου. Στο Γκίνης,
Περίγραμμα έχουν αποδελτιωθεί μόνον ορισμένοι «αχτναμέδες» για τους οποίους βλ. παραπάνω τις
αντιστοιχίες.
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ντεσκερέ άπό τό αφεντικό μας, γή όποιος πιάση κανέναν κλέπτη καϊ τόν γκρήψη καϊ δέν
τόν φανερώσι γή δπιος πάγη και πάρη ξένο χοράφη χορις νά κρατή άναστατικόν γράμα
άπό τόν νικοκύρη, γή δπιος κρήψη τώ γηρεντάδω τήν γκλεψηά τον γή δπιος έβγη ενάντιος
ής τονς έβρησκομένονς γέροντες και δέν θέλη νά πληρόσι ένενκολία τό βασιλικό χαράτζη,
γή φανι άπιθής καϊ άνιπόταχτος τόσον ής τό αφεντικό μας τόσον ής τονς γεροντάδες γή
όπιος πιαστή χηλεντζής καϊ βρέξη τά κάρβοννα ατος γή με θάλασα γή μαινερό έξόν άπό
θεοτιηκά νερά άβραχούνε, άς ήξεύρη όποιος παρακούσι καϊ δέν φηλάξη τά άνωθεν πάντα
και φανι άπιθής καϊ παρήκοος ότι έχη νά πεδεύγετε κακός καϊ μέ ξήλο γή τζερεμαι και
άλες πεδίες όπον φανούν ενλογον τον άφεντικον μας καϊ δέν θελη έβρη άποτινάν έλεος
και βοήθια καϊ διαβεβέοσιν καϊ φανέρωσιν έγηναν τέσερα παρόμηα μετήν μπροσταγήν
τον τημιοτάτον χαντζι πιπός καϊ ήπογεγραμμένονς ...».

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ

1840, 5 Απριλίον

«Ό ενδοξότατος Μονχασίλης τής Ρόδον Σακϊρ Πέίς. Εις νήσον Ίκαρίαν.

Τά εις Ρόδον ύποκείμενα τέσσερα νησία έδιορίσθησαν εις τονς 1251 οθωμανικού έτονς
μέ φιρμάνι τής νψηλής Πόρτας νά πληρώνονν χρονικόν φόρον μαχτον λεγόμενον γρόσια
όγδοήντα χιλιάδες και διανομής γενομένης απεφασίσθη νά πληρώνη ή νήσος Ικαρία είς
Ρόδον χρονικόν φόρον δεκαεννέα χιλιάδες είς δύω δώσεις, δηλαδή τά ήμισυ τόν ανγονστον
μήναν και τά ήμισυ τόν Μάρτιον, όθεν τον έφετεινοϋ Μαρτίον γρόσια εννέα χιλιάδες και
πεντακόσια τά έλάβαμεν άπό τούς έλθόντας προεστώτας. και δι άλλα τόσα δποϋ θέλονν
πληρώσει τόν ανγονστον μας έδωσαν δμολογίαν. και επειδή τών πτωχών οί υποθέσεις μέ
δύο προεστούς θεωρούμεναι ακολουθούσαν μερικαΐς φορές αδικίες καϊ διά νά θεωρείται τοϋ
καίJ ενός ή νπόθεσις μέ δικαιωσννην έξεδώθη βασιλικός προσκννητός δρισμός διαλαμβάνων
ότι είς κάθε τόπον νά έκλέγωνται μέ τήν θέλησιν τών πτωχών δώδεκα σνμβονλοι άπό τούς
πλέον θεοφοβούμενους και τίμιους χριστιανούς ραγιάδες εντόπιους και μή υποκειμένους είς
αύλάς ξένων δυνάμεων, οί όποιοι άφοϋ ορκισθούν νά κρίνουν μέ δικεοσύνην και ευθύτητα
δηλαδή έγληγορότητα άφνλοπροσώπως κάθε νπόθεσιν, δηλαδή έμπορικήν, κονραντίνας,
δοσοληψίας, ώς εκείνων τών ερχομένων και άποδημουντών ξένων, καϊ αντοϊ οί σύμβουλοι
είναι είς χρέος νά στέλλωσιν εδώ μέ άναφοράν των τήν σημείωσιν τών ονομάτων και
επωνυμίας των. Καθώς και κάθε ύπόθεσιν δποϋ ήθελαν θεωρήσουν είς τό συμβούλων τοϋ
νησιού των νά τήν είδοποιώσιν εδώ μέ άναφοράν των. έάν είς τό μέρος τών νησιών τών
ήθελε φανή πλοιον κλεπτικόν είναι είς χρέος νά τό πιάνονν, καϊ νά τό στέλλουν εδώ, άν
έκ τοϋ έναντίον έάν δέν ημπορέσουν νά τό πιάσονν νά είδοποιώσιν εδώ είς το σνμβούλιον
μέ άναφοράν των. όταν ήθελε άκολονθήση μεγάλη νπόθεσις καθώς φόνος, κλοπή σημα-
ντική, ή άλλο τό τοιούτον νά φνλακίζονται οί αίτιοι καϊ νά είδοποιήται έδώ. είς τό έξής
είναι άπηγορενμένοι οί ζερεμέδες και τά χαρίσματα ώς κατά τήν άνακτορικήν θέλησιν
νά πληρώνονν τόν φόρον τονς. οί άπό μέρους τών διοικητών στελλόμενοι μονμπασήριδες
διά νά μην λαμβάνουν άπό τούς πτωχούς τήν πληρωμήν όποϋ θελήσουν και ζημιώνονται
οί πτωχοί άδίκως. είναι ανακτορική άπόφασις νά λαμβάνη ό τυχών μουμπασίρης πρός
έν γρόσιον τήν κάθε ήμέραν, καϊ τόν ναϋλον τοϋ καϊκιού δποϋ τόν έφερε, καϊ τοιαύτη
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είναι ή θέλησις τής αύτοϋ ανακτορικής μεγαλειότητος τοϋ Κραταιοτάτον Σονλτάν άπτονλ
μετζιτ χάν, καϊ ούτω οι πιστοί χριστιανοί ραγιάδες θέλετε ζήσει εις τδ εξής εν άνέσει
και ησυχία, επικαλούμενοι τόν ϋψηστον θεόν υπέρ τής υγείας και άκλονήτον στερεώσεως
τής αυτοϋ άνακτορικής μεγαλειότητος αμήν ...».

138

1581-1652. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Χάνδακας.

Β. Λαούρδας, «Κρητικά παλαιογραφικά: 19. Κρητικά έγγραφα εις τάς
μονάς τοΰ Αγίου Όρους. Α' Μονή Διονυσίου», Κρητικά Χρονικά 9
(1955), σ. 481-484, αρ. 7-8.

139

1582-1592. Συμφωνία υπό τον όρο αποχής από τυχερά παιχνίδια. Κεφα-
λονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Οί παλιότερες γνωστές μαρτυρίες γιά χαρ-
τοπαιξία στήν Κεφαλονιά τόν ιστ' αιώνα», Κεφαλονίτικη Πρόοδος
5/51-52 (1976), σ. 8-9.

140

1583. Αιρετοκρισία επί εμπορικής διαφοράς, συμβιβασμός. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Έγγραφα διενέξεως διαιτησίας καί συμφωνίας
τοΰ καραβοκύρη Δήμου Βεργωτή καί συντρόφων του μέ 'Ιωάννη 'Ορφανό
γιά έκποίηση έμπορεύματος στήν Δαλματία τό 1583», Κεφαλονίτικη
Πρόοδος 4/47-48 (1975), σ. 226-229, αρ. 1-3.

140α

1583-1584. Αίτηση προς τη βενετική γερουσία και απόδειξη εξόφλησης.
Αθήνα, Κωνσταντινούπολη.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ή όσία Φιλοθέη. Ανέκδοτα έγγραφα», Ελληνικά
13 (1954), σ. 123-125 αρ. 1, σ. 128 αρ. 6.

141

1583-1643. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Π. Ζερλέντης, «'Αρχιεπίσκοποι Καρπάθου καί Κάσου 1537-1821»,
Νησιωτική Έπετηρις 1 (1918), σ. 298-299 αρ. 1, σ. 300-301 αρ. 3.
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142

1584. Διαθήκη. Χάνδακας.

Ειρήνη Βλαχάκη, «Διαθήκη τής Δροσούλας χήρας Γεωργαντή
Μαλαχία 1584», Κρψολογία 14-15 (1982), σ. 51.

143

1584-1589. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Χριστόφορου ή Χριστόδουλου Κρασσα διαθήκη
(1584) καί ή άκύρωσή της (1589)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976),
σ. 147-153.

144

1584-1590. Νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κέρκυρα.

Μαρία Καζανάκη-Λάππα, «Ειδήσεις από αρχειακές πηγές
για τη ζωγραφική και τους ζωγράφους στην Κέρκυρα το 16° αι.»,
ΔΧΑΕ 13 (1985-1986), σ. 299-300, αρ. 2-4.

145

1584-1598. Νοταριακές πράξεις. Χανιά.

Χρύσα Μαλτέζου, «Κρητοκυθηραϊκά. Ή κρητική οικογένεια
Κλαδούρη καί τό Συμβούλιο τών Εύγενών στά Κύθηρα», Θησαυρί-
σματα 12 (1975), σ. 276-280, αρ. 5-6. (= Χρύσα Μαλτέζου, Βενετική
παρουσία στα Κύθηρα. Άρχειακες Μαρτυρίες, αρ. ΣΤ).

146

1584-1635. Διαθήκες. Κύθηρα.

Π. Τσιτσίλιας, Η ιστορία των Κυθήρων, τ. Β', Αθήνα 1994, σ.
87-88, 109-111.

147

1585. Διαθήκη. Ιθάκη.

Π. Καλλίνικος, «Ή διαθήκη ένός Θιακοκερκυραίου τοΰ δεκάτου
έκτου αιώνα», ΔΑΕΚ 17 (1980), σ. 56-58 (= Καλλίνικος, Επτανησιακά,
σ. 85-87).



254

ΑΡΙΘΜΟΙ 148 - 149γ

148

1585-1587. Νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κέρκυρα.

Μαρία Καζανάκη, «Ειδήσεις γιά τό ζωγράφο Θωμά Μπαθα
(1554-1599) άπό τό νοταριακό άρχεΐο Κερκύρας», Δελτίον τήςΐονίον
Ακαδημίας 1 (1977), σ. 136-138 αρ. 1-2.

149

1585-1588. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Παραγγελίες
πινάκων, εργαστήριο, κυκλοφορία σχεδίων του Μιχαήλ Δαμασκηνού
στον Χάνδακα. Ανέκδοτα έγγραφα (1585-1593)», Θησαυρίσματα 34
(2004), σ. 257-261, αρ. 1-6.

149α

1585-1600. Νοταριακές πράξεις. Ιεράπετρα.

Μ. Νικολιδάκης, Νείλος Δαμιλάς, Ηράκλειο 1981, σ. 157-164,
αρ. 1-3.

149 β

1585-1591 (codex Α) [1605 (codex Ρ)]. Το έργο υπό τον τίτλο «Βασιλικών
νόμων έπιτομή, τοΰ σοφωτάτου Μιχαήλ άνθυπάτου καί μεγάλου
κριτοΰ τής Ανατολής τοΰ Άτταλειώτου» αποτελεί παράφραση
σε δημώδη γλώσσα της «Μικρας Συνάψεως» ή «Νομίμου κατά
στοιχεΐον» (Synopsis Minor) από τον πατριαρχικό πρωτονοτάριο
Θεοδόσιο Ζυγομαλά. Η έκδοση γίνεται με βάση τον αυτόγραφο
χειρόγραφο κώδικα Atheniensis ΕΒΕ 2140 (olim Thessalonicensis,
Gymnasii 71 = codex A), f. lr-165v και τον Parisinus Suppl. Gr.
1239 (olim Trapezuntinus = codex P), f. 158r-304r14. To κείμε-

14. Η παράφραση σώζεται και στον codex Leninopolitanus, Institut! Rossici Archaeologici Con-
stantinopoleos 139, f. 169r-325r (έτος 1605). Πρβλ. Perentidis, Théodose Zygomalas et sa Paraphrase de
la Synopsis Minor, Athènes 1994, σ. 65-67. Γενικότερα για το έργο βλ. S. Perentidis, «Un manuscrit de
PHexabible d'Harmémopoulos en la possession de Théodose Zygomalas», στον τόμο Μνήμη Γ. Πετρο-
πονλον, τ. Β', Αθήνα 1984, σ. 207-228· του Ιδίου, «L'infiltration du grec populaire dans les compilations
juridiques: la Synopsis minor (fin du XHIe s.) et sa Paraphrase par Théodos Zygomalas (fin du XVI s.)»,
ανακοίνωση στο συνέδριο « Unlocking the potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval
Greek», Centre of Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, University of Cambridge, 2006.
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νο αποτελεί παράφραση της «Μικρας Συνάψεως», συμπιληματικά
έργου του τέλους του 13ου αι.15, καθώς σε αρκετά σημεία απαντώ-
νται προσθήκες του συγγραφέα από άλλες πηγές, ακόμη και από
αταύτιστες. Κωνσταντινούπολη.

S. Perentidis, Théodose Zygomalas et sa Paraphrase de la
Synopsis Minor, Athènes 1994 (Forschungen zur Byzantinischen
Rechtsgeschichte, Athener Reihe, 5), σ. 103-308.

«... ΑΡΧΗ TOY Γ (ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)
Γ.19 Έάν τινάς παλλακήν εχη, ήγουν γυναίκα χωρίς νομίμου γάμου, και συνοική και
συγκοιμάται μετ'αυτής, ή και με τήν άπελενθέραν του, και σαρκικώς νά συμμίγνυται,
και λάβη παρ'αύτής τι ώς προίκα, έκτοτε ώς γυνή τον κρίνεται. Και οί έξ αύτής παίδες
γνήσιοι, άν και έγεννήθησαν ή και προ τοϋ δοθήναί τι αύτω, ή μετά τό δοθήναι εις
προίκα ώς εϊπομεν, κάντε πολλά κάντε ολίγα.

[Fons non invenitur]

Γ.20 Όπου εχη παιδία μέ μίαν γυναίκα πού νόμος δέν εμποδίζει και νά τήν στεφανωθή
όταν θέλη, και ή εις διαθήκην ή άλλοϋ τά όνομάση παιδία του, φυσικά και γνήσια του
παιδία λογίζονται, και ώς νόμιμα είναι, άν και δέν τά όνομάση φυσικά τον παιδία ή
γνήσια.

[Fons non invenitur] ...»

«... ΑΡΧΗ TOY Τ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Τ. 8 Έν τοις χρόνοις τοις παλαιοΐς, δώδεκα οί έχοντες διά τά εκατόν έδιδον πρός τό
κοινόν, ώς κονμέρκιον ειπείν ή βοήθειαν διά τήν κοινότητα, όπερ νϋν τό αύθεντικόν
έστιν ή παλαιά κοινότης. Οί δέ μή έχοντες και άλλοι πάντες λοιποί εξ έπαρέχον.
"Ωστε φαίνεται έκ τούτον και διά τους τόκους, άπό τά εις βέβαιον και σιγοϋρα διδό-
μενα μισόν, ήτοι έξ, έλάμβανον. Άπό δέ τά άλλα, τά κίνδυνον έχοντα, διπλούν, ήγονν
δώδεκα.

[Fons non invenitur, cf. SMin. T.6]
T.9 Καϊ διατί τής λίτρας έβδομήκοντα δύο ούσης νομίσματα, δ τόκος εκατοστιαίος
λέγεται; Ό Άρμενόπονλος σαφηνίζει ότι δώδεκα οί έχοντες εδιδον εις τό κοινόν, καί
έξ οί μή έχοντες.

[Fons non invenitur, cf. SMin. T.6] ...»

149γ

1585-1818. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

15. Για την χρονολόγηση της Μικρας Συνάψεως στα τέλη του 13ου αιώνα βλ. S. Perentidis,
«L'empereur né le jour de Pâques: Michel IX Paléologue et la date de la Synopsis Minor», Fontes Minores
7 (1986), σ. 253-257· πρβλ. όμως και άλλη εκδοχή υποστηριχθείσα παλαιότερα από τον ίδιο στη μελέτη
του «Recherches sur le texte de la Synopsis Minor», Fontes Minores 6 (1984), σ. 219-273.
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Δ. Πολέμης, Μ. Φώσκολος, «Τό άρχεΐον τής Καθολικής
'Εκκλησίας Άνδρου», ΕΕΒΣ 47 (1987-1989), σ. 135-141, αρ. 1-6.

150

1585-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μήλος.

Ζ . Β ά ο ς, Ναοί και ναύδρια τής Μήλον, 'Αθήνα 1964, σ. 38-39,
86, 94, 102, 113, 115, 257-258, 457-459, 480-487, 490-493, 508-
511, 513-516, 544.

151

1586-1691. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ικαρία.

Α. Τσ ε λ ί κ α ς, «Αρχειακές μαρτυρίες για την Ικαρία του 16ου και
17ου αιώνα», Ίκαριακά 31/87 (1990), σ. 49, 52.

152

1587. Γενικό Πληρεξούσιο. Χάνδακας.

Ειρήνη Βλαχάκη, «Πληρεξούσιο τοΰ ήγουμένου τής κρητικής
μονής Καβαλλαρας στο Γαβριήλ Σεβήρο (1587)», Θησαυρίσματα 15
(1978), σ. 142-143.

153

1587. Διαθήκη. Σίφνος.

Σ. Μουζάκης, «Τά μετόχια τής Μονής τοΰ Αγίου 'Ιωάννη Θεο-
λόγου τής Πάτμου στο νησί τής Σίφνου. Οί πακτώσεις τοΰ Θεολόγου
στή Σίφνο», στα Πρακτικά τοϋ Β Διεθνούς Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, τ.
Β', 'Αθήνα 2005, σ. 276.

154

1587-1679. Προικοσύμφωνα (ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα). Κάιρο.
Κ. Παρασύρας, «Κρήτες έν Καΐρω κατά τόν ιστ' καί ιζ' αιώνα»,
ΕΕΚΣ 3 (1940), σ. 187-192, αρ. 1-6.

154α

1587-1796. Νοταριακές και διοικητικές πράξεις. Βενετία, Βουκουρέστι,
Ιωάννινα, Παραμυθιά (Θεσπρωτία).
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Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Τό έν Βενετία Ήπειρωτικόν Άρχεΐον», Ηπειρωτικά
Χρονικά 11 (1936), σ. 17-20, σ. 40 σημ. 1, σ. 41-48 αρ. 1-9, σ.
49-50 αρ. 11-12, σ. 51-55 αρ. 14-19, σ. 77, σ. 85-86, σ. 108, σ.
111-127, σ. 135-139, σ. 195-196, σ. 200.

155

1587-1829. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κρήτη.

Ά. Βουρδουμπάκις, «Κρητικά έγγραφα έκ τής ένετοκρατίας
καί τής τουρκοκρατίας», Χριστιανική Κρήτη 1/3 (1912), σ. 476-506,
αρ. 1-26· Χριστιανική Κρήτη 2 (1915), σ. 343-422, αρ. 1-43.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ «ΑΡΚΛΑ» (ΑΡΚΟΣΟΛΙΟ)

1665, 24 Μαΐου

«... Καί αφιερόνι εισ αλαξία το μοναστίρι αγίου αντόνι τον καβάλο με δλον τον το πρά-
μα η κερα παπαδια καβαλοπονλλα χηρα Γηνί του ευλαβέστατου αφεντι πατέρα καφατο
απον το χοριο μούτρο και πεδία τζι τακατοθε το πιο βανον η στομοναστηρι αγιο ίλια
σταρονστικα ογια τοπιό μοναστήρι άγιο αντονι· και πραμαν τον τονεδοκε μιαν άρκλα ο
ηγούμενος οπουεθάψα τον ανοθε αφεντι πατέρα νανε ισαλαξια παντοτινή καϊ είσαι προς
ίσα και να μιν ιμπορεί κιανις απου τήν ρετιτά τζι να γιρέψι το ανοθε πραμα ...».

156

1590. Προικοσύμφωνο (ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο). Σύρος.

Ά. Σ ι γ ά λ α ς, «Συριανά έγγραφα», ΗΜΕ 3 (1925), σ. 255-256.

157

1592. Αίτηση διαζυγίου απευθυνόμενη στον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γα-
βριήλ Σεβήρο. Ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις και σχετική απόφαση.
Βενετία.

D. Sérémetis, «Un procès de divorce de Γ an 1592», στα Actes
du Xlle Congrès International d'Etudes Byzantines, Beograd 1964,
σ. 515-518.

158

1594. Νοταριακό έγγραφο μισθώσεως κατοικίας. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Πρώτη γνωστή ένοικίαση κατοικίας στό 'Αργοστόλι
τόν ιστ' αιώνα», Κεφαλονίτικη Πρόοδος 2/16 (1973), σ. 87-88.
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158α

1595. Νοταριακή πράξη ανταλλαγής αγροτικών προϊόντων. Κεφαλονιά.

Δ. Γαρμπής, «Νέες ειδήσεις για τη μονή των αγίων Φανέντων
στην Κεφαλονιά και ένα ανέκδοτο (το αρχαιότερο ως τώρα) έγγραφο
(15-10-1595)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999), σ. 411-412.

159

1595-1628. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «'Ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα Κεφαλονιάς, 1595-
1628 (περιοχή Ληξουρίου)», Επτανησιακά Φύλλα 12 (1984), σ. 58-60,
αρ. 1-3.

160

1595-1695. Νοταριακές πράξεις. Πάτμος, Σαντορίνη.

Alexandra Stefanidou, Mäzene des Theologos-Klosters auf
Patmos, Rhodos 2004, σ. 160-161 αρ. 4, σ. 162-167 αρ. 8-10, σ.
168-181 αρ. 14-19, σ. 182-186 αρ. 21-23, σ. 187-192 αρ. 25-27,
σ. 194-200 αρ. 29-33, σ. 201-204 αρ. 36, σ. 206-208 αρ. 39-40,
σ. 208-209 αρ. 41 (= Αλεξάνδρα Στεφανίδου, «Η οικογένεια δωρητών Μαθά
και η σχέση της με τη μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου κατά τον 17°
αιώνα», ΔΧΑΕ 19 (1996-1997), σ. 401, αρ. 1), σ. 210 αρ. 43 (= Στεφανίδου,
ό.π. σ. 402, αρ. 2), σ. 211 αρ. 44 (= Στεφανίδου, ό.π. σ. 402, αρ. 3), σ.
213 αρ. 48 (= Στεφανίδου, ό.π. σ. 403, αρ. 5), σ. 215 αρ. 51, σ. 221-225
αρ. 61-64, σ. 225-228 αρ. 65 (= Στεφανίδου, ό.π. σ. 404-406, αρ. 9), σ.
228-238 αρ. 66-78, σ. 238-240 αρ. 79 (= Στεφανίδου, ό.π. σ. 406-407,
αρ. 10), σ. 240-241 αρ. 80, σ. 241-242 αρ. 81 (= Στεφανίδου, ό.π. σ.
408, αρ. 11), σ. 242-243 αρ. 82 (= Στεφανίδου, ό.π. σ. 408-409, αρ. 12), σ.
244-245 αρ. 83-84.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ

1602, 1 Ιουνίου

«Κόπηα ασφαλής άπό ταό άουτέντικο τής Καντζελαριας άπο λόγο εις λόγο. Έμπροσθεν του
ευλαβεστάτου άυθεντη πρε Πιερου Νταρζέντα καϊ τον ευγενεστάτον μισερ Τζάνε Σιρίγου
και μισερ Ιάκωμου Γαβαλά και μισερ Νικολού Τζάνε και μισερ Αντώνη Σιγάλα, επιτρόπων
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Σαντορίνης, ένεφανήστι ό όσιωτατος εν ιερό μονάχο ις κυρ Χριστοφόρος δ οικονόμος του
μετοχίου εδώ τοϋ Μέγα Θεολόγου Πάτμου γηρεύγοντας δικαιώματα, πώς έστήναμεν
ενός τεσταμέντου καμομένου εις το νισήν τής Κρήτης, εις τόν Μιλοπόταμον, άπό τήν
ποτε κερά Νικολέτα Σοροτοπούλα, χίρα του πότε μισέρ Σήψη Γαβαλά, γραμμένου υπό
χειρός κυρ Ιωάννου Λοίμνου, νοταρίου, εις τόν αύτόν τόπον στοϊς 1547 Ιαννουαρίου 6 ώς
εις εκείνο εις τό όποιον λέγει, πώς αφήνει εις άνωθεν λεγομένου μοναστηρίου του Μέγα
Θεολόγου Πάτμου ένα άμπέλι ευρησκόμένου εις τήν Μεσαριαν, εις τόν Άγων Γεώργη,
και έστοντας να τό έχει προσιλομένο εις τό άνωθεν μοναστήρι· ή άνωθεν λεγομενι πότε
κερά Νικολέτα καμνη λογής κρίση, δε μπορεί να λήψει παρά μέ δϊκαιοσιν να κάμει νά
έχει τό μοναστήρι εκείνο όπου του έφίκαν και διά τούτο ζητεί εις τήν αύθεντία τως να
του δόσουν τό ποσέσιο και άν καλά και να τό έχει πουλιμένο δ ήός της ο μισέρ Μανούσος
Γαβαλάς· καϊ ή πατεράις δέ έχωντας τό τεσταμέντο δέν έγήρεψαν δικαιώματα πού έχη
όπου τό ήγόρησε ούτε τό ήγόρησε ούτε πίγε κόντρα τον άνωθεν μισέρ Μανούσου καϊ έτζι
έστοντας και νά είναι επίτροπος του λεγομενον μοναστηρίου δ άνωθεν εύγενεστατος μισέρ
Τζάνες Σνρϊγος καϊ μισέρ Ιάκωμος Γαβαλάς καϊ μισέρ καϊ μισέρ Άντώνις Σιγάλας δέν
ήθέλησαν να πατζαριστοϋν διά κριτάδαις, άνταυτών δέ έπροσκάλεσαν τον θεοφιλέστατον
κυρ έπισκοπον καϊ τοϋς ένγενεστάτονς άρχοντας μισέρ Γερόνημον Κρήσπον, μισέρ Ντα-
μένηγον Κρήσπον καϊ μισερ Νικολάκην Γαβρά και έτζη έκράξαν τόν κνρ Ιάκωμον τής
Άγγελήνας, αγοραστή τοϋ λεγομενον πραμά τον, δ όποιος έπιλογήθει λέγοντας πώς το
έγόρασε άπό τό φανερό, ούτε άντος καϊ κάνεις δέν εκοντραδέρισεν τόσον κερόν καϊ μέ
δίκαιον είναι να γηρεύγονν έκεΐνον δπον τον τό έπούλησεν και άλλα πολλά όπου εϊπεν διά
φαβόρη τών δικαιωμάτων του- και τά εξής λοιπόν δ άνωθεν θεοφιλέστατος και δ άνωθεν
ευλαβέστατος αυθέντης πρέ Πιέρος και οί άνωθεν άρχονταις, γρίκόντ ας τα διακαίω ματ α
τών άνωθεν μερίδων, θορόντας τό λεγομενο τεσταμέντο κράζοντας τό όνομα του Δεσπότου
Χριστοϋ άποφασίζονν, ότι δ άνωθεν λεγόμενος οικονόμος νά είναι βονλημένος εις ποσέσιο
από τήν σήμερον εις τό λεγόμενο πράμα, κατά τό τεσταμέντο, σάν πράμα προσνλομενο
του λεγομένου μοναστηρίου· και δ άνωθε κυρ Ιάκωμος να παει κόντρα έκείνου όπου του το
έπόνλησε και εις τά καλά τον ρεσαλβάροντας κερό δικαιώματα τον άνωθεν μισερ Μανούσον
άν έχει να δείξει άλλη ορδηνήα ήστερόττερη ή κοντετζιόν ή άλλο και τα εξής ...».

161

1596. Διαθήκη. Χανιά.

Μαρία Χαιρέτη, «Ή έν άκρωτηρίω Κυδωνιάς γυναικεία μονή
τοΰ Αγίου Γεωργίου Κερατιδιώτη καί ή οικογένεια τοΰ Γαβριήλ Σε-
βήρου. Ελληνικά έγγραφα (1596-1615)», Θησαυρίσματα 6 (1969),
σ. 163-165.

162

1596-1634. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Ή έν Γαυρείω τής Άνδρου μονή τοΰ Παντοκράτορος
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καί τρία άνέκδοτα περί αύτής σιγίλλια Μελετίου τοΰ Πηγα, παπα καί
Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας καί τοποτηρητοΰ τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου
καί Ραφαήλ Β', Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου μετά καί άλλων ανεκδότων
γραμμάτων», Θεολογία 10 (1932), σ. 215, 226-228.

163

1596-1701. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Ή μονή τοΰ Παντοκράτορος κατά τόν δέκατον
εβδομον αιώνα», Πέταλον 7 (1999), σ. 23-29 αρ. 1-6, σ. 31 αρ. 8,
σ. 33-36 αρ. 10-11, σ. 37-54 αρ. 13-30.

164

1597. Προικοσύμφωνο (νοταριακή πράξη). Σύρος.

Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, «Προικοσύμφωνον συνταχθέν έν Σύρω τω 1597»,
Αρμονία 11 (1900), σ. 697-699.

165

1597. Διαθήκη. Κεφαλονιά.

Κ. Χρυσοχοΐδης, «Τό μετόχι τοΰ Παναγίου Τάφου στήν Κεφαλονιά
(τέλη 16ου αί.)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), σ. 210-213, αρ. 2.

165α

1597. Ειδικό πληρεξούσιο. Χάνδακας.

Σ. Ευαγγελάτος, «Μία δίκη (1582-1583) του Γεωργίου Χορ-
τάτση του Ιωάννη», Παράβασις 3 (2000), σ. 56-57, αρ. 23.

165β

1597-1602. Συνοδικές αποφάσεις. Κωνσταντινούπολη.

L. Petit, Actes de Γ At hos. II. Actes de Pantocrator, St. Peters-
burg 1903, σ. 52-55 αρ. 18-21

166

1597-1605. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Άπελευθέρωσις αιχμαλώτου έν Άνδρω κατά τόν
δέκατον έκτον αιώνα», Πέταλον 3 (1982), σ. 87-97, αρ. 1-10.
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167

1597-1613. Κώδικας Μανόλη Βαρούχα, νοταρίου περιοχής Ρεθύμνου.

W. F. Bakker, Α. F. van Gemert (εκδ.), Μανόλης Βα-
ρούχας, νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι Αμαρίου (1597 - 1613),
Ρέθυμνο 1987, σ. 23-745, αρ. 1-853.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΞΩΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ

1602, 27 Οκτωβρίου

«... Έδεκί ό κυρ Φίμις Βλαστός ποταί κυρ-Κωσταντί καϊ κνρ Ιωάννης Βαρούχας ποταί
κυρ-Γεωργιλά άπον το χωρίο Γενα, θέλοντας να ξαγορασονν τα χοράφια όπον λεσιν καϊ
είχαν πονλιμένα τον κνρ Θωμα Βαρούχα Ζερβοπονλου και τ αδερφού του τοϋ κνρ-Γε-
ωργιλα ποταϊ κνρ-Γιάνονλι, νοματισμένα στα Ζερβιανά, βαλμένα εν τη καβαλαρία τών
Λαμπιδτών, και θορόντας πός ί άνοθεν αδελφοί δε μπορά κάμουν άλεως παρα να τα
δόσονν, να πάρονν τα τορνέσα δπον είχαν πρότο δοσμένα θέλουν θελιματικός και παρα-
λαμβάνουν οί άνοθεν άδελφοί άπον τονς άνοθεν κνρ-Φιμι και κνρ-Ιωάννη νπέρπνρα νς',
νγονν τετρακόσα ενενήντα, καθός λέσι τα άνοθεν μέρι και ήναι ή πονλισες τονε. Τα όπια
νπέρπιραν επίραν δ μπρος έμέν, τον νοδάρο, και τών κατ ώγεγρα μένων και παρακαλεμένων
μαρτνρων μέσα είσε τζικίνια χρονσά ιβ'πρός νπέρπνρα κζ' το ένα-κάνονν όλα νπέρπνρα
τρακόσα κδ- καί γιά το ρέστος ος τα νπέρπνρα τετρακόσα ένενήντα τών έδώκασιν μίαν
κούπαν άργνρίν τής βονλας και πιρούνια δ' αμάχι, όστε να τώνέ δόσονν το ρέστος τον
τορνεσιων. Καϊ έπιδι έδωκαν τα τορνεσα, θέλονν ί άνοθεν αδελφοί και δίδουν τονε το
ποσέσο, να τα κάμονν τής έξονσιας στονε, ός θέλονν καϊ ός βούλονται, ος πράμα έδικόν
τος, καϊ ούτος και τα εξής ...».

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ. ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΗΣΗ

1605, 28 Απριλίον

«... Έδεκί ο μισερ Τζόρτζις Βαρούχας Μακριμάλις, νιος τοϋ μισερ-Τζονάνε, έστοντας και
είς κερούς περασμένονς να ειχεν δοσμένα νπέρπνρα ρο, έκατόν εύδομήντα, τον Νικόλα
Παγά, καθός φένεται με ινστρονμέντο διά χειρός εμού, τοϋ νοταρίου ... καϊ τήν σίμερον
δ άνοθεν μισερ-Τζόρτζις δίδι τοϋ άνοθεν Νικόλα ομπρός εμέν και τών κατώγεγραμένων
μαρτύρων νπέρπνρα ρλ', έκατόν τριάντα, μέσα είσε τζικίνια γ γιά νπέρπνρα πα' και το
ρέστος κατρίνια ός τα νπέρπνρα ρλ', να τα κρατι να τα γοντέρι· διά τα όπια τοϋ δίδι
άποδά και δμπρός τό άνοθεν άμπέλλι τον άνοθεν μισερ-Τζόρτζι, να το κρατί και κίνος να
το γοντερι, πλερόνοντας τιν εντριτια τζι άνοθεν άρχοντισας δ άνοθεν μισερ-Τζόρτζις- καϊ
όντεν ο άνοθεν Παγάς τοϋ ήθελεν δόσι πάντα άπόξιλα τα άνοθεν νπέρπνρα ρλ', να έχει τό
άνοθεν άμπέλλι δ λεγόμενος Παγάς, καϊ, κλαδεύγοντάς το δ άνοθεν μισερ-Τζόρτζις, να
μί μπορά το πάρι παρα πάντα άπόξιλα δς άνοθεν, δπλεγάροντας τα καλά τον πρεζέντε
και έρχόμενα είσε κάθα ενάντιον όπον είθελεν σιγίρι γιά τό άνοθεν άμπέλλι ...».
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ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

1605, 29 Απριλίου

«... Έδεκί δ Ιωάννης Καλοσινάς τοϋ ποται Στάθι θέλι και δίδι και πουλί άποδά καϊ
δμπρός τοϋ μισερ Τζόρτζι Βαρούχα, υιός εύλαβεστάτου άφέντι πατέρα Θεοφίλου, κρασί
μούστο δέ φέρμον μίστατα η', οκτώ, άποϋ τό άμπέλλι όπου έχει στο Γκούπω· εις τον
οπίων μούστο ήρθασιν θελιματικός τα άνοθεν μέρι και άπρεζιάρασίν τονε υπέρπυρα π'. Τα
όπια τοϋ έδοκεν δμπρός εμέν, τοϋ νοδάρο, καϊ τών κατώγεγραμένων μαρτύρων μέσα είσε
τζικίνια χρουσά δίο γιά υπέρπυρα νδ'και το ρέστος κατρίνια ός τα υπέρπυρα ογδοήντα καϊ
τελίως όλο πληρόθι. Ξεκαθαρίζοντας και, δνταν ήθελεν θέλι ό άνοθεν Ιωάννης να ξαγοράσι
τον άνοθεν μούστο, να μπορί να τονε πέρνι διχοστάς καμίας λογίς κοντράστο, μα να μί
μπορά τονε ξαγοράζει παρα πάντα άπόξιλα, ϋγου νά 'χι τέρμένω ό τζι ιέ τοϋ Μάρτι· καϊ
άνισος καϊ ήθελεν περάσι τό άνοθεν τέρμενω, να μπορί ό άνοθεν άγοραστις να σκοδαρι
τόν άνοθεν μούστο χωρίς κοντράστο- και ήτζι να 'χι το τέρμενω δ άνοθεν πουλιτής άπο
Μάρτι έως Μάρτι, δπλεγάροντας τα καλά του όλα πρεζέντε καϊ ερχόμενα είσε κάθα κερό
χρίαζόμενο να μαντηνήρουν τον άνοθεν άγοραστί στον άνοθεν μούστο ...».

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1610, 2 Ιουλίου

«... Έδεκί δ κυρ-Αγγελούτζος δ Καφάτος ποταί κυρ-Τζανή άπου το χωρίο Γενα και τήν
σίμερον έδεπά ευρισκόμενος, έστοντας καϊ να λέγι πός στο μοναστίρι δ Αγιος Γεώργιος,
κρασμένω στ ου Αία, χροστί να του πλερόνι μέλι λαΐνι ένα, το δπίων λέγι καϊ εχει γιους
πατρονάτους, τό δπίων μέλι λέγι πός χροστί τό λεγόμενω μοναστίρι δδιά καβαλαρικόν
και ντεράδεγο να πλερόνι το κάθα χρόνο, καθός λέγι καϊ επλερονέ το άπο άντίγα κιρού
και παπού του πάντα, ήτζι τήν σίμερον θέλι με δύναμι έτουνού τοϋ φανερού ινστρου-
μέντου τζι παρούσας ντονατζιός, πεθιμόντας να δίξι τι μεγάλι άγαπι όπου έχει εις τον
πανοσιότατον άφέντι πατέρα Νιμφον τον Μπαρμπαρίγο και να του πλερόσι εις μερτικό
άπου τα πολά όμπλιγα άπου του έχει δγιά πολές χάρες και άγίδες όπου γνορίζι άπο
λόγου του εις πολες του χρίαις όπου του ίνπορτάρασι, τό δπίων, ά δεν ήθελεν κάμι δ
άνοθεν κυρ-Αγγελούτζος, ήθελεν πέσι εις το βίτζιον τζι άν ευχαριστίας, γιά τοϋτο, όχι
διά φόβο μιδε δδί άγγανάρισι, μα κινιμενος με το ήδιόν του θέλιμα, ήρθεν εμπροστάς
εμένα, του νοδάρο, και τών κατ ώγεγρα μένων καϊ παρακαλεμένων μαρτύρων καϊ εμέν
έπαρακάλεσεν να γράψο πός με δύναμιν τοϋ παρόντος ίνστρουμέντου τζι άλιθινής, ρεάλες
και ήρεβοκάμπιλες ντονατζιός μέσα ή τζι ζοντανούς δίδι και μέσα ή τζι ζοντανους άπο
έδά χαρίζι τοϋ άνοθεν άφέντι πατέρα τό άνοθεν λαΐνι το μέλη όπου έσκοδέριζεν άπου το
ανοθεν μοναστίρι. Μετα τοϋτο να 'χι όμπλεγο να τονε πάρι, σαν αποθάνι, να τονε κιβέψι
στο άνοθεν μοναστίρι και να τονε μνιμονεύγν ξεκαθαρίζοντας, ά θέλι καί ή γυναίκα τοϋ
άνοθεν κυρ-Αγγελούτζο να θαυτι και κίνι στο λεγομενο μοναστίρι, να χι και εις εκίνι τό
ήδιον δπλεγο δ ανοθεν αφεντις πατέρας ...».

168

1598. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Μία εικόνα τοΰ άστικοΰ πλούτου στον Χάνδακα»,
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Κρητικά Χρονικά 30 (1990), σ. 78-89 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ.
154-165).

169

1598-1603. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Γ. Βιολιδάκης, «Παραχωρήσεις αμπελιών στην Κρήτη κατά την
τάξη των κονομιακών (τέλη 16ου - μέσα 17™ αι.)», Θησαυρίσματα 36
(2006), σ. 265-268, αρ. 2-3.

170

1598-1627. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Ένα άγνωστο μοναστήρι τοΰ Άγιου Μηνα»,
Κρητολογία 12-13 (1981), σ. 104-109, αρ. 1-2 (= Δετοράκης, Βενετο-
κρητικά, σ. 229-232, αρ. 1-2).

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ «ΣΙΜΕΣΑΚΟΥ»

1598, 14 Οκτωβρίου

«... με δύναμιν τον παροντος φανερού ίνστρουμεντου κοτεντάρει δ πανωσιώτατος κνρ
'Αρσένιος ιερομόναχος τό κατα κόσμον Στρατιγός ποτε κνρ Βενεδίκτον ίερομονάχον
εφημέριος και ηγούμενος τον μοναστηρίου τοϋ Αγιον Μηνά από τό χωρίον Σκαλάνη είς
τόπον όνομαζόμενον Αποσάμον και δίδει οδια σιμεσακα τον ενγενή άφέντι Γιακονμή Κορ-
νάρο ποτε ενγενή αφέντι Πιερο πρεζέντες κοντέντες καϊ παραλαμβάνη σιμεσακα έκήνα τά
σόχωρα καϊ ξοχόραφα οπον έχη είς τό ανωθε μοναστήρι ω λα τα εδικά τον καϊ δίδι τούτα
οδια ένα χρονον πρώτον έρχόμενον άρχήζοντας άπο τήν σήμερον και ομπρος και νά βαλη
δ λεγομενος άφέντις Γιακονμης όλονς τονς καρπονς οπον τον θελη φανή καϊ κάμνονσι
χρίαν ειστα λεγόμενα χοράφια μοναχικούς τον και όλες ησπέζες αληθινα χημονικές καϊ
καλοκαιρινές να εϊνε είς την μεσιντος καϊ ότι καρπον θελη έξαπεστηλην Κύριος τον αύτόν
χρόνον νά είναι καρπός καϊ άχερα είς την μεσηντος ...».

171

1598-1644. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Γ. Μαυρομάτης, «Ελληνικά έγγραφα (δωρητήριο καί διαθήκες)
τής μητέρας, τής κόρης καί τής έγγονής τοΰ Βιτσέντζου Ίακ. Κορ-
νάρου», Θησαυρίσματα 16 (1979), σ. 212-216 αρ. 1, σ. 219-224 αρ.
2, σ. 228-236 αρ. 3.
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172

1599. Διαθήκη. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Ή διαθήκη του Ιερωνύμου Λιτάρχη, 1599», Ελληνικά
15 (1957), σ. 55-63.

173

1599. Ναυλοσύμφωνο. Ζάκυνθος.

Γ. Πλουμίδης, «Ναύλωση πλοίου στή Ζάκυνθο», Κεφαλληνιακά
Χρονικά 7 (1995-1998), σ. 86-87.

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ

1599, 22 Απριλίου

«... Αναβλόνετε το μπερτόνιν Νερούλλι ονομαζόμενο ί Θεοτόκος άπό τό Σκοπόν, καραβοκίρις
μισερ Αίμος Παναγιότις λεγόμενος Μπεβένις, δια τό ταξίδιν τις Μάνις Θεοϋ θέλοντος.
Πρεμετάρι δ άφτός καραβοκίρις τοϋ άφτοϋ καραβιού κατά τιν σινίθιαν.
"Ετζι όμοφονισμένι με τόν παρόντα μισερ Πάβλον Νερούλλιν κε μισερ Θοδοριν Ζαχαριάνον
ότι νά φορτόσουνε τό άφτό μπερτ όνιν βελανίδιν ίστόν άφτόν τόπον τις Μάνις, τόσον όσον
θέλι χορεσι κε ίμπορι νά σικόσι τό άφτό μπερτόνι, πρός δουκάτα εκατόν τιν χιλιάδαν τιν
χοντρϊν α ραζόν τις πραματίας τις βενέτικις πρός λίτρες πέντε τό κάθε δουκάτον. Πρε-
μετάροντας ί παρόντες καραβοκίρις, μισέρ ΘοδορΙς Αντρίτζης γραματικός, κυρ Αντριόλος
Αργιρόπουλλος άνάφλερός, κνρ Κοσταντις Αντρίτζις σίντροφος, κνρ Σπίρο Ροντζέρις
πενέζες, κνρ Γιοργίλλας Αδελίνις σύντροφος, κέ περιπλέον πρεμετάρι δεράτο κέ διά τόν
κίρ Βασίλι Στεφανόπονλλον ότι νά μισέψοννε έδόθενε μέ πρότονς καλούς κερονς κέ νά
πάσιν έκίθε ίστιν Μάνιν, τό περισόττερον νά μισέψοννε έδόθενε μέ πρότονς καλούς κερονς
κέ νά πάσιν έκίθε ίστϊν Μάνιν, τό περισσότερον νά μισέψοννε έος τιν Πέφτιν τϊν έρχομένιν
κέ σόνοντας ίστόν άφτόν τόπον νά όφελοϋσιν. Ί άνοθεν Νερούλλις κέ Ζαχαριάνος ίς δια-
γορία ίμέρες δεκαπέντε κέ πέντε δε ρισπέδο ίνα δόσονν κέ νά παραδόσονν όλον τό άφτό
κάργον τον άφτοϋ μπερτογνίον άλέος τρόπον τελιόνοτας ί άφτι σταλία νά ίμποροϋν νά
μισέψοννε έκίθενε κέ ί άφτι Νερούλλις κέ Ζαχαριάνος νά ένε νποσχόμενι βόδο περ πιένο.
Έξικαθαρίζοντας ότι ί καργαδόρι ένε Βίτονλο κέ Σβιρό κέ έρχοντα έδό καλόν καταβόδιον
ξιφορτόνοντας τό άφτό βελανίδιν νά χρεοστοϋσιν νά δίδονσιν όλονς τονς νάβλονς δίχος
έναντιότιτος. Κέ τοϋτον νά έγρικάτε σάλβο γιοϋστο ίμπεδιμέντο διά τά μέρι. Κέ τό μέρος
όπον θέλι κοντραφάρι κέ δέν ίθελεν άδιμπίρι ίστά άνοθεν διλόμενα ύπόσχετε ίς όλα των
τα να ίντερέσα πρός τό μέρος δποϋ θέλι άτεντέρι κέ μαντενίρι ίς ίπόσχεσιν τόν έαφτόν
αγαθόν, μέ έξικαθαροσίνιν ότι κέ ίθελεν βραχι τό βελανίδιν άπό δεφέτζο τοϋ καραβίον
νά μην χρεοστοϋσιν ί άνοθεν καραβοκίρις κέ σίντροφι νά άποκρένονντε τίποτες έπιδίν κέ
ούτος δμοφονίσανε ...».

174

1600. Διαθήκη. Ζάκυνθος.
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Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ανέκδοτη διαθήκη Άνδριανής Άντ. Βλαστού (21
'Ιανουαρίου 1600)», Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969), σ. 36-37.

175

1600. Μαθητεία. Χάνδακας.

Μαρία Κωνσταντουδάκη, «Νέα έγγραφα γιά ζωγράφους
του Χάνδακα (1605 αί.) άπό τά άρχεια τοΰ δούκα καί τών νοταρίων
τής Κρήτης», Θησαυρίσματα 14 (1977), σ. 195, αρ. 7.

176

1600. Δωρητήρια πράξη. Κέρκυρα.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Άνέκδοτο νοταριακό έγγραφο Ζακύνθου πού υπογράφει
ό Άγιος Διονύσιος (5-10-1600)», Επτανησιακά Φύλλα 12 (1984), σ.
56-57.

177

1600-1603. Νοταριακές πράξεις. Ρέθυμνο.

Σ. Λαμπάκης, «Ειδήσεις για τον Ανδρέα Μπαρότση του Φρα-
γκίσκου (από τα κατάστιχα του Ιωάννη Βλαστού, νοταρίου Ρουστί-
κων Ρεθύμνης)», στα Πεπραγμένα τοϋ ΣΤ Αιεθνοϋς Κρητολογικοϋ
Συνεδρίου, τ. Β', Χανιά 1991, σ. 259-263.

178

1601. Μίσθωση εργασίας. Χάνδακας.

Β. Σ ι α κ ω τ ό ς, «Κυνηγετική δραστηριότητα στη βενετοκρατούμενη
Κρήτη», Θησαυρίσματα 36 (2007), σ. 190-191, αρ. 1.

178α

1601-1827. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις γενικής συνελεύ-
σεως των κατοίκων. Ικαρία.

Ε. Σταματιάδης, Ίκαριακά ήτοι ιστορία και περιγραφή τής
νήσου Ικαρίας, Σάμος 1893, σ. 87-88, 102, 153-159.

179

1602-1695. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκύρος.
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Ξ. Αντωνιάδης, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα Σκύρου 17ου αιώνα»,
ΕΚΕΙΕΔ 27-28 (1980-1981) [1985], σ. 299-300 αρ. 1, σ. 302-303
αρ. 2, σ. 308 αρ. 3, σ. 311-312 αρ. 4, σ. 318-319 αρ. 5, σ. 323 αρ. 6,
σ. 326-327 αρ. 7, σ. 331 αρ. 8, σ. 335-336 αρ. 9, σ. 344-345 αρ. 10.

179α

1603. Νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά.

Ντιάνα Άντωνακάτου, «Περί τοϋ 'Ιερεμία Κατσαίτη έπισκόπου
Μαινης καί ήγουμένου τής μονής Νέας Ιερουσαλήμ Κεφαλληνίας»,
Λακωνικαϊ Σπουδαϊ 5 (1980), σ. 398-399.

179 β

1604-1605. Γράμμα του «πόπολου» των Κυθήρων προς τον προνοητή Vicenzo
Pasqualigo. Κύθηρα.

Φανή Μαυροειδή, «Κοινωνία καί διοίκηση στά Κύθηρα στις
αρχές τοΰ 17°u αιώνα», Δωδώνη 7 (1978), σ. 145-150.

180

1604-1779. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Βενετία,
Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κωνσταντινούπολη, Πέστη, Σμύρνη, Ύδρα.
Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, Θωμάς Φλαγγίνης καϊ ό Μικρός Έλληνομνήμων,
'Αθήνα 1939, σ. 142-143, 145-148, 217-218.

181

1605. Δικαστική απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Κέρκυρα.

Ά. Τσίτσας, «Μνείες μελών τής οικογένειας Ζανδίρη στήν Κέρ-
κυρα», Θησαυρίσματα 17 (1980), σ. 318.

182

1605. Χρεωστική ομολογία του μητροπολίτη Λάρισας Λεοντίου.

Κ. Σπανός, «Τα υπομνήματα εκλογής τεσσάρων μητροπολιτών
της Λάρισας στη "Νομική Συναγωγή" του Δοσιθέου (1604-1662)»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51 (2007), σ. 290-291.
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183

1605-1607. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάλυμνος.

Χ. Κουτελάκης, «Τά έλαιοτριβεϊα τής Καλύμνου καί ή διαμάχη
τής μονής τοϋ Άγιου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου μέ τή μονή τοΰ Άγιου
Παντελεήμονα Τήλου», Καλυμνιακά Χρονικά 2 (1981), σ. 35-36, αρ.
1-2.

184

1606. Απόφαση αιρετών κριτών. Ναύπλιο.

Έρση Μπρούσκαρη, «Έγγραφο αίρετοκρισίας σχετικό μέ
έμπορική διένεξη (Ναύπλιο 1606)», Θησαυρίσματα 19 (1982), σ.
174-196, αρ. 1-2.

185

1606. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Θ. Δετοράκης, «Ανδρέας Άμοραΐος, άγνωστος πρωτοπαπάς τοΰ
Χάνδακα. Ανέκδοτα έλληνικά έγγραφα», Κρητική Εστία 1 (1987),
σ. 121-132, αρ. 1-3 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 132-137, αρ. 1-3).

186

1606. Απόδειξη εξοφλητική. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Κασσάνδρα καί Άνδρος», 'Ανδριακά Χρονικά 29
(1998), σ. 201.

187

1606-1642. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Καζανάκη, «'Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στον Χάνδακα
τό 17° αιώνα. Νοταριακά έγγραφα (1606-1642)», Θησαυρίσματα 11
(1974), σ. 258-281, αρ. 1-8.

188

1606-1820. Προικοσύμφωνα. Μάρμαρα, Νάουσα, Παροικιά (Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Εικόνες καί οικογένειες σέ παριανά προικο-



268

ΑΡΙΘΜΟΙ 148 - 149γ

σύμφωνα», Παριανά Μελετήματα, τ. Α', Αθήνα 2003, σ. 164-168,
αρ. 1-3.

189

1608-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Απείρανθος (Νάξος).

Ν. Κεφαλληνιάδης, Το μοναστήρι τον Φωτοδότη στο Δ ανακό-
Νάξον, Αθήνα 1986, σ. 35-36 αρ. 2, σ. 45-46 αρ. 6, σ. 49-51.

190

1608-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Εύβοια.

Χ. Φαράντος, «Βυζαντινές καί μεταβυζαντινές έκκλησίες στις
περιοχές τών χωριών Δάφνη, Περιβόλια, Άγιος Γεώργιος, Άγια Θέ-
κλα, Ώρολόγι καί Όχτωνιά τής Ν. Ευβοίας», ΑΕΜ 24 (1981-1982),
σ. 297-300, 302-307, 311-312.

191

1609. Χρεωστικό ομόλογο. Χάνδακας.

Ν. Παναγιωτάκης, «Ό ποιητής τοΰ Έρωτόκριτου», στα Πε-
πραγμένα τον Δ'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Β', Αθήνα 1981,
σ. 378-379, αρ. 2. (= Ν. Παναγιωτάκης, Ό ποιητής τον «Έρωτόκριτου» και
αλλα βενετοκρητικά μελετήματα, Ηράκλειο 1989, σ. 305-307, αρ. 2).

191α

1609-1640. Νοταριακές πράξεις. Σητεία.

Γ. Πεντόγαλος, «Οι Παντόγαλοι Σητείας (γενεολογικά και άλλα)»,
Κρητικά Χρονικά 24/1 (1972), σ. 189-190 αρ. 2, σ. 192-194 αρ. 3,
σ. 198-200 αρ. 4, σ. 203-205 αρ. 5.

192

1610-1795. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κοινοτική απόφαση.
Ικαρία.

Ί. Μέλας, «Αρχαίοι θεσμοί στήν 'Ικαρία. Παράδοση καί χρέος»,
Ίκαριακά 31/30 [86] (1989), σ. 13.
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193

1611-1650. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Γ. Μαυρομάτης, «'Αρχειακές μαρτυρίες γιά τόν μουσικό καί
πρωτοψάλτη Χάνδακα Δημήτριο Νταμία», Θησαυρίσματα 34 (2004),
σ. 331-332 αρ. 2, σ. 333-338 αρ. 4-7.

194

1613-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μήλος, Πάτμος.

Ζ. Β ά ο ς, Άη-Γιάννης δ Σιδεριανος τής Μήλον, 'Αθήνα 1984, σ.
63-65, αρ. 11-14.

195

1613-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, Μοναστηριακά τοϋ Αγίου Νικολάου, Άνδρος 2001,
σ. 97-158 αρ. 1-45, σ. 195-210 αρ. 71-81, σ. 223 αρ. 90, σ. 227-
250 αρ. 92-110, σ. 252 αρ. 111, σ. 264 αρ. 121, σ. 269 αρ. 123, σ.
272 αρ. 125, σ. 284-285 αρ. 133-134, σ. 304-307 αρ. 154-155, σ.
321 αρ. 160, σ. 327-330 αρ. 163-165, σ. 335-338 αρ. 168-172, σ.
367-368 αρ. 191-192, σ. 369 αρ. 196.

195α

1614. Νομοκάνονας του τύπου «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον». Έκδοση
με βάση τον χφ. κώδικα της I. Μ. Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
Πόντου16.

Ν. Μανάδης (έκδ.), Νομοκάνονον Άγιου Γεωργίου Περιστερεώτα

16. Για την χειρόγραφη παράδοση του ιδίου κειμένου βλ. Κ. Μανάφης, «Νέον χειρόγραφον
νομοκάνονος τοϋ τύπου πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον», ΕΕΒΣ 37 (1969-1970), σ. 466-472· Ά.
Τσελίκας, Δέκα αιώνες έλλψικής γραφής (9°·-19°' αι.), Αθήνα 1977, σ. 59-60, αρ. 52. Για την έκδοση
των αρχοτελειών του κειμένου με βάση τον υπ. αρ. 8 κώδικα του ναού της Παναγίας της Λίνδου βλ. Σ.
Τρωιάνος, «Νομοκάνων «πάνυ ώφέλιμον και πλουσιώτατον». Ό υπ' αριθ. 8 κώδιξ της Λίνδου», ΑΕΚΔ
23 (1968), σ. 38-53, σ. 97-118, σ. 162-176· ΑΕΚΔ 24 (1969), σ. 35-55, όπου και παρατίθεται η
αντιστοιχία με τους τίτλους των κεφαλαίων νομοκάνονα εκδοθέντος από τον Α. Pavlov (Nomokanon pri
bol'sem trebnikë, Moskva 18972) και περιγραφέντος από τον Κ. Ε. Zachariae von Lingenthal («Die
Handbücher des geistlichen Rechts aus den Zeiten des untergehenden byzantinischen Reiches und der
türkischen Herrschaft», Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg Ser. VII,
28/7 (1881), σ. 26-40).



270

ΑΡΙΘΜΟΙ 148 - 149γ

πάνυ πλονσιώτατον νονθεσίαν είς τόν πνευματικόν και ασφάλεια,
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 125-20717.

195β

1614. Αφιέρωση ναού. Κεφαλονιά.

Ελεάννα Βλάχου, «Συγκέντρωση μοναστηριακών γαιών στην
Κεφαλονιά κατά τον 17° και 18° αιώνα. Η περίπτωση της μονής
Υπεραγίας Θεοτόκου στην Άτρο», Κεφαλληνιακά Χρονικά 5 (1986),
σ. 221-222.

196

1614. Μίσθωση έργου. Χάνδακας.

Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, «Έργα
"σκουλτόρων" καί "μουράρων", γλυπτική καί άρχιτεκτονική στήν
Κρήτη τόν 16° αιώνα μέ βάση άρχειακές πηγές», στα Πεπραγμένα
τοϋ Ζ' Διεθνοϋς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Β1, Ρέθυμνο 1995, σ.
402-403, αρ. 6.

196α

1614-1616. Διένεξη και επίλυση περιουσιακής διαφοράς μεταξύ των ορθο-
δόξων και καθολικών της Σαντορίνης. Σαντορίνη.
Π. Ζερλέντης, «Ό ναός Παναγίας τής Γωνιάς. Τό καθολικόν τής
έπισκοπής Θήρας» Νησιωτική Έπετηρϊς 1 (1918), σ. 279-284 (= Π.
Ζερλέντης, Αρχιεπίσκοποι Σαντορήνης 1537-1814, Έρμούπολις 1923, σ. 4-8.)

196β

1614-1618. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Παίσιος Μεταξάς (Στοιχεία γιά τήν ιστορία
τής νεοελληνικής φιλοσοφίας τοΰ δέκατου έκτου καί δέκατου έβδομου
αιώνα)», Παρνασσός 14 (1972), σ. 534-536, αρ. 1-3.

17. Βιβλιοκρισίες της εκδόσεως βλ. Σ. Τρωιάνος, Παρνασσός 45 (2003), σ. 611-616· του Ιδίου,
Βυζαντιακά 24 (2004), σ. 23-26. Για την ορθή χρονολόγηση του νομοκάνονα βλ. Τσελίκας, ό.π., σ. 60·
πρβλ. και Τρωιάνος, Παρνασσός, ό.π., σ. 614-615.
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197

1614-1630. ((Ινστρουμέντα της αγάπης» (συμβιβασμοί). Χάνδακας.

Γωγώ Βαρζελιώτη, «Τά ινστρουμέντα τής άγάπης τοϋ νοταρίου
Ιωάννη Κρούσου», Θησαυρίσματα 30 (2000), σ. 330-335, αρ. 1-3.

«ΙΝΣΤΡΟΥΜΕΝΤΟ ΑΓΑΠΗΣ»

1630, 18 Μαΐου

«... Έστοντας καί άπο διαβολική συνεργία νά έμπήκε δχθριτα ανάμεσα εις τόν Γεώργη
Χορτάτζη ποταί Νικολό, λεγόμενος Ζερβός, με τά παιδιά τον τό Μανιό, Μιχελή, Φραγγιά
και άλους του εδικούς, όλοι κατηκούμενοι εις τό χωρίο Άποήνι άπού τό ένα μέρος, καϊ εις
τό Μιχελι Περπυρϊ ποτέ Κωσταντϊ άπου τό αύτό χωρίο μέ τά παιδιά του τό Μάρκο και
Κωσταντϊ, είναι τρις χρόνοι ίντζίρκα, όπου καθιμερνό μέ δίχος καμιάς λογϊς αφορμή δ
πονιρός διάβολος τός δίδη άφορμή και όχθρέβγουντε. Και φιναλμέντε εσιγήρησε σκοτομός
εις τόν ποταί Μιχελι Περπηρί, άνυψός τοϋ άνωθε Μιχελί, διά τήν δπίαν άφορμή έδόθηκε
ή κερέλα είς τό δφίτσιο τζή άβογαρίας κόντρα τοϋ Μανιό Ζερβόπουλου, υιός τοϋ άνωθε
Γεώργι, καϊ τοϋ Μανόλι Σακούλι καϊ έγήνηκε σεντέντζια άψέντε κόντρατος με μπάντος
καϊ πένα μεγαλότατη. Καϊ άπου τήν άλλη μερά, έφάνηκε και τοϋ άνωθε Γιώργη και
εκερελάρισε τόν υίόν τοϋ άνωθε Μιχελί, τόν Μάρκο, μά περο δέν έζαμηνάρισε μαρτύρους
κατά πώς λέγει. Και κονσιντεράροντας τήν σήμερο άνάμεσάτος πώς είναι όλο άρτιφίτσιο
τοϋ πονιροϋ διαβόλου, μά εκείνοι δέν έχοννε άλλη διαφορά έπιδϊ καϊ ούδέ δ ένας χρεωστή
τοϋ άλλοϋ ούδέ δ άλλος τοϋ άλλοϋ, εντελιμπεράρασι νά τόν έκαταργήσονσι και νά βάλ-
λουσι άναμέσοντος ειρήνη καί αγάπη, ώς καθώς κράζοντας πρώτας τό όνομα τοϋ άφέντι
μας τοϋ Χριστοϋ και τής Δεσποίνης ήμών Θεϊκού και Άειπαρθένου Μαρίας τής Μητέρας
Αύτοϋ, άπού τής οποίας τήν χάρην πάσα καλόν έργον κιναται, έβάλασι καϊ έλιτουργήσασι
τόν Μέγα Ιωάννη τόν Πρόδρομον. Καϊ εδεκει έρεντουριστήκασι οί άνωθε δύο γενιές καϊ δ
Γεώργις Περπηρής δ αδελφός τοϋ σκοτομένου. Και άπήτι έλιτουργιθήκασι, θέλουσι καϊ μέ
κάθατος καλή όρεξι κάνουσι αγάπη και τέλειαν συγχώρεσι άνάμεσόντος καϊ καταργήζουσι
τόν πονιρόν διάβολον καϊ θέλουσι και άποδά και όμπρός νά μήν έχουσι πλέα καμίας λογϊς
διαφορά, μά νά είναι άγαπημένοι ώσά θέλει δ Θεός καϊ ποταί νά μήν έρθουσι πλέα είς
σε καμίας λογις μακαμέντο. Αντζι θέλουσι καϊ ρομεβέρουνται άπό πάσα λογις κερέλλα
δποϋ νά εδώκασι ένας υπέρ τον άλλοϋτος, παρακαλώντας τήν υψηλοτάτη μας άφεντία
νά μή προτζεντέρι κόντρατος. Καϊ έτζη, έστοντας καϊ νά είναι όλλαις οί άνωθε μερίδες
πρεζέντες, λαουντάρου καϊ άπρομπάρον όλα τά άνωθε ...».

198

1614-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, Οί εκκλησίες τής Νάξου καϊ οί θρύλοι
των, τ. Α', εφ. Κυκλαδικό ν Φως (ανάτυπο), Αθήνα 1971, σ. 63-64,
96, 105-106, σ. 130-131 αρ. 1, σ. 132-133 αρ. 3-5, σ. 134-135,
137-138, 140, 143-144, 177-178, σ. 196-199 αρ. 1-3.
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198α

1615. Διανομή ακινήτων. Χάνδακας.

Ελένη Κακουλίδη, «Ό 'Ιωάννης Μορεζήνος καί το εργο του»,
Κρητικά Χρονικά 22 (1970), σ. 482-485, αρ. 32.

199

1616. Απόδειξη εξόφλησης. Νάξος.

Ί. Χ α σ ι ώ τ η ς, Μακάριος, Θεόδωρος καϊ Νικηφόρος οί ΜελισσηνοΙ
(Μελισσουργοί), 16ος -170ζ αι., Θεσσαλονίκη 1966, σ. 213-214.

200

1616. Διαθήκη (νοταριακή πράξη). Ζάρα (Αδριατική).

Ά. Σ τ ε ρ γ έ λ λ η ς, «Ή διαθήκη τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου (1616) καί
ή ρύθμιση τών χρεών του (1617-1647)», Θησαυρίσματα 6 (1969), σ.
186-192.

201

1616-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκύρος.

Ξ. Αντωνιάδης, «Προίκα και προικοσύμφωνα στη Σκύρο επί
τουρκοκρατίας», ΕΚΕΙΕΔ 31 (1995), σ. 214-226 αρ. 1-13, σ. 228-
248 αρ. 15-30.

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΓΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗΣ

1792, 20 Οκτωβρίου

«Ό Σκύρου Ίωάσαφ έπιβεβαιοϊ
Εις το όνομα τοϋ πατρός και τοϋ υίοϋ και τοϋ άγιου πνεύματος αμήν. "Οθεν εγώ ό
'Ανδρέας Σκορδανά δ μοϋ μέ τήν συμβίαν μου Ευφροσύνη τοϋ Βρεγγίλιον ποιοϋμεν τό
παρόν προικοσύμφωνον πρός τόν ψυχογιόν μας Δημήτριον και τοϋ δίνομεν τό άπειρον
έλεος τοϋ Θεοϋ, είτα έξ ων μας δ Θεός έδωρήσατο. αρχής: ... "Ομως αύτά όλα νά τά
έχη μετά τόν θάνατον μας και νά έχη νά μας λογιάζει ζωής και θανάτου μας ώς υιός
μας καϊ νά ευρίσκεται είς τήν ϋποταγήν μας. Εί δέ και εύγη άπό τήν ύποταγήν μας νά
είναι απόκληρος άπό αυτά όλα ... τό όποιον προικοσύμφωνον έγινε μέ κοινή ημών γνώμη
δ τε έμοϋ καϊ τής γυναικός μου καϊ έπιβεβαιωμένον μέ τόν άγιον δεσπότην μας καϊ μέ
άξιοπίστους μάρτυρας ίνα έχη τό κύρος ...».

202

1617-1633. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.
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Γ. Μαυρομάτης, «Ειδήσεις γιά τά νεανικά χρόνια του Αγάπιου
Αάνδου», στον τόμο Ένθνμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο
2000, σ. 514-518, αρ. 1-4.

203

1617-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δημητσάνα, Καρύταινα
(Αρκαδία).

Τ. Γριτσόπουλος, «Σύμμεικτα Αρκαδικά II. Δικαιοπρακτικά
έγγραφα μονής Προδρόμου», Γορτννιακά 1 (1972), σ. 168-205 αρ.
1-68, σ. 206-215 αρ. 70-85, σ. 216 αρ. 88.

204

1618. Απόδειξη εξόφλησης. Χάνδακας.

Ειρήνη Βλαχάκη, «Ή εικόνα τής Παναγίας τής Έπισκοπιανής
στήν Κρήτη πριν άπό τή μεταφορά της στή Ζάκυνθο», Θησαυρίσματα
16 (1979), σ. 268.

205

1618. Μαθητεία. Φουρνή (Κρήτη).

Μ. Ηλιακής, «Μια σύμβαση μαθητείας στη "μουραρική" από τη
Φουρνή», Παλίμψηστον 16 (1996), σ. 184-185.

206

1618. Μίσθωση έργου. Τήλος, Χάνδακας.

Γωγώ Βαρζελιώτη, «Από την Κρήτη στην Τήλο: ένα συμβό-
λαιο εργασίας Κρητικών ζωγράφων του 17ou αιώνα», Θησαυρίσματα
31 (2001), σ. 298-301.

207

1618-1825. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Π. Π α ν δ ή ς, Νοταριακες πράξεις 1549-1772 από τον κώδικα της
Αγ. Τριάδας Αργυράδων Κερκύρας και πληθυσμιακά στοιχεία 1684-
1991 τον νομού Κερκύρας, Αθήνα 1992, σ. 61-90 αρ. 2-4, 7-20, 22,
24-25, 27, σ. 92-94 αρ. 29-30, σ. 97-99 αρ. 32, 34, σ. 101-106 αρ.
37, 39-40, σ. 108 αρ. 43, σ. 117-118 αρ. 1, σ. 131, σ. 134.
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208

1619-1666. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Σταματούλα Ζαπάντη, «Έριδες χωριών της Κεφαλονιάς και
συμφωνίες των κατοίκων τους κατά τον 17° αιώνα», στα Πρακτικά
τον ΣΤ Πανιονίον Συνεδρίου, Αθήνα 2001, σ. 187-198, αρ. 1-4.

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

1655, 11 Οκτωβρίου

«... τι σίμερο ο παρόν κιρ Γιόργος ο Μαγουλάς κε ι παρόν χίρα του ποτέ Ρεμέόιου του
Μαγουλά κε ι χίρα του ποτέ Γιάνι Πόργιαρι κε ι χίρα του ποτέ Νικολό Γιοργόπουλου μου
ιφέρανε το κάτοθε σκατζαφόγιο να το βάλο ιστό προτόκολό μου να το έχουνε ισέ πάσα τους
αναζίτισι το οπίο το ερειστράρισα ος καθός διλί λόγο προς λόγο. 1654 Δικεβρίου πρότι επιδίτις
κε από σινεργία διαβόλου εσινεβίκανε λαβοματιές φόνι κε άλες διάφορες ζιμίες αναμεσα τα
χορία Καραβάδο Ποργιαράτα κε Μουσάτα διά τα οπία εσταθίκανε σιχαμένι άνθροπι αναμέσο
τους τον αυτό χοριόνε κε τι σίμερο θέλοντας να αφίσουνε την απερασμένι κακί στράτα κε
να έρουνε ισέ μία τέλια κε καθολικί αγάπι παρακινιμένι από το Signor Ανδρέα Μεταξά, διά
τούτος ρεμοβέροντε τα άνοθε χορία ίγου Μαγουλάδες Κασαντρινί Μουσάδες Ποργιαράδες κε
πέρνοντε από κάθε καρελα όπου έχουνε γεναμένι μι προτεντέροντας ένας του αλουνού τίποτις
μιδέ για θάνατο μιδέ για λαβοματιές μιδέ για καμία άλι ζιμία όπου αναμέσο τους να εσταθί
κε διά πιλιό σεγουριτά τις αυτίς αγάπις βάνουνε πιετζαρία Ποργιαράδες Μουσάδες με τους
Καραβισιάνους δουκάτα χίλια όπιος ίχε ιπί να τίνε χαλάσι ι με έργο ι με λόγο ι με άλι κακί
πράξι να ίνε ομπλιγάδος ο βιολατόρος ιστίν πλερομί, τα οπία δουκάτα να παγένουνε τα μισά
του οφέζου κε τα άλα μισά του ραπρεζεντάτε όπου έχε κάμι εζεκούτζιο κε όπιος από τονς
κάτοθε γεγραμένους ίχε τι βιολάρι ι επίλιπι από τιν ίδια φαμέλια κε άλι να μι του δίνουνε
καμιανίς λογίς βοίθια μιδέ σιντροφία ις πένα να πεύτι ισέ άλι τόσι πλερομί διβίζα οσάνοθε
στ ι παρόν γραφί να μιν αγρικετε ευγάνοντας διά τα τρία χορία που ίπαμε ιμπορόν τας ι
Καραβισιάνι να πιένουνε κόντρα διά τι ζιμίες όπου ελάβανε ισέ άλους όπου ετραβενιέρανε
ιστά σβάλιτζα και ι παρόν να αγρικετε δια κίνους όπου ίχανε απογράψι ...».

209

1619-1749. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύπρος.

Σ. Π ε ρ δ ί κ η ς, Δικαιοπρακτικά έγγραφα, Ί. Μ. Κύκκου 1619-1839,
τ. Β', Λευκωσία 2000, σ. 113-289, αρ. 43-115.

210

1620. Άρση αφορισμού. Κωνσταντινούπολη.

Δ. Αποστολόπουλος, «Ορθόδοξοι τρόποι καταναγκασμού: Ο
αφορισμός ενός Ρόδιου άρχοντα τον 17° αιώνα», στα Πρακτικά Διεθνούς
Συνεδρίου της Εταιρείας Ροδιακών Μελετών, Ρόδος 1994, σ. 3-4.
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΣΕΩΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1620, Μαΐου

«f Τιμόθεος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας 'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης
f Ίερώτατε μητροπολϊτα 'Ρόδου, υπέρτιμε και έξαρχε τών Κυκλάδων νήσων, έν άγίω
πνενματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ, καί εντιμότατοι κληρικοί, καί άρχοντες
χρήσιμοι, χάρις είη νμΐν καί ειρήνη άπό Θεοϋ. Γνωρίζομεν καί πιστοϋμεν πάσιν υμΐν
ότι άπ' αυτόθι σωματικώς παραγενόμενος ένταϋθα πρός ημάς, χρησιμώτατος άρχων κϋρ
Μάρκος, συνοδικώς παραστάς, ου μόνον άπό τής διαθήκης του αποθανόντος θείου αντοϋ
Μανουήλ Κιαβαρή, οϋσης έν αντή καί τής σης ίερώτητος Απογεγραμμένης καί άλλων τινών
ιερωμένων καί λαϊκών, έπιστώσατο ήμϊν ώς μηδόλως λαβών τι είς κληρονομίαν, άπό τής
κληρονομιάς καί περιονσίας εκείνον, ή λεγάτον χάριν, πλήν τών ών ήγόρασε δι' ιδίων
αντοϋ χρημάτων, καθώς πλατύτερον φαίνονται έν τή προειρημένη διαθήκη, άλλά καί άπό
τοϋ θείου καί ίεροϋ εναγγελικοϋ όρκον, όν έδέξατο παρρησία έπ' εκκλησίας, έπεδείξατο
έαντόν άθώον καί άνεύθννον, ειπών, ώς όλως οντε μετά τήν διαθήκην έκείνον ούτε μετά
τον θάνατον ήρπασεν ή εύρε παρακαταθήκην έκείνον φλωρίων, ή γροσιών καί άσπρων καί
σαχίων, ή μαργαριτάρια καί μαλάματα ήδη καί άσιμικά καί ρονχικά καί χαλκοματικά
καί άλλα κτήματα καί πράγματα. Καί διά τοϋτο κοινή γνώμη σννοδική, σννεχωρήσαμεν
αύτω πανοικεσία, καί λύσαμεν τοϋ δεσμοϋ τοϋ δεσμοϋ τοϋ άφορισμοϋ. Καί γράφομεν,
καί άποφαινόμεθα έν άγίω πνεύματι, ίνα άπό τοϋ νϋν καί είς τό εξής, ώς άνεύθννος
καί αναίτιος φανείς διά τοϋ όρκον δ αντός άρχων κνρ Μάρκος εϊη σνγκεχωρημένος καί
εύλογημένος άπό Θεοϋ παντοκράτορος, σύν γνναικί καί τέκνοις, καί πάσι τοις οίκιακοϊς
αντοϋ, καί λελνμένος τοϋ ον έδεσμεΐτο άφορισμοϋ, καί έκκλησιάζωνται άπαξάπαντες καί
άγιάζωνται απολύτως. 'Ομοίως καί οί σνλλαλήσαντες αύτω ένόσω καιρώ νπήρχεν έν τω
βάρει τοϋ άφορισμοϋ, άνδρες τε καί γνναΐκες καί οί δονλεύσαντες είς τά πράγματα και
κτήματα αύτοϋ, σνγκεχωρημένοι καί αύτοί καί εύλογημένοι άπό Θεοϋ καί λελνμένοι τοϋ
άφορισμοϋ ...».

211

1620-1639. Νοταριακή πράξη. Χάνδακας.

Γ. Μαυρομάτης, Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα για τους Κορνάρους
τής Σητείας και τοϋ Χάνδακα (Διαθήκες μελών τής οικογενείας τοϋ
Ιακώβου Κορνάρου), Αθήνα 1986, σ. 37-119, αρ. 1-11α.

212

1621. Αιρετοκρισία και πληρεξούσιο. Ζάκυνθος.

Λ. Ζ ώ η ς, Ό Αγιος Διονύσιος προστάτης Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1895,
σ. 32-33, 39-40.
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213

1621-1644. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Οί πρώτοι γνωστοί χειρουργοί στό Αιξούρι
τής Κεφαλονιάς καί πληροφορίες γιά τις δραστηριότητές τους (άπό
νοταριακά έγγραφα τοϋ ΙΖ' αιώνα)», στό Τόμος Τιμητικός Καθηγητού
Κ. Ν. Αλιβιζάτου, Αθήνα 1975, σ. 73-76, αρ. 1-2.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ

1621, 28 Μαΐου

«... Έν τό Εξοπουργο του Κάστρου τής Κεφαλονιασ. Την σήμερον ηλθε ο παρόν κύρ
Καλογερος ο Πετρικος νιος του ποτέ Στέψου. Ηλθε κατεμπροστε ε μου νοταρίου και τον
νποκατοθε γεγραμενοιω τιμιον μαρτιρον. Τοπος ηπε ο ανοθε κύρ Καλογερος με το στόμα
τον το πος επιγε ηστο εγλαπροτατο Ριτζημετο τον αφεντι τον Πρεβεδουρο και του ηπερ
ότι να δοση θέλημα του μισερ Γερολημον Κονρτζονλα οτι να κοψη το μησο τον χερι η
στον τον αγκονα και κατον εσοτασ πος το γνοριζη και το βλεπι ο ανοθε Καλογερος πος
δεν ενε δια γιατρεμα. Η σαυτο του δηνι αδια και εξουσηα του ανοθε Καλογερο καϊ πεθανη
κηοταν τδ θελη κοψη η στερνότερα να μη εχη ο ανοθε Κουρτζουλας τίποτες πεδεμο απο
την δικεοσηνη εσοτασ πως θελο με το θέλημα μου να μου το κοψη εσοτασ πως δεν ενε
δια γιατρεμο. Μητε ποτέ το κερο να εχη δικεομα η γηνεκα μου μητε η κληρονομηα μου
να τον αναζητιση ποτε το κερο τον ανοθε Κουρτζουλα μητε εδο μητε μητε άλουθε ησε
κανένα κριτιριο της Αφετιασ μασ διοτης θελο ος εκηνος οπον θελονα μον το κοψη. Και
ετζη τον δινου αδια κε εξουσία να το κοψη. Κε τζη επιγησαν το παρόν νοταρικο ...».

214

1621-1696. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαντορίνη.

Αλεξάνδρα Στεφανίδου, «Ή θάλασσα χωρίζει και ενώνει.
Σμίγει τους ανθρώπους, σμίγει και τις στεριές". Εμπόριο και πει-
ρατεία στο χώρο του Αιγαίου πελάγους κατά τους μεταβυζαντινούς
χρόνους», στα Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας για τα 50 χρόνια
της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, Ρόδος 1997, σ. 239-242, αρ.
1-3.

215

1622. Διαθήκη. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Παραχώρηση μέ διαθήκη, κτηματικής περιουσίας,
σέ μοναστήρι τής Κεφαλονιας τις αρχές τοΰ ιζ' αιώνα», Κεφαλονίτικη
Πρόοδος 1/6 (1972), σ. 4.
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216

1622. Σύμβαση ίδρυσης χωριού (νοταριακή πράξη). Χανιά.

Χρύσα Μαλτέζου, «Σύμβαση ίδρυσης χωριού στήν Κρήτη
(1622)», Αριάδνη 5 (1989), σ. 358-360.

1622, 1 Μαρτίου

«... Εστοντας και ο πανοαηοτατος εν νηερομοναχος παπα Υερεμυας Καλαφατις, το παρόν
υκονομος, αλη φοράν να υτανε στο αυτόν μοναστηρυον να εκαμε γραφή με τον Γαβριλη
Μουσουρον, Γηοργυ, Κοστα, Μανόλη, τα πεδηα του, και με τον Σταματη, Γυοργυ, Μηχαλη
Μουσουρυ, αδερφή, και με τα πεδηα τοννε, κατα τιν εξονσηα οπου του ηχε δοσμένη ο
πανοσηοντατος εν ηερομοναχος κηρ Μαραρυος Καμαροτος, υγουμενος του ανοθεν μονα-
στηρυου, οπου εκυνον τον καιρόν ευβρυσκετον εδεπα, με την οπηαν γραφή λεση πος τον
εδοκε ολον τον τονπον και χαραφηα κρασμενα Βρακους, με κοντετζιον να κατηκησουν
υσστερμενον χρονους τρις και να καμουση χορυον και να πλερονουση νομια και να κανου-
ση ζευγαρες, οσαν και τους αλους χοριτες του Στηλου, και ονσανα σε κυνη την γραφή
λεση και φενετε υπο χυρος του κυρ Μανόλη Σκορδηλη, τον νοταρίου. απου τους οπηους
Μουσουρονς δεν επηγασην να κατηκνσονσην ος εδα παρα ο Σταματης και Γηοργνς ο
Βρακις και ν ετερν εμυνασην στον Σφαλαμα και εκοπη υ γραφή δηα λογού τοννε. και τον
παρόν, πεθενοντας, τα πεδηα του Γαβρνλη να τεληονσον ολον εκυνον που εμυλη υ προτη
γραφή, επαρακαλεσαν τον αυτόν υκονομον να τους ατζεταρλε παλη στον τονπον και να
τοννε σημαδεψη, εκι οπου υχα να καμου τον χορυον, δηοντη δεν εμπορεσασην ος εδα να
τον καμουσην δηα πολα τοννε αμποδησματα. δηα τούτον τιν σήμερον ο αυτός νκονομος,
με την προτη και ηστερν εξουσηαν οπου εχν, κοντέταρετε να τζν βαλη στον τονπον και
ούτος ομαδη με τον αφέντη τον Ηοανη Δροσαν, τον πητροπον, εσημαδεψασην και εσταλη-
κοσασην ολη την κορυφή τον τοπου, δηα να γενη τον χορυον και νανε πασαν αδερφοσηνη
στη μηαν μερεαν, ήγουν ο Γυοργυς και Κοστας να κτησου ανατηα του σπητηου, οπου
εχυ αρχυνησμενον ο Μανόλης, αδερφός - στον, και ούτος η κατεβασηα πασανος να κτηζη
στη μια μερεαν, μα να καμουση στη μεση του χορυου την ορδηναρναν στρατα, οσαν να
οιταν δηον καρτερναν αφεντηκα και οσες κατηκες θελουση γενη ατζη απου τους ανοθεν,
οσαν και απου τα πεδηα και κληρονομονς στοννε, να πλερονον τες σηνηθεκες ρεγαγηες,
σαν και τζν αλους χοριτες του μοναστηρνου. και ξεκαθαρίζοντας και ν ανοθεν Γνοργυς,
Κοστας και Μανόλης να εχουση καμομενες τζυ κατηκυεςστονε και να κατυκησουση στο
τοπον στερμενον χρονους δηου προτους ερχομενονς, αλεος ν γραφή ετούτη να οινε κομενη.
κανοντας τιν μυρασηα να παρυ και υ χυρα του ποτε Αλεξαντρου τον μερτικον τζυ. και
οπηος εναντηυθη υς σε κανένα καιρόν σε οτη ενε γραμενα ανοθεν, γν να πνραξν τους
αλους, να υνε παρατας ευγαλμενος απου τον τοπον και ζυγομενος, απομένοντας υπου την
σήμερον του μαναστηρυου το μερτηκον που εκρατη ο Μηχαλης Μουσουρος ποτε Κοστας,
μουζουρυον δεκαενεαν υμιση, να τα δοση ο ανοθε οικονομος οτηνος θελη, δηοτης ο αυτός
Μυχαλης δεν νεμπνκε στη μπαρονσαν γραφυ, αληθος οτε θέληση να εμπη να γρυκατε και
ατος με τους αλους εδηκονς τζν ξεκαθαροσηνες, ος ανοθεν ...».
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217

1623-1624. Νοταριακές πράξεις, Χάνδακας.

Μαρία Πατραμάνη, «Τό Μαλεβίζι στη βενετοκρατία: Ό χώρος
καί οί άνθρωποι», στον τόμο Το Μαλεβίζι απο τα προϊστορικά χρόνια
μέχρι σήμερα, Ηράκλειο χ.χ., σ. 288, αρ. 2.

218

1623-1634. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Γ. Μαυρομάτης, «Νέες ειδήσεις γιά τόν ποιητή τοΰ "Φορτου-
νάτου" Μάρκο 'Αντώνιο Φόσκολο», στον τόμο 'Άνθη Χαρίτων, σ. 312
αρ. 6, σ. 313-315 αρ. 8-9Α.

218α

1623-1912. Προνομιακοί ορισμοί, πατριαρχικά σιγίλλια, ηγεμονικό χρυσόβουλο
Ιωάννου Νικολάου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου (1714), νοταριακά
έγγραφα, απόφαση κοινού. Ιάσιο, Κωνσταντινούπολη, Χίος.
Ί . 'Ανδρεάδης, Ιστορία τής εν Χίω Όρθοδόξον Εκκλησίας,
Μέρος Α', 'Αθήναι 1940, σ. 327-328 υποσημ. 1, σ. 21-23 αρ. 9, σ.
32-33 αρ. 14, σ. 35-56 αρ. 16-27, σ. 59-69 αρ. 29-36, σ. 77-78 αρ.
41, σ. 80-114 αρ. 43-61, σ. 124-128 αρ. 67-70, σ. 175-176 αρ. 98-
100, σ. 196-201 αρ. 102-105, σ. 220-221 αρ. 114-116, σ. 224-226
αρ. 119-120, σ. 228, σ. 230-233, σ. 246 αρ. 127, σ. 254 αρ. 131,
σ. 258-261 αρ. 135-136, σ. 275-278 αρ. 146-148, σ. 280-281 αρ.
150-151, σ. 284-286 αρ. 155.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟ ΓΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1840, 1 Ανγονστον

«fO Χίον Σωφρόνιος.

Αιά τοϋ παρόντος Ημετέρου Αρχιερατικού αποδεικτικού Γράμματος δηλοποιεϊται, ότι δ
Χριστοφής, πρωτότοκος νιος τοϋ Ευατρατ. Σεκιάρη, παραστάς είς τήν καθ' ημάς Μη-
τρόπολιν, άνέφερεν ήμίν, ότι έχοντος τοϋ μακαρίτου πατρός αύτοϋ Ενστρατίον κτητορικήν
έκκλησίαν διαδοχικώς μετελθοϋσαν πρός αντόν άπό τόν πατέρα τον, έν τή θέσει έξω
τοϋ χωρίον Βασιλεονοίκον, τιμωμένην έπ' δνόματι τοϋ Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτνρος
Γεωργίον και τήν έπωννμίαν έχονσα τοϋ Σεκιάρη, περιέρχεται ήδη είς αυτόν μετά τόν
έκείνον θάνατον λόγω διαδοχής καί κληρονομιάς μετά τοϋ μονλκίον αντής, ον όργνιαι
τριάκοντα καί πέντε έν τή αντή θέσει καθώς έστι σύνδενδρον πλησίον τής αντής έκκλησίας,
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πληροφορήσας ημάς συγχρόνως περί τούτου καί δι' αξιόπιστων μαρτύρων, ώστε και
έξητήσατο παρ' ημών τό σύνηθες τής μεταλλεύσεως Γράμμα· ήμεΐς δε άποδεξάμενοι τήν
αΐτησιν αύτοϋ ώς εύλογον καϊ κανονικήν, γράφοντες άποφαινόμεθα κυριαρχικώς, όπως ή
ρηθείσα Ιερά Έκκλησία τοϋ Άγιου Γεωργίου μετά τοϋ μουλκίου της, ή είς τόν Χριστοφή
διαδοχικώς κατιούσα ώς πατρώον κτήμα, ύπάρχη είς τό εξής υπό τήν έξονσίαν καί κυρι-
ότητα αύτοϋ, ώς πρωτοτόκου νίοϋ τοϋ μακαρίτον Εύστρατίον Σεκιάρη, άναφαίρετος καϊ
άναπόσπαστος, μηδενός έτέρον δυναμένον, ένοχλήσαι αύτόν τό παράπαν, ή καταζητήσαι
περί τής αντής έκκλησίας και τοϋ μονλκίον αυτής· θέλει δέ επιτελή καϊ τά είθισμένα
νόμιμα τή αύτη έκκλησία καϊ περιποιήται αύτήν κατά τό πρέπον καϊ δίκαιον, μή δυ-
νάμενος όμως νά πώληση έκ τοϋ μονλκίον μήτε μίαν χούφταν χώματος γήν, άνεν τής
σνναινέσεως τής καθ' ημάς Μητροπόλεως· είς ένδειξιν δέ έγένετο και τό παρόν ήμέτερον
έκκλησιαστικόν άποδεικτικόν Γράμμα, καταστρωθέν έν τώδε τής Ιεράς τής καθ' ημάς
Μητροπόλεως Κώδικι ...»

218β

1624. Μαρτυρικό. Χάνδακας.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Χειρόγραφον έκ Χάνδακος της Κρήτης τοϋ έτους
1624», Κρητικά Χρονικά 6 (1952), σ. 271-273.

219

1624-1646. Νοταριακά έγγραφα. Κύθηρα, Χάνδακας.

Δ. Σερεμέτης, «Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα έκ τών αρχείων
τοΰ Έλληνικοΰ 'Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων», Θησαυρίσματα
1 (1962), σ. 131-136, αρ. 1-4.

220

1625-1767. Δωρεά (νοταριακή πράξη). Κρήτη, Χίος.

Κ. 'Ά μ α ν τ ο ς, Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, 'Αθήναι 1928, σ. 30-
35, αρ. 7-8.

221

1626. Διαθήκη. Χάνδακας.

Chryssa Maltezou, «From Crete to Jerusalem: The Will of a
Cretan Jew (1626)», Mediterranean Historical Review 10/1-2 (1996),
Studies in honor of David Jacoby, σ. 196-201.
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222

1626-1787. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δημητσάνα, Δρομπολιτσά
(= Τρίπολη), Μάρκου (Αρκαδία).

Τ. Γριτσόπουλος, «Πωλητήρια καί άλλα έγγραφα τής παρά τήν
Δημητσάναν μονής τοϋ Φιλοσόφου», ΕΑΙΕΔ 3 (1950), σ. 121-150
αρ. 1-56, σ. 151 σημ. 3, σ. 152-53 σημ. 54.

223

1627. Ειδικό πληρεξούσιο (νοταριακή πράξη). Χάνδακας.

Ειρήνη Βλαχάκη, «Ό μουσικός Κοσμάς Βαράνης, μοναχός
Άγκαραθίτης», στον τόμο 'Άνθη Χαρίτων, σ. 81.

224

1627-1643. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Σ. Βαρναλίδης, «Ό φιλενωτικός άρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος
Παλαιολόγος (f 1643) καί ή συμμετοχή αύτοϋ είς τάς συνωμοτικάς
ενεργείας έναντίον Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως», Μακεδονικά 19 (1979),
σ. 152-156 αρ. 3 (= Λ. Ζώης, «Εκκλησιαστικά έγγραφα», Εκκλησιαστική
Αλήθεια 23/37 (1903), σ. 394-395), αρ. 4-5 (= Λ. Ζώης, «Διαθήκη Πορφυρίου
τοϋ Αρχιεπισκόπου Άχριδών τοϋ Παλαιολόγου», Μεσαιωνικά Γράμματα 1 (1931),
σ. 142-145).

225

1627-1643. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Καζανάκη-Λάππα, «Ό ξυλόγλυπτος σταυρός τής
Εύαγγελίστριας τοΰ Λιβόρνου (1643) καί οί σταυροί έπιστυλίου στά
κρητικά τέμπλα», στον τόμο Εύφρόσυνον, τ. 1, σ. 233-236, αρ. 1-
3.

226

1627-1762. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Κεφαλληνιακά έγγραφα παροχής στοιχειώδους
έκπαιδεύσεως έπί βενετοκρατίας», Παρνασσός 14/2 (1972), σ. 288-
293, αρ. 1-4.
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227

1628-1632. Πληρεξούσια. Ιεράπετρα (Κρήτη).

Θ. Δετοράκης, «Συμβολή στά βιογραφικά τοΰ Αγαπίου Αάνδου.
Δύο άνέκδοτα νοταριακά έγγραφα», στον τόμο Ροδωνιά, τ. 1, σ. 126-
127 αρ. 1, σ. 129 αρ. 2 (= Δετοράκης, Βενετοκρητικά, σ. 481 αρ. 1, σ. 483
αρ. 2).

228

1628-1643. Νοταριακά έγγραφα. I. Μ. Αρετίου (Κρήτη).

Ν. Ζερβογιάννης, «Επτά άγνωστα συμβόλαια τής ένετοκρατίας
τής μονής Αρετίου», Αμάλθεια 11/45 (1980), σ. 217-224, αρ. 4-7.

229

1628-1697. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Κόρινθος, Σαλαμί-
να.

Γ. Στογιόγλου, Περι τής εν Σαλαμϊνι Ί. Μονής τής Φανερωμέ-
νης. Άνέκδοτα σιγίλλια καϊ λοιπά περι αντής έγγραφα, Θεσσαλονίκη
1967, σ. 44-49, αρ. 14-20.

230

1628-1825. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ανδρος.

Δ. Πολέμης, «Οί Κοντόσταβλοι τής Άνδρου», Άγκνρα 2 (2004),
σ. 185-212 αρ. 1-9, σ. 232 αρ. 16, σ. 234-238 αρ. 18-21, σ. 244-
251 αρ. 24-31.

230α

1629-1812. Μισθώσεις μετοχίου μονής. Αποκόρωνας Χανίων.

Λ. Καλλιβρετάκης, «Το μετόχι τής Πάτμου στο Στύλο Άποκορώνου
καί ή αύτοκρατορική λύσις τοΰ 1196», στον τόμο Πληθυσμοί και
οικισμοί τοΰ ελληνικού χώρου. Ιστορικά Μελετήματα, Αθήνα 2003,
σ. 109-113 αρ. 2α-2δ, αρ. 2στ-2η.

231

1630. Προικοσύμφωνο. Χάνδακας.
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Κατερίνα Μ π α ν τ ι ά, «Συμφωνητικά γάμου και προικοσύμφωνα
στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητική Εστία 4 (1991-1993), σ.
155-158, αρ. 3.

232

1630-1635. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Καζανάκη-Λάππα, «Οί ζωγράφοι τοΰ Χάνδακα κατά
τον 17° αιώνα. Ειδήσεις άπό νοταριακά έγγραφα», Θησαυρίσματα 18
(1981), σ. 256-259 αρ. Α1-Α2, σ. 263-267 αρ. 4.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ (ΕΝΑΡΞΗ)

1630, 28 Ιονλίου

«... Μέ όίναμην τον παρόντος φανερού ηνστρονμέντον ο μάστρο Αγουστϊς Πέρκουλιανός,
βουτυκλαρης, ποτε Στεφάνι, άπο τήν μπαρουσα χόραν, όμπλιγαρεται και βάνι τον ιόν
του, ονόματι Φίλιπο, να μαθένι τήν ζοωγραφικήν με τον πανοσιώτατο πατέρα κύρ Ιερεμία
Παλαδα, να κάμη χρονους πεντε προτους έρχομένους, άρχίζοντας άπό τήν σίμερον.
Ό οπίος άφεντης πατέρας προμεταρη και όμπλιγαρεται να του δηχνι καί να τονε μαθένι τήν
αυτη ζογραφική και γραματα καί να του δηχνι σκόλι καματερή ντησενιο, κολορε και πασα
άλον οπού θέλι ήστε χριαζομενον, καλά, απιβούλευτα, κατά την οζαντζα τον καλόν δασκαλον.
Και ό άνωθεν Φιλίπος να πιένι παντα καϊ νά μήν λύπι, καθιμερνό σκόλι καματερή νά του
δήχνι. Καϊ άνισος και ίθελεν θέλι νά μησέιρη γϊ ό άνωθεν μάστρο Αγουστις τον ιθελεν βγάλι
πρίχου να περάσουν ει άνωθεν χρονοι πέντε, δίχος αφορμή λεγιτυμα, να ηνε κοντονάδος δ
αυτός Πέρκουλιανός είς την Πιέτα τζι παρούσας χόρας ρεάλια δεκαπεντε. Καϊ περάσοντας
ι αύτοϊ χρόνοι πέντε προμετάρη καϊ όμπλιγαρεται δ λεγόμενος αφέντης πατέρας να τον έχι
τελιομένον είς την αύτή ζογραφική, ίγου να κατέχι να κανι κάθα λογής εικόνα και ντησενιο
βάνοντας δ άνωθεν μάστρο Αγουστϊς έναν ζογράφο δπίον θελι να λεγι ότι πός ηνε αξηος νά
κάνι δουλιά τεχνικι μοναχός τον. Καί οδηά μία ρεκονιτζιό τοϋ αύτοϋ πατέρα είς τόν κοπο
οπού θελι να τονε μαθι προμεταρη δ άνωθεν Πέρκουλιανός νά του δοσι ρεαλια τζι σπανίας
δεκαπεντε, τα ωπια να του δόσι εις τρις πάγες, είγου εις τρις χρόνους πρότους ερχόμενους,
κάνοντας τήν πρότη παγάν τα ρεαλια πεντε στάς 6 του αύγουστου πρότου ερχόμενου 1630
καϊ ετζι απο χρόνο εις χρόνο κάθα ανγονστο ρεαλια πεντε, όπου θέλι να τον έχι πλερομένον
εώς τους 1632. Καϊ άνισος καϊ δέν τοϋ άτεντέρη είς το άνωθεν τερμενον εις πάσα παγάν, να
μπορί να τα σκοδερνι απο αυτόν και άπό τα καλα του με στράτα γαστάλδου. Δεν άτεντεροντας
καϊ ο άνωθεν αφέντης πατέρας να τονε μαθι ες το αυτό τέρμενο ως άνωθεν, να γιαγερνη τα
άνωθεν ρεαλια 15 με την άνωθεν στράτα τού γαστάλδου, καϊ ετζι να γρικάται άνισος καϊ
ιθελεν τον αποβγάλι καϊ να μην τονε θελι πλιδ δπούρη να γνορηστϊ πος δεν τονε μαθένι. Καϊ
ετζι τα λεγόμενα μέρη ήνε πρεζεντι κοτεντι εις ώλα τά άνωθεν ...».

ΜΑΘΗΤΕΙΑ (ΛΗΞΗ)

1635, 11 Ιονλίου

«... Εχοντας ομπλιγο ό πανοσιώτατος πατέρας κύρ Ιερεμίας Παλαδας, ζογραφος, με
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ήνατρονμέντο εις τζι ατονς εμού τον νοταρίον εις τάς 28 τον Ιονλιον 1630 να μάθι τον
Φιλίπον Περκονλιάνον, ύόν τού μάστρο Αγονστή, την ζογραφικήν και να τονε τελιόσι,
εις το ώμπλνγο οπον με το αύτο ήνστρονμεντο φενετε, να κανι όονλιά τεχνική μοναχός
τον, εις τερμενον χρόνονς πέντε, όπον φννίρι ο καιρός εις τας 28 τού παρόντος καϊ άποκη
να βανονσι να την θώρι ενας ζογράφος, όπίον ει μερίδες θέλονσι, τον ωπιον είμαθε και
ετελιοσε κατα το αντό όμπλιγο και καθός μηλή το αντό ήνστρονμεντο καϊ ηνε σατνσφάδος
ο λεγόμενος Φιλίπος και ο άνωθεν μάστρο Αγονστις ό κήρης τον εις εκήνον όπον ενρί-
σκονται και κοτενταροννται λέγοντας και όμολογοντας εμπροστάς τον κάτωθεν μαρτνρον
πός ηνέ κοτέντι και σατνσφάδη καϊ στρεφονν τον αντον πατέρα σιγονρον με τα μερι τον
εις παντοτηνά. Και απο το αλον ό λεγόμενος πατέρας ηνε πλερομένος και σατνσφάδος
εις τα ρεαλια 15 οπού τον έπρομεταρισεν ο άνωθεν μάστρο Αγονστϊς να τον δόσι, καθος
με έναν τον σκρίτο φένεται ρεγιστράδο έδδ κάτο και στρεφη τον αύτόν μάστρο Αγονστϊ
σιγονρον καϊ αναπαϊμενον με τα μέρι τον εις παντοτηνα. Και το άνωθεν ηνστρουμέντο
να ηνε κομενον και ανονλαδο δσάν ποτέ νά μην ιχε γήνι. Και έτζη τα λεγόμενα μέρη ηνε
πρεζέντι, λαοννταρονν όλα τα άνωθεν ...».

233

1631-1652. Εκκλησιαστικά πατριμόνια. Σαντορίνη.

Δ. Κασαπίδης, «Ό θεσμός τοΰ πατριμονίου μέσα άπό τέσσερεις
παροχές πατριμονίου τής καθολικής έπισκοπής Θήρας τών έτών 1631,
1636 και 1652», Ίστωρ 3 (1991), σ. 57-64, αρ. 1-4.

233α

1632-1774. Εγγραφή κανονισμού ασκήσεως επαγγέλματος σε νοταριακό
πρωτόκολλο, θεώρηση νοταριακού πρωτοκόλλου, διαταγή ελέγχου
νοταριακών πρωτοκόλλων. Κεφαλονιά.

Σταματούλα Ζαπάντη, «Ο θεσμός των Πρωτονοτάριων ως
επικεφαλής των Δημοσίων Νοταρίων στην Κεφαλονιά επί Βενετοκρα-
τίας», Επετηρίδα τών Γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους 1991-1992,
Αθήνα 1993, σ. 16-18, 21-22.

234

1632-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λεύκες, Νάουσα, Πάρος.
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Άνέκδοτα έγγραφα τής Πάρου», Παριανά 76
(2000), σ. 19-27, αρ. 3-6· Παριανά 77 (2000), σ. 137-151, αρ. 7-
15· Παριανά 79 (2000), σ. 364-369, αρ. 16-20· Παριανά 81 (2001),
σ. 121-127, αρ. 21-25· Παριανά 82 (2001), σ. 238-244, αρ. 26-31·
Παριανά 83 (2001), σ. 336-342, αρ. 32-35.
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234α

1634. Διαθήκη μοναχού. Κρανίδι.

Σ. Λάμπρος, «Διαθήκη του ιζ' αιώνος», Νέος Έλλψομνήμων 5
(1908), σ. 339-340.

235

1634. Κωδίκελλος. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ανέκδοτος κωδίκελλος του Πορφυρίου Παλαιολόγου,
πατριάρχη Άχριδών», Επτανησιακά Φύλλα 12 (1984), σ. 63.

236

1634-1764. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Άγάθη Νικοκάβουρα, «Ό κώδικας του ίεροΰ ναου τών Άγιων
Αποστόλων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου και της Αγίας τοΰ Χρίστου
Νίκης στον Ανεμόμυλο Κερκύρας», Κερκυραϊκά Χρονικά 22 (1978),
σ. 163, 170-179, 184-185, 189, 203.

237

1634-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μυστράς, Μαραθονήσι (=
Γύθειο).

Θ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς, Ή" Ιερά μονή Ζερμπίτσης. Ανέκδοτα περί αυτής
έγγραφα-κειμήλια, Αθήνα 1966, σ. 51-54, 110, 136-143.

238

1634-1835. Ιδιωτικές και νοταριακές πράξεις, διαδικαστικά έγγραφα («προ-
τέστα»), δικαστικές αποφάσεις, πατριαρχικά σιγίλλια. Λεύκες, Νάουσα,
Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «'Ανέκδοτα παριανά έγγραφα της τουρκοκρατίας
(1594-1836). Σιγίλλια και έγγραφα της μονής Αγίου Μηνα Πάρου»,
Άθψα 75 (1974-1975), σ. 110-114 αρ. 2-3, σ. 116-119 αρ. 9, σ.
122-128 αρ. 16-18, σ. 131-132 αρ.24, σ. 139 αρ. 36, σ. 141 αρ. 38,
σ. 142-143 αρ. 40, σ. 144-145 αρ. 44, σ. 146-147 αρ. 46, σ. 148-
150 αρ. 50, σ. 157-160 αρ. 68-69.
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239

1634-1839. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κεφαλονιά.
Γ. Μοσχόπουλος, ((Ανέκδοτα στοιχεία για την έκκλησιαστική τέχνη
στην Κεφαλονιά (170?-19οςαΐ.). Άγιογράφοι-ξυλογλύπτες-άργυρογλύπτες»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), σ. 247-257, αρ. 1-8.

240

1635-1646. Διαθήκη και κωδίκελλος. Χάνδακας.

Γ. Μαυρομάτης, ((Κι άλλες έλληνικές διαθήκες μελών της οικογενείας
τοϋ Ιακώβου Cornaro», στον τόμο Λοίβή, σ. 165-172, αρ. 1-2.

241

1635-1804. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νίσυρος(;), Πάτμος.

Ζ. Τσιρπανλης, «Νίσυρος και Πάτμος (170ς-180ΐαί.). Πνευματική
έπικοινωνία και οικονομικές σχέσεις», Νισυριακά 8 (1982), σ. 13 αρ.
1, σ. 16-18 αρ. 2-3.

242

1635-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση βενετικής αρχής.
I. Μ. Αρτοκοστάς, I. Μ. Ρεοντινού, Καστάνιτζα, Κυνουρία, Λεωνίδι,
Πραστός (Αρκαδία).

Γ. Π ε τ ρ ή ς, «Το άρχεϊον της 1. Μ. Παναγίας Θεοτόκου Άρτοκοστας»,
ΔΙΜΝ 72 (1994), σ. 132-134, αρ. 1-4· ΔΙΜΝ 73 (1994), σ. 163-
165, αρ. 5-6· ΔΙΜΝΊΪ (1994), σ. 197-199, αρ. 8· ΔΙΜΝ lb (1994),
σ. 227-231, αρ. 9-11· ΔΙΜΝ 78 (1994), σ. 327, αρ. 18· ΔΙΜΝ 79

(1994), σ. 353-359· ΔΙΜΝ 80 (1995), σ. 5-7, αρ. 24-25· ΔΙΜΝ 81

(1995), σ. 35-42, αρ. 26-28· ΔΙΜΝ 82 (1995), σ. 67-73, αρ. 30-32·
ΔΙΜΝ 83 (1995), σ. 99-104, αρ. 33-35· ΔΙΜΝ 84 (1995), σ. 131-
136, αρ. 36-39· ΔΙΜΝ 85 (1995), σ. 163-170, αρ. 40-43· ΔΙΜΝ 86

(1995), σ. 195-201, αρ. 44-47· ΔΙΜΝ 87 (1995), σ. 227 αρ. 48, σ.
229-232 αρ. 50-52· ΔΙΜΝ 88 (1995), σ. 260-269, αρ. 55-60- ΔΙΜΝ
89 (1995), σ. 291-297, αρ. 61-65· ΔΙΜΝ 90 (1995), σ. 323-327, αρ.
66-70· ΔΙΜΝ 91 (1995), σ. 355-362, αρ. 71-75· ΔΙΜΝ 92 (1996),
σ. 3-15, αρ. 76-80· ΔΙΜΝ 93 (1996), σ. 35-42, αρ. 81-85· ΔΙΜΝ 94

(1996), σ. 75, αρ. 90· ΔΙΜΝ 95 (1996), σ. 99· ΔΙΜΝ 103 (1996),
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σ. 356-357· ΔΙΜΝ 105 (1997), σ. 36-37, 39· MMN 107 (1997), σ.
99-101· ΔΙΜΝ 110 (1997), σ. 195· ΔΙΜΝ 111 (1997), σ. 230, αρ.
133· ΔΙΜΝ 112 (1997), σ. 263, αρ. 138· ΔΙΜΝ 113 (1997), σ. 292
αρ. 140, σ. 294 αρ. 142· ΔΙΜΝ 114 (1997), σ. 323, αρ. 144· ΔΙΜΝ
115 (1997), σ. 355, αρ. 147.

243

1636-1648. Κώδικας του Γεώργιου Βλασόπουλου, νοταρίου Βαθέως Ιθά-
κης.

Σταματούλα Ζαπάντη (εκδ.), Γεώργιος Βλασόπονλος, νοτά-
ριος Βαθέος Ιθάκης 1636-1648, Ιθάκη 2002, σ. 19-263, αρ. 1-348.

244

1636-1787. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και πατριαρχικά γράμματα.
Αλεξάνδρεια.

Κ. Παρασύρας, «Τά έν Κρήτη ποτέ κτήματα του πατριαρχείου
Αλεξανδρείας», ΕΕΚΣ 2 (1939), σ. 87-94, αρ. 3-6.

244α

1636-1822. Σουλτανικό φιρμάνι, πατριαρχικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά
έγγραφα. Μονή Αιμυαλών, Δημητσάνα, Κωνσταντινούπολη.

Τ. Γριτσόπουλος, «Μονή Αιμυαλών Δημητσάνας», Πελοποννησιακά
25 (2000), σ. 46-47, σ. 54, σ. 57, σ. 65, σ. 67, σ. 80, σ. 87-89, σ.
93-94, σ. 97-98, σ. 107-108, σ. 123.

245

1637-1806. Νοταριακές πράξεις και πρωτοπαπαδικά προστάγματα. Κέρ-
κυρα.

Σ. Κ α ρ ύ δ η ς, Ό κώδικας τοϋ ίεροϋ ναοϋ Άγιου Ελευθερίου Κέρ-
κυρας., Κέρκυρα 2007, σ. 75-83, 107-122, 126-129, 131-134, 137-
139, 141-146, 149-150, 152-153, 157-158, 160-161, 163-176, 180,
182-183, 185, 187-192, 195-198, 201, 204-208, 211-212, 218-222,
227-231, 237, 240, 244, 247, 275-284, 302-303, 308-309, 316-317,
339-348.
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1638-1648. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Μαρία Κωνσταντουδάκη, «Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων
στό Χάνδακα σέ έγγραφα τοΰ 16ou και 17ου αιώνα», Θησαυρίσματα
12 (1975), σ. 116-117 αρ. 7, σ. 119-130 αρ. 9-11.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1647, 26 Μαρτίου

«... f Τραταροντας να μησεψη απου την μπορούσαν χορα ο ηλουστρες καϊ ηψηλοτατος άφεντις
Τζουανες Ροόητης, υιός τοϋ εύγενεστατον άφέντι Μηκελε, ντοτορες μετηκος φησκος, να παγη
ήστην Σουρια, οπου τον ηρησεν δ ήψηλοτατος άφεντης Τζουαν Μπατηστας Γρημανής, καπεταν
γενεραλ τζη γης και του πελάγου είς ολον το στατος του γαληνοτατου μας πρηντζηπε καϊ
επεθημοντας δ αύτος άφεντις Τζουανες Ροδητης και ολον τον το πραγμα, ετζη σταμπελε,
δσαν καϊ μόμπελε, να ηνε βλεπημενα οσπερ το ηδηον του κορμην, ογηα να μπορη δηχος
καμηαν ανφηβοληαν να το εχη οσαν ερθη Θεοϋ θελοντος επά ήστην χορα και δεν έχοντας
αλον καλητερον και σηγουρον ανθροπον ογηα να αφηση εις τον τοπον του, δς ανοθεν, παρα
τον εύγενεστατον άφεντι Γηοργακη Λογοθέτη ποτε άφέντι Μαθηο, τον κουνηαδον του, δηα
ταντος ηρθεν ντακορδο με τον αυτόν του κουνηαδον ηστον κατοθεν σαζμον και με δηναμην
τοϋ παροντος φανερού ήνστρουμεντου δ άνοθε άφεντις Τζουανες Ροδητης ηδοκεν καϊ την
οραν ετούτην εκονσενηαρησεν τοϋ ανοθεν άφεντι Γηοργακη το κατοθεν ήνβενταρηο εις ολον
του το πραγμα το μομπελε, καμομενο στας 8 τοϋ Μαρτιον τοϋ παροντος καϊ σοτοσκρηβε-
ρησμενο απου τα αυτα μερη, το οπηον με επαρακαλεσασην να το ρεγηστραρο εις το λημπο
μου, δζηα καλητερην τος ξεκαθαροσηνη τδ δπηον σεγβηταρη εδο κατοθεν ... Και ακόμη του
άφηνη να εχη και την εγνηα τοϋ πραγματου του τοϋ σταμπελε, ήγου σπητηον του, χοραφηον
του, μετοχηον του και αμπεληο του, ακόμη και τζη πορτζηος του βαλμένη εις το χοριο
Πετροκεφαλο τον Μαλβηζηον, τα δπηα πραγματα να κράτη δ αΰτος άφεντις Γηοργακης άστε
νάρθη καϊ να γηαγηρη δ ανοθεν άφεντις Τζουανες Ροδητης επά ήστην χορα και δσαν ερθη
Θεοϋ θελοντος να μπορη να του τα κονσενηαρη σουμπητο και ηνμετηατες δ αύτος άφεντις
Γηοργακης, ετζη τα πραγματα ηνκλουζα ήστο ήβενταρηο, δσαν καϊ το άνοθεν άσημη καϊ τα
αυτα σταμπελε, δηχος καμηαν εναντηόσην καϊ δηχος να μπορη ποτε να ητετζηπαρη απον τα
αυτα πραγματα καμηας λογής πραγμα και να τα βλεπη ογηα να μη λαχη να χαθη τηβοτας.
Και ακόμη οτη θελη σκοδαρη να τον τα κονσενηαρη και να τον δηχνη καϊ κοντο ντεστηντο
καϊ παρτηκολαρ είς οτη θελη σκοδαρη, δεν μποροντας τηνας απου τους εδηκους τοϋ ανοθεν
άφεντι Τζονανε Ροδητη να μολεσταρη τον ανοθεν αφεντι Λογοθέτη, επηδη και ραπρεζενταρη
τον ανοθεν άφεντι Τζονανε μονάχος, ξεκαθαρηζοντας και ανησος, όπου ό Θεός να μη το
δρηση, θελη λαχη θανατος τοϋ αυτου αφεντι Ροδητη, ετοτες καϊ ησετηον καζο το πραγμαν
του να ντησπονερετε ηστον μοδον οπου μηλη το τεσταμεντο του ...».

246α

1639. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Ρέθυμνο.

Μ. Μανούσακας, «'Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1618-1639) γιά
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τον 'Ιωάννη-Ανδρέα Τρωΐλο, τον ποιητή του Τοδολίνου», Θησαυρί-
σματα 2 (1963), σ. 76-77.

247

1639. Διαθήκη. Σαντορίνη.

Ά. Κ α τ σ ο υ ρ ό ς, «Διαθήκη Γουλιέλμου ντά Κορόνια», στον τόμο
Σαντορίνη, Αθήνα 1971, σ. 137-138.

247α

1639-1810. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και πατριαρχικά έγγραφα. I. Μ. Αγ.
Νικολάου Καρυάς (Αρκαδία)

Τ. Γριτσόπουλος, «Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας»,
Μνημοσύνη 2 (1968-1969), σ. 334-336 αρ. 1-6, σ. 340 αρ. 9.

248

1641-1649. Προικοσύμφωνα. Κύπρος.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Τό Γ' τεύχος του Μικρού Έλληνομνήμονος. Δύο
προικοσύμφωνα έκ Κύπρου έλληνιστί των ετών 1641-1649», Ηπειρωτική
Εστία 19/219-220 (1970), σ. 409-410.

249

1641-1775. Νοταριακές πράξεις. Νάξος.

Ά. Κ α τ σ ο υ ρ ό ς, «Οί Τούρκοι της Νάξου», ΕΕΚΜ 9 (1971-1973),
σ. 163-176, αρ. 1-13.

250

1642. Μίσθωση (ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο). Πάτμος.

Π. Μιχαηλάρης, «Άγιος 'Ιωάννης (Κολόνα): Μετόχι της μονής
της Πάτμου στή Σάμο (160ΐ-190ςαί.)», στον τόμο Η Σάμος από τα βυ-
ζαντινά χρόνια μέχρι και σήμερα, τ. Ά, Αθήνα 1998, σ. 192-193.

251

1642-1911. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καστρί, Παραμυθιά, Σαγιάδα,
Σούβλασι (Ήπειρος).

Γ. Σ ά ρ ρ α ς, Ιστορικά, λαογραφικά περιοχής Ηγουμενίτσας 1500-
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1950, Αθήνα 1985, σ. 97-102 αρ. 1-7, σ. 103 αρ. 9, σ. 198-211, σ.
320-325.

252

1643-1644. Νοταριακές πράξεις. Χάνδακας.

Α. Vincent, «Ό ποιητής τοϋ Φορτουνάτου. Άνέκδοτα έγγραφα γιά
τον Μάρκο Αντώνιο Φώσκολο», Θησαυρίσματα 4 (1967), σ. 61-62
αρ. 1, σ. 63-65 αρ. 3.

253

1643-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστική απόφαση εκκλη-
σιαστικού κριτηρίου. Σίτσοβα (Μεσσηνία), Μονεμβασία (Λακωνία).
Α. Καλαμαράς, Αλαγονία και Αλαγόνιοι, τ. Α', Αθήνα 2001, σ.
219 αρ. 1, σ. 220-221 αρ. 3-6, σ. 233-234, 283.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΟΓΩ ΑΝΗΑΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΗΒΟΥ (ΚΕΦ. ΡΜΟ')

1732, 18 Δεκεμβρίου

«f Νικηφόρος ελέω Θεού Μητροπολίτης Μονεμβασίας

Η μετριότης ημών διά του παρόντος διαζυγιτικού γράμματος δήλον ποιεί ως ότι πα-
ραστάς έμπροσθεν της ημών μετριότητας ο νικολάκις υιός τον Παναγιώτη Παπάκαλού
και προβαλλόντας μετά πολύς δεινοπαθείας ότι καθόν καιρόν υπάνδρενσαν αντόν νπήρχεν
άνηβον, ανήλνκον δηλαδή. Όθεν ημείς ον πιστεύσαντες εξετάσαμεν ακριβώς δι επιτιμίον.
Και μάρτνρες παραστάντες, ότε κνρ ... εμαρτύρησαν την άπασαν αλήθειαν. Πώς άνηβον
όν το παιδί ήτ ον χωρίς ηλικίαν νόμιμον, και δνναστ ικώς αντό νπάνδρενσαν. Ού μην αλλά
και σνγγενείς όντες μετά της σνζύγον αντού τότε Δεσποίνως θνγάτηρ όν τον Γιαννάκη
Κόκορα εκ τον χωρίον Σίτζοβα, επείπερ θείος και ανεψιός έλαβον μητέρα και θηγατέρα.
Όν το οποίον υπάρχει πάντη απάδον και παράνομον. Διό και ημείς κατά την νεαράν τον
Βασιλέως Αλεξίον τον Κομνηνού κεφαλαίω ρμο απαγορεύουσαν ανήβου γάμον και κατά
την προσταγήν του πατριάρχου κνρ Νικολάον κεφαλαίω ρς ως φησίν δια το μη είναι
νόμιμος ή μνηστεία ή το στέφανον, ή το άνηβον τον τοιούτο χωριζέσθω. Επεί τοίνυν και
η παρ' ημών μετριότης θεωρούσα το άνηβον τον συνοικεσίου, ως θεσπίζονσι οι νόμοι,
πλην των δεκατεσσάρων χρόνων ο ανήρ και δωδεκαετίας η γννή, έπειτα βλέπονσα και το
παράνομον της σνγγενείας εις το παντελές, ούκ ηθελήσαμεν αντό στέρξαι ονδόλως δια την
ψνχικήν αντών σωτηρίαν. Τούτον χάριν, γράφο μεν και αποφαινόμεθα, ίνα της σννοικέσεως
και σνζεύξεως ούτως διαλνθείσης ανεμποδίσ τως δι ην προσεβλήσασθω αιτίαν έχω μεν τον
ρηθέντα Νικολάκη από της Δεσποίνως διακεχωρισμένον και διαζευγμένον. Και έχει άδειαν
ο Νικολάκης λαβείν ετέραν γνναίκα ήν αν βούλεται κατά τονς νόμονς και στεφανωθήναι
εκείνη εκκλησιαστικό)ς μηδενός εναντιονμένον, όθεν εις ένδηξιν εδώθη το παρόν ημέτερον
γράμμα, ήτοι διαζύγιον και κατεστρώθη εν τώδε το παρόντι κώνδικι ...».
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ΝΕΜΗΣΗ ΑΝΙΟΝΤΟΣ

1780, 9 Μαρτίου

«... τιν σιμερον φανερονο κέ ομολογο εγο η παναγιοτα κοτογιανιτζα πως με ηδια μου
θέλισιν κέ με καλιμον γνομιν αποφασισα να διορία ο τ ιν κλιρονομηά μου πατρικι κε μιτρικι
που εχο στ ιν εξουσία μου τον ηο μου ηον διμητρακι κε γιανι καθου ήνε κλιρονομι μου
μαλιστα που σε αυτά ηνε κε πολα έξοδα του πατέρα τους οπου τα εχι αμανατι σε μενα ...
κέ δια το χρέος οπου έχουν να με κιταζουν οσο ζο δια τούτο από τ ιν σιμερον αποξενονομε
τοσο από σπίτια μου από μιλους από νεροτριβι μου από απελι μου από χοραφια μου από
περβόλια μου από αγρία κε ήμερα οπου κέ αν εχο να ήνε πλιρεξουσιη η ηοί διμιτρακις
κέ γιανις κε εγο να ήμε ξ εν ι κέ αποξενι οξο από κινα που εχο τις θιγατρος μου μαριας
να μην έχουν η ηοί μου να κάμουν. Τις εχο δια πρικα τις τον τρίτον μίλο ... αυτό ηνε
τις θιγατρος μου τα δε επιλιπα να ηνε τον ιον μου. ακόμα φανερονο πος ο ηος μου ο
γιανις αν ελθι από τη ξενιτιά κέ κατζι στη κλιρονομηά του ήδε κέ ήθελε πουλισι να μιν
εχι τιν αδια παρά να ήνε όλα του ηου μου διμητρακι. Ακιμι να μηρασουν σαν αδέλφι οχι
κέ θέλι να πουλίσι κέ να παρατισι αλο δεν εχι να λαβι. Πενιτα γρόσια να του δοσι ο ηος
μου διμιτρακης κέ να ήνε ήδιος κέ καθολικός νικοκίρις ο διμητρακις οσανοθεν γράφο να
τα κανι ος θελι κε βουλετε κέ γο η μητέρα τους παναγιοτα κατογιανιτζα να ήμε ξενι κέ
αποξενι από τιν κλιρονομηά μου, κέ δια βεβεον τις αλιθιας μου εδοσα τιν παρούσα μου
ομολογιαν εις χιρας τους να φανερονι τιν αλιθιαν εις κάθε κερου χριαζουμενου ενεπροστεν
τον προεστον του χορίου που θέλουν ηπογραψι κέ να μαρτιρουν τιν αλιθιαν κέ δια αιμηον
τις αλιθιας βανο το δακτιλο μου ...».

1780, 22 Μαρτίου

«... τιν σήμερον φανερονο κε ομολλογο εγο η μαρια κοντογιανιτζα η δηχατερα της μανα-
γετας ότι κανω θύμηση κε τις δηνο γραμα από το χερι μου ότι πος ελλαβα τα πρηκωα
μου τα οσα μου είχανε γραμενα το μερδικό μου οσα κε αν εβγενι ψηλλικα κε χοντρικά
... κε ετεργιαχθηκα με τι μανα μου κε με τον αδελφό μου κε ελλαβα το μερδικό μου από
τα χιλλια εος στο ένα κε από τόνα εος στα χιλλια ενεμπροστεν τον εβρεθεντων μαρτιρο
να μαρτιρουν τιν αλιθια.

Μαρια Κοντογιανιτζα τα έλαβα κε εφχαριστιθικα. Ηδου κε το δακτιλο μου ...».

254

1644-1648. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα, Χάνδακας.

Α. Vincent, «Νέα στοιχεία γιά τό Μάρκο Αντώνιο Φώσκολο»,
Θησαυρίσματα 5 (1968), σ. 143 αρ. 4Α, σ. 148-151 αρ. 6.

255

1644-1689. Διαθήκες (ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα). Σκύρος.

Ξ. Αντωνιάδης, «Σκυριανές διαθήκες του ΙΖ' αιώνα», Δ IEEE
26 (1983), σ. 129-192, αρ. 1-9.
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1645. «Βακτηρία Αρχιερέων». Κριτική έκδοση του νομοκάνονα του ιερομονά-
χου, αρχιμανδρίτου και επιτρόπου Ιωαννίνων Ιακώβου με βάση κυρίως
το υπ' αριθμόν 301 χφ. της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
Ελλάδος (πρβλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 129 όπου παρέχονται γενικές
πληροφορίες για τους χειρόγραφους κώδικες της «Βακτηρίας Αρχιερέων»), Ακο-
λουθείται η δομή και η διάρθρωση του «Συντάγματος κατά στοιχεΐον»
του Ματθαίου Βλάσταρη18. Ιωάννινα.

Ί. Άκανθόπουλος (έκδ.), Ιακώβου (Τερομονάχου, αρχιμανδρίτου
και επιτρόπου Ιωαννίνων) Βακτηρία Αρχιερέων (1645), τ. Α'-Γ',
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 1-1737.

«Λόγος προοιμιακός της παρούσης βίβλου προς πάντας τους αρχιερείς πασών τών πόλεων ...

Παρούσα βίβλος ή ovoμαζομένη βακτηρία αρχιερέων, ή νϋν νεωστί συντεθείσα εν τοις
εσχάτοις τούτοις καιροΐς, ώς όράται τοις πασιν, εγένετο οϋτως. "Εστωντας καΐ να προ-
στάζη (δ παναγιώτατος ημών δεσπότης και οικουμενικός πατριάρχης κύρης Παρθένιος, ο
εξ επισκοπής χώρας της εύγενεστάτης, ου οι γεννήτορες ευσεβέστατοι, ευγενέστατοι, και
φιλόξενοι, η μάλλον ειπείν φιλόθεοι, και πάση αρετή κεκοσμημένοι) ότι να την συντάξωμεν,
και να την βάλωμεν εις τάξιν και είρμόν τοϋ ζητουμένου σκοπού, και να θέσωμεν τάς
υποθέσεις πάσας δποϋ πρέπει και αρμόζει να κρίνη έκαστος τών αρχιερέων, κατά τους ιερούς
κανόνας, και θείους νόμους, τους υπ' αύτον κρινομένους ... Τεθαρρηκότες εις τάς άγιας αύτοϋ
εύχάς τελειώσαι την παροϋσαν βίβλον, και δη προθέμενοι ενώπιον ημών τάς ιεράς ταύτας
βίβλους, ήγουν την βίβλον τών άγιων και παν εύφημων αποστόλων Πέτρου και Παύλου, την
συγγραφεϊσαν υπο τοϋ Κλήμεντος, έχουσα τους θείους αυτών κανόνας, τάς βίβλους πασών
τών Ιερών συνόδων οικουμενικών και τοπικών, εχούσας τους θείους αυτών κανόνας, τάς
βίβλους Διονυσίου και Πέτρου Αλεξανδρείας, Γρηγορίου τοϋ θαυματουργού, 'Αθανασίου τοϋ
Μεγάλου, Γρηγορίου Νύσσης, και Θεοφίλου, και Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Γρηγορίου τοϋ
θεολόγου, Άμφιλοχίου Ικονίου, Γεναδίου και Γερμανοϋ Κωνσταντινουπόλεως, Έπιφανίου
Κύπρου, Ταρασίου, καϊ Φωτίου και Νικηφόρου Κωνσταντίνου Πόλεως, Γεωργίου Ξιφιλί-

18. Για τις προηγηθείσες εκδόσεις βλ. στην εισαγωγή του παρόντος τόμου σημ. 55.Για τη
χειρόγραφη παράδοση πρβλ. Ν. Βέης, «Άρμενοπουλικά Ανάλεκτα. I' Σχετικά προς την «Βακτηρίαν
τών Αρχιερέων»», στον τόμο Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου επί rfj εξακοσιετηρίδι της Έξαβίβλον αυτοϋ
(1345-1945), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 396γ'-ε'. Για την ορολογία της Βακτηρίας με βάση τα ανέκδοτα
χειρόγραφα 1273 και 2254 της ΕΒΕ βλ. Δ. Γκίνης, «'Αθησαύριστοι λέξεις ή σημασίαι λέξεων έκ της
ανεκδότου "Βακτηρίας Αρχιερέων (1645)"», Λειμωνάριον. Προσφορά εις τον καθηγητήν N.B. Τωμα-
δάκην, Αθηνά 73-74 (1973), σ. 290-297. Το έργο μεταφράσθηκε το έτος 1754 στη ρουμανική γλώσσα
από τον μοναχό Κοσμά και τον διδάσκαλο Δούκα. Βλ. ενδεικτικώς St. Berechet, Legâtura dintre dreptul
bizantin μ românesc, Vo. I, partea 1, Vaslui 1937, σ. 80-82· Π. Ζέπου, Μιχαήλ Φωτεινοπούλου, Νομικόν
Πρόχειρον (Βονκουρέστιον 1865), AllI 17 (1954-1959), σ. 11.
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νου, Αναστασίου Αντιοχείας, Θεοδώρου Βαλσαμών, Γρηγορίου πάπα Ρώμης, Θεοδωρήτου
Κύρου, Ματθαίον τοϋ Βλαστάρεως, Κωνσταντίνου τοϋ 'Αρμενοπούλου, 'Ιουστινιανού τοϋ
βασιλέως, Βασιλείου καϊ Λέοντος και Κωνσταντίνου τών βασιλέων, 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού,
τάς νεαράς τών θειοτάτων βασιλέων, και τάς νόμους έχουσας τούς πολιτικούς, και έτερα
τινα βιβλία εκκλησιαστικά, άτινά είσιν ώδε, σννθέμενα πρός καλλωπισμόν τής εκκλησίας,
καϊ ταύτας πάσας τάς είρημένας βίβλους, αί μεν έχονσαι θείονς κανόνας, αί δέ νεαράς
και νόμους πολιτικούς. Και έρανισάμενοι ... εσυγγράχραμεν τήν βίβλον ταύτην, ώς δραται
τοις πασιν, και όπως διά νά ευρίσκεται δ σκοπός εκάστης υποθέσεως εύκόλως, ώς άνωθεν
έφημεν, έσνντάξαμεν ταύτην μετά τίνος μεθόδον θαυμασίας, αρχίζοντας τό όνομα εκάστης
ύποθέσεως κατά στοιχείο τών είκοσιτεσσάρων γραμμάτων μιμησάμενοι τήν βίβλον Ματ-
θαίου τοϋ Βλαστάρεως, διά τό ράδιον, άλλ' ούκ ήν ή παροϋσα βίβλος όμοια κατ εκείνης,
άν καϊ διά τών είκοσιτεσσάρων στοιχείων ήν γεγραμμένη ...».

257

1645-1786. Νοταριακές πράξεις. Λευκίμμη (Κέρκυρα).

Μ. Π α ν δ ή ς, Κέρκυρα. Το βαϊλάτο του Αλενχίμον και το Πεντά-
χωρο, Αθήνα 1986, σ. 46-48.

258

1645-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και πατριαρχικά έγγραφα. Κωνστα-
ντινούπολη, Πάρος.

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, Ό "Αγιος Αντώνιος Μαρπήσσης Πάρου. Το
ιστορικόν μοναστήρι-τό κάστρον καϊ αι εκκλησίαι τοϋ Κεφάλου με
ανέκδοτα έγγραφα και φωτογραφίας, Αθήνα 1975, σ. 115-117 αρ.
2, σ. 121-128 αρ. 5-6.

259

1646-1672. Νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά.

Γ. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ς, «Οί Κρήτες ξυλογλύπτες Ιωάννης καί 'Άντζολος
Μοσκέτης στήν Κεφαλονιά (ΙΖ' αί.)», Ό Ερανιστής 12 (1976), σ.
250-251 αρ. 1, σ. 255-256 αρ. 2, σ. 259-260 αρ. 3-4.

260

1647-1776. Νοταριακές πράξεις. Αργοστόλι (Κεφαλονιά).

Γ. Μπάλλας, «Πληροφορίες για τις συντεχνίες στην Κεφαλονιά
(1594-1776)», στα Πρακτικά του ΣΤ Διεθνούς Πανιονίον Συνεδρίου,
τ. Β', Αθήνα 2001, σ. 171-180, αρ. 1-6.
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261

1647-1846. Νοταριακές πράξεις. Αργυράδες (Κέρκυρα).

Γ. Σαλβάνος, «Γαμήλια έθιμα Άργυράδων Αευκίμμης», Λαογραφία
10 (1929), σ. 528-530 αρ. 1-2, σ. 533-534 αρ. 4-5, σ. 536-539 αρ.
7-9.

262

1648-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα, «μπουγι-
ουρντί» για ζημίες που προξενούν τα πρόβατα. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ποιμενικά Νάξου. 'Επιτόπιοι συνήθειαι
έξ ανεκδότων έγγράφων», ΕΕΚΜ 10 (1974-1978), σ. 423-431 αρ.
4-15, σ. 436-438 αρ. 18-20, σ. 443-450 αρ. 27-33.

ΚΤΗΝΟΛΗΨΙΑ - ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΑ

1810, 10 Νοεμβρίου

«Διά τοϋ παρόντος πρωτονοταριακοϋ γράμματος δηλοποιεΐται ότι επειδή και và εΐχεν να
λαμβάνη δ εντιμότατος εν Τερομονάχοις κυρ Μακάριος Καπαρέλης, παρά τοϋ Χριστοφή
Μανωλα μερικά ζώα βόδια δποϋ τά εΐχεν κουντουβερνικά, διά τοϋτο εσυμφώνησαν εν
τω μεταξύ τους και τον δίνει δ ρηθείς Χριστοφής δια τά αυτά βοδινά τοϋ μεριδίου τοϋ
είρημένον κυρ Μακαρίου δποϋ άπο τήν σήμερον τον τά παραίτησεν, δέκα ζά θηλυκά καλά
và τά κράτη αυτός εν δσω ζή σιδηροκέφαλα, και và τοϋ δίνη τό κατ έτος άπο τρία δεκάρια
τυρί με ένα τραγόπουλον và μην ήμπορή ποτε và τον βιάση δποϋ và τοϋ τά σηκώση,
αλλά và τά κρατή σιδηροκέφαλα, και và τοϋ δίνη το άνω είρημένον τυρί τδ κατ έτος με
το τραγόπονλον ωσαύτως και δ ρηθείς κυρ Μακάριος παραιτείται εκ τελείου άπο τά
αντά ζώα τά βοδινά δποϋ προτοϋ είχον αναμεταξύ τους κουντουβερνικά, χωρίς τον λοιποϋ
và ήμπορη và τοϋ ζητή τδ παραμικρόν διά τά αυτά ζώα. Υπόσχεται προσέτι δ ρηθείς
κυρ Μανωλας δτι và δίνη τον είρημένον Χριστοφή μίαν δαμαλίδαν αγορασμένην από τά
ίδια τον άσπρα, và τήν έχουν κονντουβερνικήν χωρίς κανίσκι και κεφάλωσιν, αλλά ότι
εξαποστείλη δ άγιος Θεός άπο τήν αυτήν δαμαλίδαν và τδ μοιράζουν εξ ημισείας των
διδ και εις ένδειξιν αληθείας βεβαιώνεται τδ παρόν διά της ιδίας των γραφής ...».

263

1649. Νοταριακές πράξεις παραχωρήσεως ναών. Χάνδακας.

Αγγελική Πανοπούλου, «Από τη ζωή του Βαρθολομαίου
Συρόπουλου στην Κρήτη. Νέες αρχειακές μαρτυρίες», στον τόμο Της
Βενετίας το Ρέθυμνο, Βενετία 2003, σ. 145-150, αρ. 1-2.
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263α

1649-1652. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τρίκαλα.

Κ. Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα
509, 1649-1669», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40 (2001), σ. 336-337.

263β

1650-1798. Διοικητικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος,
Πάτμος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ό άγιος 'Ιωάννης καί ευαγγελιστής τής Πάτμου
(άνέκδοτα κείμενα τοΰ μετοχίου τής Μονής Πάτμου στή Ζάκυνθο)»,
Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969), σ. 75-77.

264

1650-1823. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστική απόφαση. Σκύ-
ρος.

Ξ. 'Αντωνιάδης, «Τό ιδιοκτησιακό καθεστώς καί ή άγοραπωλησία
άκινήτων στήν τουρκοκρατούμενη Σκύρο. Συμβολή στήν έρευνα τοΰ
μεταβυζαντινού δικαίου», ΕΚΕΙΕΔ 29-30 (1982-1983) [1990], σ.
94-115, αρ. 1-44.

265

1652. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο αφιέρωσης. Πάρος.

Σ. Συμεωνίδης, «Μετόχι τοΰ Αγίου Τάφου καί άγιοταφικά
άδελφάτα στήν Πάρο», Παριανά 6 (1985), σ. 122-125.

266

1652. Διαθήκη. Κέρκυρα.

------, «Αφιέρωμα στους Κερκυραίους επισκέπτες. Μια κερκυραϊκή

διαθήκη», ΔΙΜΝ 4 (1988), σ. 63-64.

267

1652-1778. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμοργός, Πάτμος.

Σ. Μουζάκης, Ο μοναχισμός στο Ν.Α. Αιγαίο κατά τον 16°-18°
αιώνα. Οι σχέσεις των μοναστηριών Αμοργού - Πάτμου, Αθήνα 1997,
σ. 41-42, 88-89, 126-127, 145-146.
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268

1653-1819. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Δ. Βαγιακάκος, «Μανιάται είς Ζάκυνθον έπί τή βάσει άνεκδότων
έγγράφων τοϋ άρχειοφυλακείου Ζακύνθου. Α' Ή οικογένεια Νίκλων
- Νικλιανων (1554-1859)», ΕΑΙΕΔ 5 (1954), σ. 25-31 αρ. 1-2, σ.
32-55 αρ. 4-24, σ. 57-84 αρ. 26-46, σ. 85-96 αρ. 48-57· ΕΑΙΕΔ 6
(1955), σ. 3-22 αρ. 58-79, σ. 24-36 αρ. 81-93, σ. 37-51 αρ. 95-112,
σ. 53 αρ. 114-115, σ. 55-65 αρ. 118-124, σ. 69-71 αρ. 127-129.

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΑΗΣ

1663, 8 Ιουνίου

«... Τήν σήμερον παρών σωματικώς δ μισσερ 'Αντώνιος Κοσμάς λεγόμενος Γερακάρις
τοϋ Μιχαλάκι άπό τήν Μάνη, ό όποιος επειδή και νά έπερίλαβε άπό τονς παρόντας σινιόρ
Γιώργο Βαρσαμά και άπό τό μισσερ Γιώργο Νίκλο, ήγονν άπό τό Βαρσαμά ριάλια δι-
ακόσια δέκα καϊ άπό τόν αυτόν Νίκλον έτερα άλλα ριάλια διακόσια δέκα μέ τά όποια
έφαμπρικάρισε και έκαμε μίαν γαλιόττα μπάγκωνε ίν τοϋττο δεκοχτώ, ονομαζόμενη ή
Κυρία τοϋ Σκοποϋ, και έπειδή και δ άνωθεν Κοσμάς νά μην έχη τόν μόδον νά τούς
δώση τήν εύχαρίστησιν ατές άνωθεν σοϋμμες καϊ μέλλοντας νάν τόνε στενέψουν, λοιπόν
διά νά μην τοϋ άκκονζάροννε έξοδες καϊ μάσσιμε είς τήν χάριν όπον τοϋ έκαμαν νά
τόνε σουφφραγάρουν στήν άνωθεν σοϋμμα, μέ τήν δποίαν ίνπερφετζιοναρίστη τήν αυτήν
γαλιόττα, είναι τό δίκαιο νά τονς ευχαρίστηση, περ βία τής παρούσης και θελη ματ ικώς
τρόπου δίδει άπό τήν σήμερον και στο ερχόμενο παραδίδει πρός τονς άνωθεν σινιόρ
Βαρσαμά καϊ Νίκλο άπό τήν άνωθεν γαλιόττα μερτικά δεκατέσσερα, No 14, ήγουν τά
εφτά καθενός, διά νά τά δεσπονέρουν και κάμουν ώς θέλονν και βονλονται, διορθώνοντάς
τονς άσσολούτονς νοικοκυραίους στά αύτά 14 μερτικά, στάντε τήν άνωθεν εύχαρίστησιν
και τονς τήνε ρεφενδάρει διά νά κάμουν ώς θέλονν και βούλονται, μέ τόν όποιον μόδον
και σνμψωνίαν οί άνωθεν κρεδιτώροι διαμένονν εύχαριστημένοι δ καθένας τονς στο ό,τι
ώς άνωθεν έχει νά λάβη καϊ κράζοννται πλερωμένοι και τά εξής ...».

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΚΤΟ («ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΙΟΝ»)

1663, 30 Αυγούστου

«... ένεψανίστη παρών σωματικώς ό μισσέρ Αίας Νίκλος τοϋ ποτέ Αναγνώστη, δ όποιος
ίνστάρει νά γράψω ώς κάτωθεν: Έπειδή καϊ καιρόν άπερασμένον νά έβάπτισε ένα παίδι τοΰ
παρόντος μισσερ Γιάννη Φονκα Μηλιώτη, τό όποιον ώνομάτισε Γιώργιο, είς τόν ναόν τοϋ
άγίον Ίωάννον τοϋ Θεολόγου τον Πατινιώτη καϊ θέλοντας δ αντός Νίκλος νάν τον δώση
έκεϊνο τό χάρισμα και βαπτιστίκιον δπον είναι τό χρειαζόμενο, έπειδή και άπό έκείνον τόν
καιρόν νά μήν τό έκαμε, θεληματικώς τρόπον και είς δυνάμεως τής παρούσης δίδει άπό τήν
σήμερον καϊ είς τούς αιώνας διά βαπτιστίκι πρός τόν άνωθεν ψιότζο του καϊ πάντων τών
κληρονόμων και διαδόχων αύτοϋ ένα κομμάτι σπιτότοπον, δπον ηύρίσκεται νά έχη, τόπος
νοΰδος, στή σκοντράδα τοϋ Αγίου Ταξιάρχου τοϋ Πασπαλιάρη, τοϋ μάκρου όρυϊες τέσσερες
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καϊ τον πλάτον έτερες όρνϊες τέσσερες Ιντζίρκα, δσο είναι καϊ ηύρίσκεται με άπασά τον άλλο
δικαίωμα καϊ με κάμποσες πέτρες και θεμέλιο ... Τόν όποιον άνωθεν σπιτότοπον δίδει ώς
άνωθεν, ίνα κάμη πρός τό άνωθεν παιδϊ διά βαπτιστίκι τον διά νά τό κάμη και δεσπονέρη
εΐτι άρα θέλει και βούλεται μή άπό τίνος εναντιονμενος μέ τοιοϋτον τρόπον, διότις τόσο δ
αντός Γιώργος, ώσάν και πάντες οί κληρονόμοι και διάδοχοι αύτοϋ νά έχονν όμπλιγο νά
δίδονν πρός τόν άνωθεν Νίκλο και πάντας τονς κληρονόμους καϊ διαδόχονς αύτοϋ τόν κάθε
τήσιον χρόνον, κάθε στήν πρώτη τοϋ Τρυγητίου, αρχινώντας δ καιρός άπό τόν Σεπτέμβριον
τόν έρχόμενον ρεάλι μισό και ένα κοττόπονλλο και τοϋτο αιωνίως ώς άνωθεν, δίδοντας
εξονσίαν τον άνωθεν μισσέρ Ιωάννη διά όνομα τοϋ άνωθεν παιδιοϋ του, νά στριδάρη καϊ
δεκρετάρη τό παρόν χάρισμα και βαπτιστικών διά νά εχη πάντοτε τό στέρεο, βέβαιο και
άπαρασάλευτο και με τοιοϋτον τρόπον, διότις όποτε τώ καιρώ ήθελε έναντιωθή τινάς τόν
άνωθεν φιότζο μου, δββέρο τούς κληρονόμους και διαδόχους τον, ώς άνωθε διά τόν άνωθεν
τόπον, υπόσχεται δ αύτός Νίκλος τά κτήματά του όλα, κινητά και ακίνητα, παρόντα καϊ
μέλλοντα, νάν τούς μαντενίρη στό ποσσέσσο τό παντοτινό καϊ έπειτα νάν τοϋ σολλεβάρη
άπό κάθε ενάντιο έξοδες, ντάννα, ίντερέσσα και μεγιοραμέντα, ετζι άλικόντρο και τοΰ αύτοϋ
παιδιού νά είναι όμπλιγάδα και ύποτικάδα τά καλά του και μεγιοραμέντα οπού ήθελε κάμει
στον αύτόν τόπον διά τήν άνωθεν κοντριμπουτζιόν τό ρεάλι μισό καϊ κοττόπονλλο τόν κάθε
χρόνον καϊ τά εξής, διά τό όποιον παιδί, επειδή και νάν μή είναι τοϋ νόμου, δ άνωθεν πατήρ
τον προμεττέρει ίν πρόπριις μπένις διά τό αύτό καϊ μαντενιμέντο τής παρούσης ...».

269

1653-1823. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις κοινοτι-
κών κριτηρίων, διαιτητικές αποφάσεις, αποφάσεις γενικής συνελεύσεως
του κοινού, διαδικαστικά έγγραφα. Δρυμαλία, Κάστρο Μπούργος,
Νεοχώρι, Φιλώτι (Νάξος), Θερμιά (= Κύθνος), Κωνσταντινούπολη,
Μύκονος, Νάουσα (Πάρος), Νιός (= Ίος), Παροικιά (Πάρος), Πάτμος,
Πλοέστι, Πολύκανδρος (= Φολέγανδρος), Σύρος, Χίος.
Ελένη Κ ο ύ κ κ ο υ, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά τήν
τουρκοκρατίαν. Ανέκδοτα έγγραφα, Αθήνα 1989, σ. 17-318 αρ. 1-209.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ «ΚΑΤΖΕΛΛΑΡΙΟΥ»

(ΝΟΔΑΡΟΥ)

1716, lé Ιανουαρίου

«... Μέ τό νά πέρασεν είς τήν άλλην ζωή δ μακαρίτης εντιμότατος χωρεπίσκοπος Καριστι-
νός, πού είς τήν έπιστασίαν τής καντζελαρίας έργαζούντανε. Τήν σήμερον περιμαζωμένοι
οί πολύ έκλαμπροι αφέντες προεστοί μέ βουλή καϊ θέλησιν καϊ τής λοιπής κοινό της, στον
διατεταγμένον τόπον διά νά κάμουν εψήφισιν. Καϊ καθώς είναι πάρα πολύ ώφέλιμη καϊ
άναγκαία τούτη ή ύπόθεσις έγνωρίστηκε ότι πρέπει νά είναι και άπό τούς προεστούς μας
ένας έκλελεγμένος πού νά έχει πράξιν καϊ τιμημένην έμπιστοσύνην νά επιμελείται μέ καθα-
ρότητα τούτην τήν χρειαζόμενην έπιστασίαν διά σύστασιν καϊ εύχαρίστησιν άνάπαυσιν τοϋ
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κόσμου. Και με κοινήν βουλήν και άπόφασιν κατά τήν τάξιν έψηφίσαμεν και κατασταίνομεν
δια νοδάρο ως άνωθεν και φανερόν καντζελάριο τον πολλά εκλαμπρο άφέντη Νικολάκη
Σπυρίδο, γνωρίζοντας τονε διά καλόν και άξιον, τοϋ οποίου μέ δύναμιν της παρούσης δί-
νομεν κάθε άδειαν, δύναμιν και εξουσίαν νά εργάζεται την επιστασίαν ετούτην φανερά και
ελεύθερα, καΐ νά ξετρεχει εις τά πάντα όλα που εξακολουθοϋσι της όμοιας επιστασίας και
τά όααν περιγράφει καθώς τοϋ εψηφοϋμεν νά τά ξακολουθοϋμεν παντοτεινά με πίστιν καϊ
νά τά βαστοϋμεν βέβαια και ανέκοπτα, δέχως καμμιας λογής έναντιότητα. Και τά πάντα
νά τρέχει μέ την συμβουλήν τών αφεντών προεστών διά νά είναι οι υποθέσεις με κάθεν
είρήνην. Και διά εύχαρίστησιν εις τους κόπους του εις σε δσα καταστιχώνει και όσα άλλα
περιγράφει νά τοϋ γίνεται ή ανταμοιβή με διάκριση κατά την ποσότητα τής υπόθεσης διά
νά είναι και ή άφεντίαν του παντοτεινά ευχαριστημένος κατά τό δίκαιον.
Επίσης καϊ από την εδικήν του υπογραφή μόνον έχουν νά βεβαιώνονται όλα τά γράμματα
δ,τι λογής φύσεως καϊ àv είναι, όσα είναι τής χρείας νά τά βουλώνει με την συνηθισμένην
βούλαν τής κοινότης μας, την οποίαν έχει νά κρατεί πάντα εις φύλαξιν.
Τοιουτοτρόπως γνωρίζομεν διά κοινήν διόρθωσιν καϊ ύπογράφομεν διά βεβαιότητα νά είναι
δ άνωθεν ψηφισμένος καντζελάριος αφέντης Σπυρίδος παντϊ ελεύθερος από όλαν του τά
δοσίματα, δίχως νά πληρώνει ποσώς τίποτις ...».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (ΠΑΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

1724, 13 Δεκεμβρίου

«Ό ενδοξότατος αφέντης μας και διαφεντευτής μας δραγομάνος, μάς παρακινά και διορίζει
νά γένει ή στίμα και ή αποκοπή τής γης κατά την γκοινήν πατέντα πού εκάμαμε, την
οποίαν τοϋ τήν στείλαμεν και τήν είδεν και βεβαιώνει πώς είναι πολλά καλή. Και διά
νά τελειωθεί με όλες της τες περιστάσες, εστοντας και νά είναι άναγκαίαν ύπόθεσις καϊ
με είρήνην καϊ δμόνοιαν, σωστά καϊ δίχως δ όλον. Μας έστειλε καϊ συνοδικόν άφορισμόν,
τά όποια εδιαβαστήκασι παρρησίαν και φαίνουνται τό τι διαλαμβάνουσι νά συντρέχομεν.
Διά τήν αίτίαν τό λοιπόν ετούτην έγινε μάζωξις στον διατεταγμένον τόπον, κατά τήν
συνήθειαν, και οι προεστοί πού εις σε κοινήν πατέντα ήτονε ψηφισμένοι ερεφουδάρουν
αύτοθελήτως διά νά μην είναι καμμίαν ύποψίαν, πώς ήθέλασι νά κάνουν τον μόδον τως.
Και με κοινήν άπόφασιν μικρών και μεγάλων πού ήτονε εις τήν σύναξη, με βουλή καϊ
θέληση καϊ τής λοιπής κοινότης, εψήφισαν πάλε νά είναι οί λοιποί πού είναι εις τήν
λεγόμενην εκείνην πατέντα με καλούς νοικοκυραίους καϊ νά έχουσι κάθε άδειαν, δύναμη
και έξουσίαν νά ποϋσι νά κάμουν καϊ νά τελειώσουν τήν στίμαν και αποκοπή δλονής τής
γής και μοναστηριών καϊ κεσίμια όλα πού είναι στο μέρος μας. Και τά όσα κάμουν και
τελειώσουν νά είναι στερεά, βέβαια και ανέκδοτα.
Οί όποιοι εψηφισμένοι είναι όλοι οί κάτωθεν ονοματισμένοι ...».

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟ ΒΟΕΒΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΜΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1748-1749

«Εις τους 1160 έχοντας δ Χαλϊλ αγάς τό ίλτιζάμι, ήγουν τήν δεκατία τής νήσου Άξιας,
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και μή υποφέροντας οί ραγιάδες τά ζουλούμια αδικίες και άνυπόφερτες άβ ανίες, δποϋ τους
εκαμνεν, εφέρθησαν εις τήν κραταιάν βασιλείαν παραπονονμενοι και ζητώντας δικαιοσύνην.
Και εύσπλαγχνίσθη δ υψηλότατος καπετάν πασιάς καϊ έστειλεν μουμπασίρη, με ένδοξόν
του μπουγιουρτλι δρισμόν, τον Άχουμετ αγά. Και ερχόμενος εις τδ νηςι της Άξιας και
με τήν άγίαν κρίσιν έγινεν το δίκαιον. Πλην καϊ δ ευρισκόμενος κόνσολος της Φράντζας
και άλλοι Φραντζέζοι και οί πατέρες οί Ιησουίτες επαραστάθησαν εις τήν παρρησίαν
της αγίας κρίσης φανερώνοντας τον βασιλικόν άχτιναμέ, καπιτουλατζιόνες και μπεράτι,
ήγουν πριβιλέγγιο και άλλα φερμάνια, ήγουν προστάγματα βασιλικά και άλλους ένδοξους
ορισμούς τών υψηλοτάτων καπετάν πασιάδων και προσωπικώς εκρίθησαν με τον άνωθεν
βοϊβόδα Χαλί λ αγά, λέγοντας πώς τδ καθόλου εις αυτά όλα τά βασιλικά προστάγματα
δεν έκαμεν καμίαν ενπείθειαν, ούτε κανένα ψήφος. Μόνον εις όλα εναντίως έπραξεν.
Πρώτον: εναντίον τοϋ βασιλικού άχτιναμέ, ότι από φαγιά, πιοτά καϊ άλλα χαρίσματα,
πεσκέσια, δπού τους έρχονται, κουμέρκι νά μή δίδουσι. Αυτός το επαιρνεν. Δεύτερον: διά
τά υποστατικά τους αμπέλια, χωράφια, λιογύρια κατά τ δ κανόνι νά παίρνει τ δ πέμπτο.
Αυτός δεν εύχαριστήθη αλλά άδικου και παρανόμου τρόπου, τά αφινεν απάνω μας καϊ
τρέχοντας, πουλώντας εις τδ κοινό επτά και οκτώ πινάκια τό κριθάρι, εμάς τδ αφινεν
προς πινάκια δύο. Καϊ με κάθε δυναστεία μας επαιρνεν τά άσπρα. Και ετζι και εις όλα
τά εισοδήματα, εις τόσον ότι εναντίον τό κανόνι το βασιλικό καϊ εναντίον τής δικαιοσύνης
μας επήρεν άδικου και παρανόμου τρόπου διακόσια τριάντα σύο γρόσια, τά οποία με τήν
δικαιοσύνη τά θέλομεν. Διά τά όποια δ άνωθεν βοϊβόδας μερικά δμολόγησεν καϊ μερικά
άρνήθηκεν. Καϊ εξετάζοντας επιμελώς με τήν άγίαν κρίσιν άποδείχθησαν όλα απάνω τον
ήγουν τά διακόσια τριάντα δύο γρόσια και επάρθησαν και εγχειρίσθησαν εις τους άνωθεν
Φραντζέζους, καθώς τό δίκαιον τδ εζήτησεν. Τόσον δίδεται εϊδησιν εις τους ύψηλοτάτους
αύθεντάδες μας και πάλιν πρόσταγμα τών αυτών ύπερτάτων αύθεντών ...».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1776, 9 Αυγούστου

«... Τήν σήμερον συμφωνά και ταιριάζει δ σιδρ ντοτδρ Πάουλο Νεγκρέτι Μιλανέζες, με
τους κάτωθεν υπογεγραμμένους και υπόσχεται καϊ απομένει δ λεγόμενος σιορ ντοτόρες
νά σταθεί εδώ εις τό νησί μας καϊ νά επιχειρίζεται τήν επιστασίαν τής γιατρικής τον καϊ
νά κουράρει τδ Κάστρο όλο κοινώς εις ό,τι αρρώστια ήθελεν τύχει έως τον χρόνον. Νά
είναι πρόθυμος εις τους αρρώστους τοϋ Κάστρου και νά μήν έμπορεϊ έως τον χρόνον νά
εβγαίνει έξω από τον τόπο.

Και οί κάτωθεν Απογεγραμμένοι υπόσχονται νά τοϋ δίνει τό κοινό τοϋ Κάστρου ριάλια
εβδομήντα· λέγω Ν" ριάλια 70, διά τον χρόνον δλάκερον, διά τες φλογοτομίες και βίζιτες
δποϋ ήθελεν κάμνει. Και ότινος ήθελεν δώκει γιατρικό νά τον τά πληρώνουν εκείνοι,
δποϋ τό παίρνουν.

Οντως εταιριάσασι καϊ εσυμφώνησαν, τδ όποιο τό βεβαιώνουν τά μέρη με τήν νπογραφήν
τως ...».
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

1793, 21 Αυγούστου

«Είς τά ίχνη τών υψηλοτάτων και πολυχρονίων αύθεντών μας γονυκλιτώς προσπίπτοντες
άναφερομεν δουλικώς ημείς οί κάτωθι υπογεγραμμένοι, δτι έλθόντες είς Ναξίαν τον μπιτιρμε
τών νησιών μας· μέ τδ νά μην έστάθη είς Ντριόν δ βασιλικός ακαταμάχητος στόλος,
έκαμαν κοινήν σύναξιν τών προεστώτων ό οικονόμος θερμίων, δ πρωτέκδικος θ ερμιών, ό
λογοθέτης Αντύπας καί δ Γιαννάκης Αντνπας, οιτινες έχρημάτισαν έπιστάται τοϋ κοινοϋ
Θερμίων κατά τό 1789 έτος, και μας έφανέρωσαν υψηλόν προσκννητόν μπουγιουλδί τοϋ
υψηλοτάτου καί πολυχρονίου ημών ανθέντου, προστάζον ότι μέ τό μαραφέτι τών κο-
τζαμπάσηδων τών νησιών νά άποφασισθή, αν τόν τζερεμέ, δποϋ έπλήρωσαν οί ρηθέντες
τέσσαρις έξ αιτίας τοϋ Λάμπρου, όπου έστειλε και έσκότωσε τόν Νικολάκη Ρώταν, βο-
εβόδα Θερμίων, πρέπει νά τόν πληρώσουν οί τέσσαρις αυτοί, δποϋ έπιάσθησαν, μέ τό νά
ευρέθησαν έπιστάται τοϋ κοινοϋ είς τό κοινόν τών Θερμίων. Διά τοϋτο κάμνοντες κάθε
λογής έρενναν καί έξέτασιν τής υποθέσεως ταύτης έστοχάσθημεν ότι μέ τό νά ευρέθησαν
έκείνον τόν χρόνον έπιστάται, έπιάσθησαν καί έπλήρωσαν τόν τζερεμέ, ού μόνον δέ, άλλά
και έδοκίμασαν και μύρια πάνδεινα είς τό κάτέργον. Καϊ αν δέν ήτον είς τήν δούλευσιν
αύτήν τοϋ κοινοϋ, όποιοι άλλοι ήθελον εύρεθή, ήθελον δοκιμάσει τά όμοια. Αρα έξ αιτίας τής
δουλεύσεως τοϋ κοινοϋ έπλήρωσαν αυτόν τόν τζερεμέ. Διά τοϋτο λοιπόν εύρομεν εϋλογον,
ότι αυτήν τήν ζημίαν νά τήν πληρώσει τό κοινόν καϊ όχι μερικώς νά άφανισθώσιν αύτοϊ
οί τέσσερις. Ούτως ενρομεν εϋλογον, έν φόβω Θεοϋ, χωρίς τινός ψιλοπροσωπιας, διότι
όταν εκείνοι δποϋ δουλεύουν τά κοινά, χωρίς έδικόν τους πταίσμα τζερεμίζονται, άλλά
μέ τό νά ευρέθησαν είς τήν δούλευσιν τοϋ κοινοϋ πάσχουσιν, δέν υπάρχει τρόπος πλέον
νά μείνει κανένας προεστός είς τήν δούλευσι τών νησιών μας ...».

270

1654-1813. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κεφαλονιά.
Γ. Μοσχόπουλος, Ένας κώδικας της μονής Αγ. Γερασίμου
στα Ομαλά της Κεφαλονιάς (1675-1763), Αθήνα 1998, σ. 31-37,
59-60, 70-71, 78-93, 125-145, 156, 227, 229, 256-260, 262-271,
299-302, 310, 312-330, 344-345, 359-360, 362, 381-383, 394-397,
400, 402-422, 424-434, 440, 442, 444-459, 463-475.

271

1655-1777. Κώδικας Θεσπισμάτων της «Κομπανίας τών'Ρωμαίων Πρα-
γματευτών» του Σιμπίου Τρανσυλβανίας (χφ. BAR MS. gr 976).
Ο κώδικας συντάχτηκε κυρίως από τον Ιωάννη Αδάμη που διετέλεσε
μέλος και «γιουρίτος», δηλαδή ορκωτός νοτάριος της κομπανίας, κατά
τα έτη 1719-1767(;). Αποτελεί αντίγραφο του χφ. BAR MS. gr. 976
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σε ό,τι αφορά τις καταχωρήσεις έως το έτος 1763. Στην παρούσα
έκδοση δημοσιεύεται ο Πρόλογος του Κώδικα και του Δευτέρου Βιβλίου
(φφ. 12α-13ρ, 58*-60ρ), Ευρετήριο των Θεσπισμάτων (φφ. 66α-68α) και
τα Κεφάλαια 1-51 των Θεσπισμάτων (φφ. 7α-131α, 176afä). Επίσης,
δημοσιεύονται αυθεντικές μεταφράσεις των προνομιακών ορισμών του
1701 και 1777. Τέλος, στο Παράρτημα Γ' περιλαμβάνονται όρκοι
μελών και αξιωματούχων της κομπανίας και δικαστικές αποφάσεις
της κομπανίας των ετών 1655 και 1681.

Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, Ή ελληνική εμπορική
κομπανία τον Σιμπίον Τρανσυλβανίας (1636-1848), Θεσσαλονίκη
1994, σ. 415-416.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΜΠΙΟΥ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ. ΕΠΙΒΑΛ-
ΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ Δ ΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ

1665, 7 Ιανουαρίου

«... Διαλάλημα τινός Ντόμπρη Φραγκαρασιάνου, ίνα μή τοϋ δίδουν πλέον κανείς πράμμα
βερεσε κα& δλου δια τήν κακολογίαν του .... έπί τής Προεδρίας τοϋ κύρ Πάνου Ιωάννου
άπό Άλβανιτοχώρι. Φαίνομεν είς ειδησιν πάντων, τό πώς κάποιος Ντόμπρη ς άπό τό
Φαγκαράσι, έστωντας νά στέκεται πάντα ενάντιος πρός τοϋ λόγου μας καί άκατάδεκτος,
καί νά κάμνη πολλάΐς καί άπρεπαις άταξίαις, καί νά γελά, καί νά άτιμάζη τούς Προε-
στοτέρουςμας, καί ημάς όλους νά κακολογά, είς αύτό έδικαιώσαμεν άναμεταξύμας, κοινή
γνώμη πάντων, ότι άπό τήν σήμερον καί δμπρώς κανείς άπό λόγουμας, ούτε σέ πανηγύρι,
ούτε άλλοϋ πουθενά νά μήν τοϋ δώση πράμμα βερεσε, άπό τήν Μπόλταν του ή άπό τήν
σάτραν του, δίχως μπάνια πλερωμής σώας, ούτε μέ σημάδι, ούτε μέ κεφηλιμέν, καί όποιος
φανή παρήκοος είς αύτό, καί τοϋ δώση, νά εχη νά γκλωμπίζεται».

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΛΕΟΠΟΛΔΟ Α'.

1701

«Πριβιλέγκιον τής Κομπανίας τών '.Ρωμαίων Πραγ ματ ευτ ων του Σιμπινίου h τή Τρανσυλβανία,
εύμενώς χαρισμένον παρά τοϋ αειμνήστου καϊ Σεβαστοϋ ποτέ Ίμπεράτωρος Λεοπόλδου
Πρίμου, εν τή Βασιλική Μητροπόλει Βιέννη τής Άουστρίας, κατά τήν 12 τοϋ Σεπτεμβρίου.
Έτει Χριστοϋ 1701. Μεταφρασθέν ρωμαίικα είς άπλήν Διάλεκτον παρά τοϋ ελαχίστου
Ιωάννου Άδάμη.

Ημείς, Λεοπόλδος, εύδοκούσης τής Θείας χάριτος Εκλεκτός '.Ρωμαίων Αυτοκράτωρ,
Αεί Αύγουστος, καί πάσης Γερμανίας, Ουγγαρίας, Βοημίας, Δαλματίας, Κροατίας, καί
Σκλαβουνίας Βασιλεύς ...

Δεύτερον. "Οσον διά τό Στάσημον καί διά τούς Τόπους τών Εργαστηρίων, και Σκηνω-
μάτων, δποϋ παλαιόθεν οί αυτοί Ρωμαίοι είς τά Πανηγύρια, ή δίχως τά Πανηγύρια,
μέσα είς τά Κάστρη καϊ Βαρόσια τής Τρανσυλβανίας, εϊχασι συνηθισμένους νά κρατοϋσιν,
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ευμενέστατα τους σνγχωροϋμεν νά είναι δηλαδή θεληματάροι νά πωλοϋσι τά πράγματα
τους κάθε λογής, ωσάν καϊ πρώτα, κάντε συκοτά καϊ με τό κομάτι, Άλλ ίγκρόσσο, κάντε
λεανικώς με τήν πήχην και με τό φούντι, Άλλ μινοϋτο. Καϊ κανένα Μαγιστράτο, η τινάς
άλλος εξωτερικκός, τους τοιούτους 'Ρωμαίους Πραγματεντάς, δποϋ διαφεντεύονται με
τό παρόν μας Προτεκτζιονάλιον, νά μηδέν τολμήση νά τους πειράξη, ή καταπώς μας
ανέφεραν νά έπράχθη πρωτήτερα, κάντε Νόμπιλις ήγουν Νέμεσης, κάντε Μιλιτάριος
ήγουν Σεφερλής, κάντε οποίας στάσεως ή άξιοσύνης καϊ αν είναι, ύποκάτω εις μεγάλην
παίδευσιν καϊ Μπιρσάγκο, διά μέσου τοϋ Κριτοϋ τοϋ τυχόντος Τόπον παρευθύς προς τήν
άναζήτησιν τοϋ άδικηθέντος καϊ βαρννθέντος εξαιτουμένην, ούτε με δαρμούς, οντε με
άλλο βλάψημον καϊ άδικίαν, διά τινά αίτίαν και τίτουλον νά τους κακοποιήση, καϊ ποσώς
καμίαν ζημίαν νά μη τους κάμη, παρευθύς διπλά πληρώνοντάς την. "Οθεν καϊ εξαιρέτως
τους Τζεδουλάριδες και φορολόγους έπι ταύτοϋ τους προστάζομεν, ότι άπό τοϋ νϋν νά
παύσουν καϊ νά απέχουν ολότελα, άπό διαγουμίσματα, και παρά τό μέτρον τραβίσματα
δποϋ εσννήθιζαν νά κάμνουν εις τά παναγύρια δυναστικώς ...

Έκτον. Μεταδίδομεν ευμενώς τή Συνοδία ταύτη τών Γραικών, νά εχφσι θέλημα καϊ άδειαν
άνάμεσόν τους νά διαλέγουν και νά ψηφίζουν Κριτήν καϊ Προεστόντους, και ώμοσμένους
Συνέδρους ήτοι Πολγάριδες. Έμπροσθεν τών όποιων, όσαις Κρίσες καϊ φιλονεικίαις τρέ-
ξουν δποϋ νά είναι καθάρια Πραγματευτάτικαις, ήγουν δποϋ νά εχη ένας Πραγματευτής
με άλλον Πραγματευτήν, τελείως καϊ χωρϊς κανένα Άπελλάτζιον νά ξεκόφτωνται. Εις δε
τά Πολιτικά Πράγματα, ή Πρώτη Ίνστάντζια, καϊ ή διάγνωσις τής Αιτίας, επιτρέπομεν
νά παρρησιάζεται ομοίως εις τον προειρημένον Κριτήν καϊ Προεστόντους. Καϊ όμως εάν
τύχη ή τό ένα μέρος τών Κρινόμενων, ή τό άλλο, δποϋ νά γνωρίζη τον εαυτόν του διά
βαρεμένον, ας εχη άδειαν νά προστρέχη εις τό Τεζαουραριάτον. Καϊ άπ' εκεί, εάν ή Σούμα
τής φιλονεικίας υπερβαίνει τά Πεντακόσια Φιορίντια, άς πηγένη εις τήν Αύλικήν μας
Κάμεραν. Τά δε Κριμινάλια Πράγματα, ήγουν τά Σφάλματα δποϋ έχουν Έγκλημα, νά
φυλάττωνται άμέσως εις τήν Κρίσιν τοϋ Τεζαονραριάτου. 'Ομοίως πάλιν, άν τύχη καμία
μεγαλήτερη Ύπόθεσις, νά έχφσιν άδειαν νά δράμουν εις τήν Βασιλικήν μας Αυλή ν ήτοι
Κούρτην ...».

271α

1655-1827. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κίμωλος.

Ί. Ράμφος, «Τά χριστιανικά μνημεία τής Κιμώλου», Κιμωλιακά 2
(1972), σ. 269-271 αρ. 1-3, σ. 275-283 αρ. 8-14, σ. 284-287 αρ.
16-18, σ. 289-293 αρ. 20-22.

272

1655-1892. Ιδιωτικά έγγραφα σχετικά με φορολογικά ζητήματα των Ανδρίων
των εγκατεστημένων στη Σμύρνη. Σμύρνη.

Δ. Πολέμης, «Άνδριοι έν Σμύρνη», Πέταλον 8 (2003), σ. 44-47
αρ. 1-4, σ. 64-124 αρ. 13-52.
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273

1657. Νοταριακή πράξη ανταλλαγής μη αρτιμελούς μοναχού με αρτιμελές
ζώο. Κεφαλονιά.

Ντιάνα Άντωνακάτου, «Ή άνταλλαγή άνθρώπου μέ ζώο
(νοταριακή πράξη) καί μοναστήρια τής Κεφαλονιάς έπί βενετοκρατίας)),

ΔIEEE 32 (1989), σ. 62-63.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΖΩΟ

1657, 11 Νοεμβρίου

«... Είς τήν μονήν τοΰ Προφήτου Ήλιοϋ είς το Λιβάδι παρόν σωματικώς οί παρόντες
πανοσιώτατοι Καθηγουμενοι, άπό ένα μέρος δ πανοσιώτατος κύρ Παρθένιος δ Λουβέρδος
καθηγονμενος τής μονής τής Κυρίας τών 'Αγγέλων άνταμώς μέ τήν κυρά προηγουμένη
κυρά Καλιτρόπη Πυλήκενα. Καί έξ ετέρου μέρους δ πανοσιώτατος κνρ Ακάκιος Καμινάρις
άνταμώς μέ τονς λοιπούς πατέρες τής μονής τον Προφήτον Ήλιοϋ είς τό Λιβάδι. Τά αύτά
μέρη ήλθαν εις τήν παροϋσαν σνμφωνίαν και θεληματικώς τρόπον ποιοϋν τήν παροϋσαν
άντιλαγήν: ίσως έξίσως καϊ δίδονν οί προρηθέντες πατέρες τοϋ Προφήτον Ήλιοϋ τοϋ
άνωθεν μοναστηρίον τής μονής τής Κνρίας τών Αγγέλων έναν καλόγερον όπερ έχουν
όνομαζόμενον Καλίνικον Πεφανάτον κοντζοχαίρη καί κοντζοπόδι ώς καθώς ενρίσκετε,
καϊ δια άντιλαγήν τοϋ αύτοϋ καλογέρου δίδουν οί άνωθεν καθηγούμενος και πατέρες
τοϋ άνωθεν μοναστηρίου μιαν φοράδα έγγαστρωμένη τρίχας κόκινης καθώς έβρίσκετε
γερή, μέ 4 πόδια, τά όποια τά έτελουτάρανε αναμεταξύ τως ίσως έξίσως έχοντας άπό
τοϋ νύν καϊ είς τους απεράντους αιώνας το τι περιλαβάνη δ καθε εις τήν έξουσίαν του
να ποιεί ώς θέλει καί βούλετε, όμπλοιγάροντας είς έτερον νά διαφεντάρι είς τήν αύτήν
άντιλαγήν ...».

274

1657. Νοταριακές πράξεις δωρεών. Σαντορίνη.

Δ. Κασαπίδης, «Συμβολή στήν ιστορία τής έγκαταστάσεως τών
Ίησουϊτών στή Σαντορίνη», Σύγχρονα Βήματα. 95 (1995), σ. 168-
169.

275

1658-1784. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Μία έπιγραφή τοϋ έτους 1679 καί ή οικογένεια
Δελλαγραμμάτικα», Πέταλον 6 (1995), σ. 33-54 αρ. 1-15, σ. 56 αρ.
18, σ. 58 αρ. 20, σ. 66-68 αρ. 23-24.
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ («ΜΠΕΝΕΦΙΚΙΟ») ΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ. ΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΟΡΟΙ ΙΣΟΒΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

1761, 27 Ιουνίου

«... Ό σιορ Ντεμένικος Ντελλαγραμμάτικας τοϋ ρίτου τοϋ λατίνου τής "Ανδρος, ερχόμενος
είς τήν άνωθεν καντζιλλαρία και έμπροστεν είς τους κάτωθεν άξιους μάρτυρες ψενερώνει
και λέγει, πώς μέ τό νά έκράτιε καϊ νά κρατή είς ζωοθροψή καϊ διά προμήθεια τής φτώ-
χειας του κάποια υποστατικά αφιερωμένα είς μπενεφίκια διά νά λειτουργαται ή εκκλησία
ή φράντζιτζη τής Αγίας Βαρβάρας τών Πιτζών, καμωμένα μέρος άπό τόν ποτέ άφέντη
Φραγκεσκάκη Ντελλαγραμμάτικα τόν παππού του 1685, μέρος άπό τόν ποτε αφέντη Φρα-
γκεσκάκη τόν άδελφόν του 1718 και μέρος 1710 άπό λόγου του μέ τ άλλα του αδέλφια
όπου έτότες ήτον νόμου ηλικίας καϊ έτοϋτο διά νά άκολουθήσουσι καϊ νά πληρώσουσι τήν
γνώμην τοϋ πατρός τους ποτε μισέρ Νικολοϋ Ντελλαγραμμάτικα, τά δποϊα έβεβαιώθηκαν
καϊ άπό τά έτερα αδέλφια γενόμενα και εκείνα νόμου ηλικία είς τήν έκλογήν όπου όλα τά
άδέλφια έκαμαν τοϋ καπελλάνου τής λεγόμενης εκκλησίας 1724, καθώς όλα φαίνουνται
είς τήν λεγόμενη καντζιλλαρίαν τοϋ Βικαριάτου καϊ ετοϋτα όλα διά τέλος νά λειτουργαται
ή άνωθεν εκκλησία τής Αγίας Βαρβάρας. Τήν σήμερον δ λεγόμενος σιορ Ντομένικος
θεωρώντας, πώς μέ τό νά κρατή τά λεγόμενα μπενεφίκια είναι και εύτός αιτία νά μή
λειτουργαται ή λεγόμενη εκκλησία και νά είναι στειρεμένοι οί γονιοί του άπό τά ψυχικά
τους, και διά νά έβγάλη κάθε βλάψιμο τής ψυχής του και διά νά μή χρεώστη νά δώση
σφικτό λογαριασμό είς τό κριτήριο τοϋ Θεοϋ, είς διόρθωσι τής συνειδήσεώς τον κάμνει ώς
άκλονθά. Καϊ εν πρώτοις διά νά εβγάλη κάθε λογής άνθιβολία άπο τό μέσος, βεβαιώνει πάλι
διά μπενεφίκιο τής εκκλησίας εκείνο τό μερίδιο τών πραγμάτων όπον αύτός και τά άδέλφια
τον ώς άνωθεν έκαμαν διά μπενεφίκιο τής εκκλησίας. Καϊ άπ εκεϊς διά νά έβγη άπό κάθε
λογής άμαρτία παρατεϊ δσαν και â κρατή και όπου τά κρατεί και ώς καθώς τά κρατεί
είς τά χέρια τοϋ αίνδεσιμώτατου σιορ βικαρίου τής Ανδρος ντον Ξαβέριου Μπαβεστρέλη
καϊ τών διαδόχων αύτοϋ νά τά κρατοϋσι επιτροπικώς ώσάν πράματα εκκλησιαστικά ώστε
γη νά βάλουσι καπελλάνο στήν Αγίαν Βαρβάραν γη δ μακαριώτατος πάπας είς ζήτηξιν
τής Αγίας Σύναξης τής Προπαγάντας νά οίκοδομήση άπάνω είς αύτά και τούς δώνει
εις όσον κρέμεται άπό λόγου τον όλην τήν εξουσίαν νά άλλάζουσι κολλήγους καϊ νά τά
κυβερνοϋσι ώς καθώς θέλουσι καϊ νά μήν έμπορή πλέον 6 λεγόμενος σιορ Ντομένικος γή
οί κληρονόμοι τον νά τά πάρουσι οπίσω, μόνον νά στέκουσι είς τά χέρια τοϋ λεγόμενου
βικάριον καϊ αύτός νά κάνη τό χρέος ώς άνωθεν. Και αύτό διατι βέβαια γνωρίζει, πώς
δέν μποροϋσι οί λαϊκοί νά κρατοϋσι πράγματα εκκλησιαστικά και τόσον περισσότερον όταν
έχουσι χρέος λειτουργιών καθώς είναι τά μπενεφίκια όλα τής φαμελίας Ντελλαγραμμάτικα.
Καϊ 6 λεγόμενος βικάριος θεωρώντας τήν μεγάλην φτώχεια, άνάντζη καϊ μετάνοια τοϋ
άνωθεν σιορ Ντομήνικον όμπλιγάρεται νά τοϋ δώνη διά ζωοθροφή του τόν κάθε χρόνο εφ
όρου ζωής του καταρχενώντας άπό τόν Ιούνιο 1762 μιγάδι καυχιά 15, κρασϊ παλιάκες 30
και ένα ριάλι τό μήνα νά τά κάνη ώς βούλεται και θέλει. Έτσι όμπλιγάρεται νά λέγη μία
λειτουργία τήν εβδομάδα διά τό χρέος τών λεγόμενων πραγμάτων και νά γράψη είς τήν
Αγίαν Σύναξιν διά τήν οίκοδομήν τοϋ χρέους τών λειτουργιών όπου διά τόσους χρόνους
δεν έκαμεν καϊ μετά τό θάνατον του νά τοϋ κάνη τήν θανήν του κατά τό στάσιμόν του.
Ταϋτα τάζονσι και οί δύο νά κρατοϋσι βέβαια καϊ σταθερά και διά βεβαίωση εποίησαν τό
παρός απογράφοντας ίδιοχειρώς με άξιονς μάρτυρες ...».
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1659. Κοινοτικά έγγραφα. Καλαμάτα, Πελοπόννησος.

Ά. Καραθανάσης, «'Επαναστατικές κινήσεις στήν Πελοπόννησο
στά 1659», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 243-249, αρ. 1-9.

275β

1659. Μίσθωση έργου. Ζάκυνθος.

Μ. Ά β ο ύ ρ η ς, «Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναοΰ τής Φανερωμέ-
νης στή Ζάκυνθο, εργο του ξυλογλύπτη Μανιοΰ Μαγκανάρη άπο τήν
Κρήτη», Κρητικά Χρονικά 25/1 (1973), σ. 219-220.

276

1659. Μίσθωση μετοχίου. Σίφνος.

Θ. Συνοδινός, «Σίφνιοι αγιογράφοι στήν Αμοργό», στα Πρακτικά
του R Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, τ. Β', Αθήνα 2005, σ. 197-198,
σημ. 6.

277

1660. Γενικό πληρεξούσιο. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Άγιον Όρος και Ζάκυνθος», Επτανησιακά Φύλλα
7/2 (1970), σ. 139-140.

278

1661. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο πληρεξουσίου. Κωνσταντινούπολη.
Ί. Μ ο υ τ ζ ο ύ ρ η ς, «Ό Ταξιάρχης Μανδαμάνδου», Λεσβιακον
Ήμερολόγιον 1954, σ. 128-129.

279

1661-1817. Έγγραφα σχετικά με τη ναυτολόγηση των ελληνικών πληρω-
μάτων του τουρκικού στόλου. Άνδρος, Κωνσταντινούπολη, Μύκονος,
Νάξος, Πάρος, Πάτμος, Τήνος.

Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α ς, 7α ελληνικά πληρώματα τοϋ τουρκικού στόλου,
'Αθήνα 1968, σ. 131-147, αρ. 1-11.
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«ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ» ΤΟΥ ΚΑΠΟΥΔΑΝ ΠΑΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ. ΑΝΑΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑ-

ΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙ ΝΑΥΤΩΝ

1805, Φεβρουάριος

«Χαφϊζ Ισμαήλ πασάς, ελέω Θεοϋ βεζίρης και καπουδάν πασάς.

Προεστώτες και επίτροποι τής νήσου Πολυκάνδρου, γενομένου εφέτος νέου συστήματος
είς τον βασιλικόν τερσανέ, έθεσπίσθη διά βασιλικού χάτι σεριφίου το νά εύρίσκωνται
χρονικώς είς τήν δούλευσιν τοϋ βασιλικοϋ άκαταμαχήτου στάλου οκτακόσιοι μελάχηδες
δόκιμοι και έμπειροι ναυτικής. Διό έγένετο τερτίπι περί αύτών και άποτεινόμενοι ημείς
είς άνακουφισμόν υμών τών χάσικων νησιών μας, ωκονομήσαμεν έκ τών μή χάσικων τό
τενταρούκι τών πεντακοσίων, έκδόντες δέ ηγεμονικούς ορισμούς είς Ύδραν, Σπέτζας,
Ψαρά καί άλλα ναυτικά νησία, έκάμαμεν τενταρούκι καϊ τούς υπολοίπους τριακοσίους, οί
όποιοι, μέ τό νά είναι νά πληρώνονται μέ άδρούς ούλουφέδες ώρισάμεθα ήγεμονικώς ίνα
πρός άνεσιν και βοήθειαν τών ρηθέντων ναυτικών νησιών γένηται συνεισφορά και άπό
τών λοιπών χάσικων νησιών μας, καί, γενομένης κατ' άναλογίαν διανομής, έξεδώκαμεν
ήδη τόν παρόντα ήγεμονικόν όρισμόν, δι' ού σας προστάζομεν ίνα, είς πληρωμήν τών
άδρών ούλουφέδων τούτων, συνεισφέρητε και άπό τής νήσου σας τά άναλογήσαντα αυτή
γρόσια εξακόσια, διά τά όποια ιδού οπού στέλλομεν τόν παρόντα διά νά τά παραλάβη και
νά τά προφθάση όσον τάχος εις τά έδώ διά νά διανεμηθώσιν είς ούλουφέδες τοις ρηθεϊσι
τριακοσίοις μελάχηδαις. Διό, χωρίς τίνος βραδύτητος καϊ άναβολής καιροϋ, φροντίσατε
τήν άποστολήν αύτών, ότι, άλλως ποιοϋντες, θέλετε κινήσει καθ' εαυτών τήν δικαίαν
ήγεμονικήν μας άγανάκτησιν. Λοιπόν, γενέσθω ώς προστάζομεν έξ αποφάσεως, ασιθ',
Φεβρουαρίου.

'Εξεδόθη άπό τό Ντιβάνι τοϋ βασιλικού τερσανέ».

280

1662. Διαθήκη (νοταριακή πράξη). Σίφνος.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Μία διαθήκη έκ Σίφνου τοϋ 1662», ΕΑΙΕΔ 8
(1958), σ. 104-111.

280α

1662-1663. Νοταριακά έγγραφα παραχώρησης ναού σε αδελφότητα. Ρυθμί-
ζονται επίσης ζητήματα λειτουργίας της αδελφότητας. Ζάκυνθος.
Λ. Ζώης, «"Ιδρυσις άδελφάτου έν Ζακύνθω», Μεσαιωνικά Γράμματα
3 (1936), σ. 14-25.

281

1662-1668. Αφορισμοί. Χάνδακας.

Ειρήνη Λυδάκη, «Αφορισμοί στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
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του 17ου αιώνα», στα Πεπραγμένα τοϋ Η' Διεθνοϋς Κρητολογικοϋ
Συνεδρίου, τ. Β1, Ηράκλειο 2000, σ. 412-426, αρ. 1-21.

282

1662-1767. Καταχωρίσεις στον κώδικα της μητροπόλεως Λαρίσης επισκοπικών
αποφάσεων και ιδιωτικών εγγράφων. Περιλαμβάνονται αγορανομικές
διατάξεις, διευθετούνται συντεχνιακές διαφορές και θεσπίζονται περιο-
ρισμοί στην πολυτέλεια της γυναικείας ενδυμασίας. Λάρισα.
Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή στήν
ιστορία τής οικονομικής, κοινωνικής και έκπαιδευτικής ζωής τής
Λάρισας κατά τήν τουρκοκρατία», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 3
(1990), σ. 309-329, αρ. 1-13. (πρβλ. Γ. Ντρογκούλης, «Οι συντεχνίες στη
Λάρισα στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα για τις οικονομικές και
κοινωνικές δομές στην περιοχή», στα Πρακτικά τον Α'Ιστορικού - Αρχαιολογικού
Συμποσίου, Λάρισα 1985, σ. 295-302, αρ. 1-9).

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

1731, 22 Ιανουαρίου

«... Επειδή λυσιτελέστερον πάντων τών έργων εστίν ή παιδεία και μάθησις άτε πού
οί γνμνασθέντες καϊ εγκρατείς ταύτης γεγονότες ον μόνον εν άνθρώποις υπέρτεροι και
αξιέπαινοι, άλλα καϊ τά θεία καλώς καταλαμβάνουσι, και άλλοις τά τής πίστεως παραδί-
δουσι. Καϊ οπου είσϊ σχολεία ελληνικών μαθημάτων εκεϊσε σεμνότης άνθεϊ, καϊ μετριότης
και ευγένεια.

Τοιγαροϋν και ημείς οί θεόθεν λαχόντες τους ο'ίακας τής άγιωτάτης μητροπόλεως Ααρίσσης και
φροντίζειν περϊ τών επωφελών ταύτης, ήβουλήθημεν σνστήσαι σχολήν ελληνικών μαθημάτων
εν αυτή, όπως ελθόντος διδασκάλου οί παίδες φωτίζωνται, καϊ οί εν τή εκκλησία συναθροιζό-
μενοι χριστιανοί διά τών διδαχών ψυχικώς ώφελωνται. "Οθεν συνάξεως γενομένης πάντων τών
κληρικών και χρησίμων αρχόντων και πρωτομαγιστόρων καϊ μαγιστόρων τών ρουφετίων εν τή
καθ1 ημάς μητροπόλει και προβληθέντος τοϋ έργου και τοις πάσι φανέντος αρεστού εδιορίσθη
ή τοϋ διδασκάλον πληρωμή νά δίδεται άπο τών κατωτέρω γραφομένων άσπρων ημών αυτών,
και τών ρουφετίων δι ομολογιών διαλαμβανομένων όπόσα χρεωστεΐ τή σχολή εκαστον, και
δπόσον διάφορον πληροϋν κατ έτος. Ό δη διάφορον εκάστου, εν όσω μεν συνίσταται ή σχολή
καϊ κατοικεί διδάσκαλος, πληρονσθαι άπο τών ρουφετίων, όταν δε διδάσκαλος ουκ έστιν εν
αυτή μηδέν τών ρουφετίων διδόναι τί εκ τοϋ διαφόρου, αλλά μένειν άκαταζήτητον παρά τοϋ
επιτρόπου τής σχολής. Εις δε άσφάλειαν γράφονται και τά όσα άφιερώθησαν τή σχολή ταύτη
και εδανείσθησαν τοις ρουφετίοις και άλλοις καϊ ήμΐν αύτοΐς ...».

283

1663-1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, επισκοπικές αποφάσεις,
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δικαστική απόφαση εκκλησιαστικού κριτηρίου. Κωνσταντινούπολη,
Μύκονος, Σύρος.

Ά. Κ α τ σ ο υ ρ ό ς, Κουρσάροι καϊ σκλάβοι. Ανέκδοτα μυκονιάτικα
καϊ συριανά έγγραφα, Σύρος 1948, σ. 11-46, αρ. 1-25.

284

1663-1823. Δικαστικές αποφάσεις των κριτηρίων της Μυκόνου επί ποικίλων
ζητημάτων (κυρίως ιδιωτικού δικαίου).

Μ. Τουρτόγλου, «Ή νομολογία τών κριτηρίων τής Μυκόνου
(1704-190ζ αι.)», ΕΚΕΙΕΔ 27-28 (1980-1981) [1985], σ. 6 σημ. 9,
σ. 7 σημ. 10, σ. 8 σημ. 13, σ. 14 σημ. 24, σ. 18-225, αρ. 1-209 ( =
Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 5, σ. 44 σημ. 9, σ. 45 σημ. 10, σ. 46 σημ. 13, σ.
52 σημ 24, σ. 56-263 αρ. 1-209).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

1702, 13 Μαΐου

«f Παραστάς έμπροσθεν τής ημών ταπεινότητος μετά τών περί ημάς κληρικών δ γέρων
Φιλόθεος Ριάνος μετά τών δυο αύτοϋ θυγατέρων, αί δποϊαι ζητοϋσαι άπό αύτοϋ έναν
αμπέλι εις τήν τοποθεσίαν τοϋ Στενοϋ, το δποϊον δταν ήβουλήθη νά γίνη καλόγερος τως
τό ήγραψεν εις τήν διαθήκην του και τήν σήμερον έχοντας κακήν καρδίαν με τοις θυγα-
τέρες τον ήβουλήθη να το πάρη πάλιν και νά τό άποξενώση άπό αυτές. Και εις τοϋτο
παραστάντες έμπροστεν ημών καϊ οί δύο μερίδες· ό τε μοναχός Φιλόθεος καϊ οί θυγατέρες
του καϊ ενωτιστέντες τών αμφοτέρων τά δικαιώματα, άποφασίζομεν εν άγίω Πνεύματι
ότι νά είναι τό άνω είρημένο αμπέλι τών δύο αύτοϋ θυγατέρων, κατά τήν διαθήκην του,
με όλον έτοϋτο νά το καρποτρώγη ό καλόγερος έως εφ όρους ζωής αύτοϋ καϊ μετά τον
θάνατον του νά τό έχουν με τήν εύχήν τον, καθώς αυτός με τό θέλημά του ύποσχέθην
έμπροσθεν ημών καϊ όψέποτε ήθελεν βουληθή νά τό άποξενώση άπό αυτές νά τό χάνη
παντελώς δ καλόγερος και νά είναι άμέτοχος άπό αυτό τό αμπέλι ...».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΟΝΗ ΜΟΣΚΟΝΑ.
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

1720, 10 Δεκεμβρίου

«Τήν σήμερον ενεφανίστην εις τό όφφίκιον τής καντζηλλαρίας δ άφέντης επίτροπος καϊ
κριτής τής νήσου Μυκόνου ό κάτωθεν γεγραμμένος όποιος λέγει πώς είχε κάνει μία σε-
ντένζα τοϋ Λονμπή Φαμελίτη διά πρόσωπον τής Κατερίνας τοϋ ποτε Νικολοϋ Γρνπάρη
θυγατέρας καϊ εναντίον προς τήν Άννέζα τής Ποθητής εις τήν όποια φαίνεται πώς επήρεν
τό άμπέλι ... διά τό όποιο λέγει καϊ φανερά ομολογά πώς τήν άνωθεν σεντένζα όπου
έκαμεν γραμμένη στους 1720 Μαγίου 30 τήν έκαμεν άπό τον φόβον τών αφεντάδων. Και
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έτζι τήν σήμερον έγνωρίζοντας τό άδικον όπου εκαμεν τής αυτής Άννεζας άννουλλάρει
τήν αύτή σεντένζα είς δλα της τά μέρη νά είναι άκερη καϊ νά μήν άρχήζει τίποτας ώσάν
νά μήν ήθελε γένει πώποτες άλλα τό άνωθεν αμπέλι να είναι τής άνωθεν Άννέζας ......

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ ΤΕΚΝΟΥ

«ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Ν NOMON»

1772, 6 Νοεμβρίου

«... Οί δε αίρεται κριται δ μοϋ μέ τήν Καν τζηλλαρίαν εστάθησαν καί ερεύνησαν μέ στό-
χασιν και μέ φόβον Θεοϋ ταΐς ύποθέσαις καϊ τό γράμματα δποϋ τών εφανέρωσαν καϊ τά
δύο μέρη, έρευνώντες αυτήν τήν ύπόθεσιν μίαν και δύο καϊ τρεις και πολλάκις, δμοϋ και
με τόν Βασιλικόν νόμον. Καϊ πρώτον μεν καθώς φανερώνει δ νόμος δέν τοϋ άγγιξεν τοϋ
σιορ Πετράκη νά πάρη άπό τήν περιουσίαν τοϋ πατρός του κληρονομίαν μετά τόν θάνατον
του, επειδή και είναι προικισμένος διατϊ είναι άλλοι παιδιά άπροίκιστα και ελεύθερα. Διά
τοϋτο δέν τοϋ δόνει ή κρίσις τίποτα. Διά δέ τής άποθανούσης άδελφής του Μαρούσας
κατά τόν Βασιλικόν νόμον τοϋ τυχαίνει νά πάρη άπό τήν περιουσίαν της τό μερίδιόν του,
δμοϋ και τά λοιπά του άδέλφια καϊ τήν μητέρα του ...».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΤΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Χ·Χ·

«Τήν ήμετέραν ένδοξοτητα δουλικώς προσκυνοϋμεν. Και άναφέρομεν ταπεινώς ότι διά
τήν άγωγήν δποϋ δ πατριώτης μας Πέτρος Θεοδώρου Πόμερ έκαμεν είς τό ύψος τοϋ
αφέντη μας εναντίον τοϋ ποτέ Νικολοϋ Λουμ... Καλλέργη και Γερώνυμου Κορίνθιου, δί
ής και εστάλη μπεμπεσίρης δ ένδοξώτατος Χασάν Αγάς σιντζιαδετζίμπασης άπό τήν
περικλεισμένη ν κόπιαν τής πρός τό θεοφρούρητον νψος του άναφοράς θέλει κατανοήσει
τήν ύπόθεσιν έως τι βαθμόν ευρίσκεται μέ τό νά έγινεν ή έξέτασις άπαραλλάκτως,
παρόντος πάντοτε τοϋ μπουμπασίρη τοϋ ύψους του ... Τδεάσομεν όμως τήν ενδοξότητά
της ότι όσα φορέσει μία γυναίκα άπό τά τοϋ άνδρός, κατά τά έθιμα τοϋ τόπου μας
δέν παίρνονται ποτέ οπίσω παρακαλοϋντες νά μήν άναιροϋνται τά τοπικά έθιμα διατι
διαφθείρεται τό τοπικόν σύστημα. '·Ομοίως καϊ αί προγαμιαΐαι δωρεαι δεν επιστρέφονται
και σας βεβαιοϋμεν ότι αύτή ή γυνή έτράβηξε τά άνίατα έξοδα, βάσανα, κόπους είς
τά τής άρρώστιας τοϋ αύτοϋ Καλλέργη όντας ή άσθένειά του πολυκαιρινή, χωρϊς νά
άπολαύση άπό αύτήν ούδέν. Αύτά ίδεάζομεν τή ένδοξότητί της παρακαλοϋντες νά είναι
συνήγορος τοϋ δικαίου και προσέτι νά άναχαιτίζωνται όλως δυνατόν τοιαϋται ύποθέσεις
δποϋ είναι ξέναι, χωρϊς νά ένέχεται τό κοινόν μας ότι πάσχει ή κοινότης μεγάλην
άνωμαλίαν καϊ δυσκολίαν...».

285

1663-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λεύκες, Μάρμαρα, Παροικιά,
Τζίπιδος (Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Ανέκδοτα παριανά έγγραφα τής συλλογής Ζα-
χαρία Στέλλα», Παριανά 101 (2006), σ. 210-219, αρ. 1-3· Παριανά
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103 (2006), σ. 424-435, αρ. 4-9· Παριανά 104 (2007), σ. 73-88, αρ.
10-20· Παριανά 105 (2007), σ. 224-232, αρ. 21-28.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΚΡΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ

1819, 8 Οκτωβρίου

«Ιμπραήμ τζαβοϋς άγα:

δ εδώ εν τή Παροικία Κοσμάς Παρίας, καί δ εκ τοϋ Κώνστου Μανοϋσος, εμφανισθέντες
πρός ημάς, έγχειρήσαντο δύω ομολογίας τοϋ ποτέ Δημήτρη Ραγκούση διά τάς όποιας
έκράξαμεν τόν πατέραν του Θωμάν Ραγκούσην πρός άναζήτησιν τούτων. Ό αύτός Θωμάς
ώμολόγησεν έμπροσθέν μας μετά μαρτύρων ότι μέ τό νά έβγήκε δ αύτός υιός του αχρείος
καί κατά πάντα άτιμος καί έδεψής παραβάς τούς όρους καί τά χρέη τών παιδιών πρός
τούς γονείς άτιμάζων καί καταζημιών αύτόν τοϋτον τόν πατέρα του έφ' όρους ζωής
του, άπέβαλεν αύτόν τής υίϊκής τάξεως κάνοντάς τον άπόκληρον κατά πάντα. Διό δέ καί
αποθανόντος αντοϋ τοϋ υίοϋ είς τήν Άνατολήν, μηδέν παρ' αύτοϋ δ πατέρας του Θωμάς
έμεθέξατο. "Οθεν ή ιερά κρίσις καί ό νόμος δίκαιων τόν πατέρα «ότι δέν ενέχεται τελείως
νά πληρώση, μηδέ όβολόν χρέη τοϋ υίοϋ, όντος ασώτου, έδεψής καί απόκληρος, καί ώς μή
φθάσαντος είς γνώμην διά όλα ταϋτα καί διά τούς ορθούς λόγους καί δίκαια τής κρίσεως,
άποφασίζομεν ότι νά μένη δ αύτός Θωμάς άκαταζήτητος καί ανενόχλητος άπό τούς αύτούς
χρεωφειλέτες τοϋ αποκλήρου τον υίοϋ ποτέ Δημήτρη. "Οθεν καί είς πίστωσιν βεβαίαν καί
διά νά έχη τό κϋρος έν παντί τόπω καί κριτηρίω δ Θωμάς δίδοται τό παρόν είς χείρας του
τή σφραγίδι τή έμή βεβαιωμένον, πρός διηνεκή ένδειξιν τε καί ακριβή άσφάλειαν ...».

286

1664. Νοταριακή πράξη μαθητείας. Κέρκυρα.

'Αγγελική Σταυροπούλου-Μακρή, «Ή παρουσία τοΰ
ζωγράφου Θεοδώρου Πουλάκη στήν Κέρκυρα», Κρητικά Χρονικά 28-
29 (1988-1989), σ. 222-223.

287

1664-1666. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «Ηλίας ή Λέος Μόσκος. Αγιογράφος στις
έκκλησίες "'Ανάληψη" καί "Παντοκράτορας" στο Λιξούρι (1664-
1665)», Παρνασσός 16/1 (1974), σ. 41-50, αρ. 1-4.

288

1664-1820. Προικοσύμφωνα. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Δεκαπέντε προικώα έγγραφα Σίφνου», Σιφνιακά
1 (1991), σ. 81-109, αρ. 1-15.
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ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ «PATERNA- PATERNIS,
MATERNA- MATERNIS». ΤΙΘΕΤΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΩΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΑΝ ΤΟΥΤΟ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΚΝΑ

1706, 24 Απριλίου

«... Έστοντας και ο μακαρίτης ο κυρ Γιώργης Μαγγανάρης νά αποκαταστήσει εις
τόν καιρόν τοϋ θανάτου του κομέσους καί επιτρόπους τών παιδιών του και όλων ων
του τών πραγμάτων τόν εντιμώτατον αφέντη οικονόμο Γοζαδϊνο καί τόν ευγενή μι-
α έρ Αναγνώστη Μαγγανάρη, όθεν λοιπόν τήν σήμερον ή κερά Ρήνη, γυνή τοϋ ποτέ
προλεγομένου Μαγγανάρη, θέλοντας με τήν χάριν τοϋ Παναγίου Πνεύματος νά κάμη
συνοικέσιον γάμου τής θυγατρός της τής κερά Μαρίας διά νά λάβη νόμιμον άντραν καί
δ αυτός τής γαμπρός νά μην είναι ευχαριστημένος εις όσα υποστατικά τοϋ εδίδεν ή
αυτή κερά Ρήνη άπό γονικά της, άλλα νά ζητά καί άπό τά πράγματα τοϋ άνδρός της.
ήγουν τό αμπέλι δποϋ έχει τοποθεμένο εις τις Καμάρες καί τό χωράφι εις τις Λίμναις,
καί άν αλλιώς ήθελεν γένη ετύχαινεν νά χαλάση τό αυτό συνοικέσιον, πλήν βλέποντας
οί προλεγόμενοι αφέντες κόμεσοι τήν γνώμην καί άπόφασιν τής λεγομένης κυρα Ρήνης
απάνω εις τοϋτο, απεφάσισαν ζήλω θείω κινούμενοι, ότι νά δοθοϋν τά ειρηθέντα πράγ-
ματα τής ρηθείσης κερά Μαρίας, ήγουν τό αυτό αμπέλι καί χωράφι καί ή προλεγομένη
κερά Ρήνη νά είναι κρατημένη καί όμπλιγάδα εις καιρόν δποϋ ήθελαν έλθει τά δύο της
παιδία εις ήλικίαν καί ναλθή καί δ υιός της άπό εκεί δποϋ τώρα λείπει, ει μέν ωσάν
καλά πεδία καί γνήσια αδέλφια δποϋ είναι ήθελαν είστε ευχαριστημένα εις ότι έλαβε ή
αδελφή τως άπό τοϋ πράματος είναι καλώς, άλλέως καί τά άνω λεγόμενα παιδία δεν
ήθελαν στέρξη, ξεκαθερνα ή όπισθεν κερά Ρήνη μέ τήν δύναμιν τοϋ παρόντος ότι νά
έχουν παντελεύθερην εξουσίαν καί νοικοκυργιά νά πιάνουν τό αμπέλι τής Χόνης καί τό
χωράφι της Μύτης διά τά προρηθέντα πράματα τοϋ πατρός των καί εις ένδειξιν καί
στερέωσιν κάθε καιροϋ εγίνει ή παρούσα διά νά φαίνεται εις κάθε καιρόν παρακαλώντας
ή αυτή κερά Ρήνη νά υπογράψουν διά όνομα έδικόντης καί άξιόπιστοι μάρτυρες εις
άσφάλειαν καί τά εξής ...».

288α

1665-1666. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Photini Karlafti-Mouratidi, Aspects de la vie écono-
mique à Corfou au milieu du 17ème siècle, Athènes 2005, σ. 91-95,
αρ. 1-7.

288β

1665-1693. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυκήδων», Ηπειρωτικά
Χρονικά 10 (1935), σ. 20-28, 33-34.
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289

1665-1760. Νοταριακές πράξεις. Πάρος, Νάξος.

Ά. Πετρονώτης, «Παριανοί μαστόροι», Παριανά 59 (1995), σ.
261-262, 280.

290

1666-1667. Νοταριακές πράξεις μαθητείας. Κέρκυρα.

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Η μαθητεία στα
επαγγέλματα στην Κέρκυρα το 17° αιώνα», Έώα και Έσπέρια 6
(2004-2006), σ. 144-147, αρ. 1-4.

291

1666-1683. Νοταριακά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Κρητικαί σελίδες», Κρητικά Χρονικά 8/1 (1954), σ.
217-225, αρ. 1-3.

292

1666-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος, Σμύρνη.

Δ. Πολέμης, «Καιρικά οικογενειακά έγγραφα», Πεταλον 4 (1984),
σ. 6-77, αρ. 1-65.

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ

1778

«Με το παρόν γράμμα φανερώνω εγώ δ ύποκάτωθεν γεγραμμένος, με τδ νά ανακαινίσω
τά δσπίτια μου καϊ μην έχοντας ή σάλα παράθυρο από τό νοτινό μέρος, έστωντας και νά
μή με άφήνη ό Τωμάζο Καίρης, εσυμφωνήσαμε εις τό αναμεταξύ μας νά ανοίξω εγώ τδ
παράθυρον ώς άνωθεν εϊπομεν καϊ νά σφαλίσω εγώ τήν έμπασιν όπου έχω και εμπαίνω
εις τό μαγερειό μου καϊ νά μην ημπορώ νά ρίξω φρόκαλα ή άλλον τίποτας, μόνον ένα
παράθυρον διά τό φώς. Προς τούτοις έλαβα και διά νά ίσάσωμεν γρόσια εφτά καϊ τά έλαβα
τής αυτής ωρας καϊ μένομεν ευχαριστημένοι. Και διά βεβαίωσιν τής αληθείας εποίησα τό
παρόν νπογεγραμμένον ιδιοχείρως μου. Μιχαήλ Καμπανάκης».

293

1666-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύπρος.

C. Κ y r r i s, The Kanakaria documents 1666-1850. Sale and dona-
tion deeds edited with introduction and commentary, Nicosia 1987,
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σ. 1 αρ. 1, σ. 54 αρ. 2, σ. 78 αρ. 3, σ. 90-91 αρ. 4, σ. 104 αρ. 5,
σ. 108 αρ. 7, σ. 113 αρ. 8, σ. 120-121 αρ. 9, σ. 128 αρ. 10, σ. 133
αρ. 11, σ. 136-137 σ. 12, σ. 140 αρ. 13, σ. 144 αρ. 15, σ. 147 αρ.
16, σ. 155 αρ. 17b, σ. 168 αρ. 18, σ. 173 αρ. 15, σ. 177 αρ. 20,
σ. 180-181 αρ. 21, σ. 183 αρ. 22, σ. 187 αρ. 23, σ. 189 αρ. 24, σ.
191-192 αρ. 25, σ. 194 αρ. 26, σ. 197-198 αρ. 27, σ. 201 αρ. 28,
σ. 203 αρ. 29, σ. 206 αρ. 30.

294

1667. Σύσταση κοινωνίας σκλάβου ενώπιον του «κατζηλλιέρη» Σίφνου. Σίφνος.
Σ. Συμεωνίδης, «Ένα έγγραφο εκμεταλλεύσεως σκλάβου»,
Σιφνιακά 1 (1991), σ. 114.

1667, 8 Μαίου

«... Τήν σήμερον δ έκλαμπρος σινιόρ Καπητάν Ζουάνες μπρόντζας δίδει και κονσενιάρει
τοϋ πανιερωτάτου, αρχιεπισκόπου σίφνου κυρ άθανασίου ένα σκλάβο τοϋρκον τό ονομά
του Τζαλουμάν Τζελεπή, διά ριάλια δυο χιλιάδες, και τόν βάνουν εις τήν μέσην τως και
γρυκοϋνται τά χίλια τοϋ άνωθεν άψέντη δεσπότη καί τάλλα χίλια τοϋ σινιόρ καπητάν
ζουάνε καί τά χίλια ριάλια ή πάρτε τον άψέντη δεσπότη, τά δίδει τόρα τοϋ σινιόρ κα-
πητάν ζουάνε. καί κάνοντας νάλθη τό ρισκάτον του, ότι περισσότερον πάρουσι από ταΐς
δυο χιλιάδες τά ριάλια νά τά μοιράζονν εις τήν μέσην. καθώς ακόμη αν ίσως καί ήθελαν
βγάλη καί διάφορον εις τήν βεστίταν τών άσπρων νά είναι καί εκείνος εις τήν μέσην τως
εβγάζοντας περό όσαις έξοδαις ήθελαν γενή εις τόν άνωθεν σκλάβον καί τά διακόσια γρώσα
τό διάφορον δποϋ εμίλησαν άνάμεσόντως νά γρυκοϋνται μοναχού τοϋ αφέντη δεσπότη, καί
άνίσως καί ήθελε τύχη ζημία νά γρνκάται άνάμεσόν τως καθώς άκόμη καί ήθελε τύχη
θάνατος τον αυτοϋ σκλάβου δποϋ ό Θεός νά μήν τό δώση νά χάνη κάθε εις τά ριάλια
χίλια τήν πορτζιόν του. έτζι δ είρηθείς αφέντης δεσπότης όμπλιγάρεται ότι άνίσως καί
ήθελε φύγη ό άνωθεν τούρκος ή ήθελαν τόν πάρον τοϋρκοι ναπηλογαται ή πανιερότης
τον. καθώς άκόμη καί δ σινιόρ καπητάν ζονάνες όμπλιγάρεται νάχη τά περίκουλα από
τούς Φράγγονς ει μέν καί ήθελαν τόν πάρη ή από τήν γήν ή άπό τόν γιαλόν. Καί έτζι
εγίνει τό παρόν παρ' ε μου τοϋ καντζιλιέρη τής σίφνος καί νπογράφου καί ίδιοχειρός τως
τ άνωθεν δυό μέρη καίτά εξής f δ Σίφνου Αθανάσιος βέβαιοι τάνωθεν Ιο Zuane Brontza
äff er mo et promette quanto di sopra.

διάκος σερματής πρωτονοτάριος σίφνου έγραψα».

295

1667-1690. Νοταριακές πράξεις. Νάξος.

Η. Νικολάου, «Για το μετόχι της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους
στη Νάξο (β' μισό 17°" αι.)», στον τόμο Η Νάξος δια μέσου των
αιώνων, Αθήνα 1994, σ. 556-562, αρ. 1-2.
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296

1668. Νοταριακή πράξη μίσθωσης ακινήτου. Κεφαλονιά.

Γ. Μ π ά λ λ α ς, «Ιστορικές πληροφορίες σέ άνάλαφρους τόνους.
Μισθωτήριο συμφωνητικό καταστήματος πρίν άπό 330 χρόνια στό
Αργοστόλι», Επτανησιακά Φύλλα 20/1-2 (1999), σ. 17-18.

297

1668-1669. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά.
Γ. Μ π ά λ λ α ς, «Συμφωνίες για σκλάβους στο Αργοστόλι (ΙΖ' αι-
ώνας)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999), σ. 276-283, αρ. 1-2.

298

1668-1669. Νοταριακές πράξεις. Νάξος.

Γ. Ροδολάκης, «Ζητήματα ναυτικού και εμπορικού δικαίου στη
Νάξο κατά το 17° αιώνα», στον τόμο Η Ελλάδα των νησιών από τη
Φραγκοκρατία ως σήμερα ( Πρακτικά τον Η Ευρωπαϊκού Σννεδρίον
Νεοελληνικών Σπονδών), τ. 2, Αθήνα 2004, σ. 397-398, αρ. 1-2.

298α

1668-1691. Διαθήκες. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Πέντε διαθήκαι Κρητών άπό τά Αρχεία τής Βε-
νετίας», Κρητικά Χρονικά 12 (1958), σ. 370-374, σ. 377-379.

299

1668-1834. Νοταριακές πράξεις. Κωνσταντινούπολη, Νάξος, Σμύρνη.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ή μονή Αγίου Γεωργίου Γρόττας, σχολή
τής Νάξου κατά τά ετη τής τουρκοκρατίας», ΕΕΚΜ 9 (1971-1973),
σ. 481-485, σ. 495-496, σ. 524-525, σ. 547-566 αρ. 1-24, σ. 568-
572 αρ. 27-32.

300

1669. Πληρεξούσια. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Δύο πληρεξούσια έξ Ιωαννίνων του 1669», Ηπειρωτική
Εστία 19/213-214 (1970), σ. 4-6.



314

ΑΡΙΘΜΟΙ 310 - 31 lß

301

1669. Διαθήκη. Κεφαλονιά.

Γ. Μοσχόπουλος, «Ειδήσεις γιά τόν Ζακύνθιο σοπρακόμιτο
Μούκιο Ρώμα (1669) (Μιά άνακοίνωση)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 5
(1986), σ. 231.

302

1669-1680. Νοταριακές πράξεις. Νάξος.

Γ. Ροδολάκης, «Συντροφιές στη Νάξο», στον τόμο Η Νάξος
δια μέσον των αιώνων, Αθήνα 1994, σ. 576-584, αρ. 1-8.

303

1669-1693. Διαθήκες. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Νικηφόρου Σκωτάκη (Μητροπολίτου Κρήτης) διαθήκη)),
Χριστιανική Κρήτη 1/3 (1912), σ. 510-518.

304

1669-1744. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Παροικιά (Πάρος), Πάτμος.
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ή Ευαγγελίστρια τής Παροικίας, μετόχιο τής
μονής τοϋ Αγίου Ιωάννου τοϋ Θεολόγου τής Πάτμου στήν Πάρο»,
Παριανά 55 (1994), σ. 251-254, αρ. 3-5.

305

1670. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο πώλησης ακινήτου. Νάουσα (Πάρος).
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ανέκδοτο νοταριακό έγγραφο τής Νάουσας
τοϋ 17ου αιώνα», Παριανά 19 (1985), σ. 129-134.

306

1670. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Μύκονος.

Σ. Συμεωνίδης, «Τοΰρκος σκλάβος ένέχυρο γιά χρέη τοϋ κυρίου
του», Συριανά Γράμματα 1/3 (1988), σ. 241, αρ. 3.

307

1670. Νοταριακές πράξεις. Αργοστόλι.
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Γ. Μπάλλας, «Ι. Ν. της Αγίας Παρασκευής στο Αργοστόλι. Ανέκ-
δοτες νοταριακές μαρτυρίες του ιζ' αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά
10 (2005), σ. 267-270, αρ. 1-2.

308

1670-1677. Νοταριακές πράξεις. Κεφαλονιά.

Γ. Μοσχόπουλος, «Μετοίκηση Κρητών στήν Κεφαλονιά στή
διάρκεια τοΰ κρητικοΰ πολέμου (1645-1669) καί ύστερα άπό τήν
άλωση τοΰ Χάνδακα», στα Πεπραγμένα τοϋ ΑΆιεθνοϋς Κρητολογικοϋ
Συνεδρίου, Αθήνα 1981, σ. 285-291, αρ. 1-5.

309

1670-1683. Πωλητήρια έγγραφα. Περιλαμβάνεται ρήτρα προσωποκρατήσε-
ως του πωλητή σε περίπτωση νομικής εκνικήσεως του πωληθέντος.
Νάξος.

Μ. Τουρτόγλου, «Ή προσωπική κράτηση σέ δύο ναξιακά πωλη-
τήρια έγγραφα τοΰ 17" αιώνα», ΕΕΚΜ 17 (2000-2001), σ. 114-116,

αρ. 1-2 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 3, σ. 274-276, αρ. 1-2).

1683, 8 Οκτωβρίου

«Παρότωζ εμοϋ του νοταρήου καί τών κατωθε γεγραμαίνω μαρτύρο εβρησκόμαινα τα
διω μαίρη ταμα τω μαίν πρώτο μαιροσ ω παπα κυρ Γεράσοιμος Κουτζώκολος τω δε αλο
μαίρος ω παπα κύρ Φραγγούλυς Γούλης ωμάδη μαί τήν πρεζβύταίρα τον τήν σοίμαιρο
έρχωτε καί τα δήω μαίρη ησε σοινήβαζμα και ύσ ονομα πουλυσήας. λέγωντας ω ανοθε
παπα κυρ Γέρασσίμος ωτη πος εχυ ένα κομάτι χωράφη και απέλυ ης τυποθέσηω του
απεράθου ής ατωποθέσμαινο ζακρύδα σήμπλληω τη ςτέρνας του τρανών περβολύω και
Ζμαράγδα παπα Γεργούς τω δικο τω πράγμα ήθελε τω αφήση ψηχνκό στω μαίγα Γε-
ωργήω η ποτε Μαρήα παπα Γεοργούς ω δε αφτός παπα κύρ Γεραημος εσώτας και τόν
γγερο που εκτηζε τω μαιγα Γεώργυω μνν έχωτας τα κυνα αργύρια να κτηζοι των ανοθε
ναώ- επαρακάλλεσε τήν ποτε καιρα Σοφήα παρα μερυαρούσ και έδωκαι τού ανωθε παπα
κύρ Γερασήμου δέκα πέτε καθος φενετε τω σκρύτο τήν σήμαιρο, η δε άνοθε καίρα Σωφήα
ήθελλε πουρκύσοι άσπρα τής θηγατρός τυς παπαδήας και του γαμβρού της του παπα κύρ
Φραγγκούλοι. Τωρα την σοιμαίρο στα 1683 χρύαζομένος ω παπα κύρ Φραγγκούλης και
η πρεζβυτέρα τον τα ανωθε τορνέσσια απω τον παπα κύρ Γεράσημο και μνν έχονας να
τα δόση σήρνοτας τωνε στον καδη καί κανη στύ φυλακή ήμαίρες ετεκα. καί μνν έχωτας
καί η βωήθνά τον νατον αίβγάλυ απο τήν φηλάκυ μύτε ω υόστου ω παπάς μύτε αλος
κανής, εθελλησε αύτοθέλυτος δια να ξεχρεοσή τον ανωθε μαίγα Γεώργυω απο τα ανοθε
δεκα πετε ρεάλνα καί θέλλοι μαι καλο τον θαίλνμα και πονλύ το αντω πράγμα το ψνχυκό
του αγύου καθος φένετε και το ψνχηκο και το χραίος τον αγύον και θελν ω παπα κύρ
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Γεράσουμος απο την αοίμαιρο και πονλυ και ξαιπονλλοί το αύτο πράγμα στάς χνρας τον
ανοθε παπα και τοις πρεζβντέρας μαι γύς και δετρν και μαι πασα τον δικαίωμα δια ρ.
9 νονμαιρο δια ρεάλια ενεα και καρτα τρνα καθος τω ετήμναεν ω Γεδργνος Μπέλνωτής
και Μανόλνς Βασηλούς. ω δε ανοθε παπα κνρ Γεράσημος και ω μαιγα Γεώργνος απο
το αύτο πράγμα πλλέω κανένα δηκαιωμα να μην έχον μονον να ύνε στνν εξονσία τον
ανοθε αγορα σταδο και τον δηαδοχο τος να το καμον εδς θελον και βούλοντε ωα αγορα
και πράγμα εδηκό τος και αν ήθελε εβρεθή κανένα γγκέρο η ξένος ν εδήκος να δηααήσοι
τον ανοθε αγοραστν υ τονς κλνρονόμονς τον ηποσχετε ω ανοθε πονλντής αφτος και τα
καλα τον και ν κλληρονομν τον να τον ετεφετερον σε πασα κρύση. ώθεν σε ωλα τα ανοθε
εμννα και τα δήο μαίρν κοτεταρνζμαίνη και αναπαμένη ής πενα και κοτανα της αφετηάς
τον κατ α καιρόν εβρεθέτ ος ρ. 5 νονμαιρο πετε ω αλνλογνσας να τα ζνμνόνετε και παλν
ν παρονσα να έχν το βεβεο ...».

310

1670-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, Αρχείο της νήσου Σκοπέλου, Σκόπελος 1999, σ.
7-25, 41.

311

1671. Διαθήκη. Κύθηρα.

Χρύσα Μαλτέζου, «Πρόσφυγες άπο τήν Κρήτη στά Κύθηρα»,
ΕΕΒΣ 39-40 (1972-1973), σ. 524-526 (= Μαλτέζου, Βενετική παρονσία

στά Κύθηρα, αρ. Ε).

ΔΙΑΘΗΚΗ

1671, 1 Σεπτεμβρίον

«... f Έπειδή και ονδεις τών άνθρόπων πόποτε τδν άορον και έφνήδιον θάνατον νά ένόησε
και νά εϊδε τήν δραν τής αντοϋ τελεντής κατά τδν Εύαγγελικδν λόγον τον λέγοντα ούτως και
έφνήδιος έφ ημάς έπιστή ή ημέρα έκεΐνη καϊ πάλιν ούκ ήδατε τήν ήμέραν ουδέ τήν δραν έν
ή δ νιος τον άνθρώπον έρχετε, τοντω είς νουν βαλλόμενος και έγώ Κάλλιστος ιερομόναχος,
ό κατά κόσμον Γλνγορόπονλος, νιος τοϋ ποτέ λαμπρωενγενεστάτον κνροϋ Μαρίνου άπό τήν
περίφημον καί περιβόητον Κρήτην, έθέλισα νά γράψω τήν παροϋσα διαθήκην καϊ ύστερήν
μον θέλησιν, ή δποία θέλω νά είναι βέβαια και άνέποπτη, παρακαλώντας τήν ύψιλοτάτην
μας αφεντιά νά μήν βάλη χέρι είς ότι έγώ είς τήν παροϋσαν μον θέλω όρδινιάση.
Μέλλων τας το λοιπόν τήν πολνποθητόν μον, τήν πολλύ πεφηλημένην μον, τήν πολλύ
στένακτον, τήν πολλύ όρκητον, τήν πολλύ τάραχον, τήν πολλύ αίχμάλωτον καϊ τέλος
πάντων τήν νπό τών άθέων άγαρινών κνριενθεϊσαν, τήν ταλαίπορον λέγω Κρήτην, τήν
τών παλαιών θεών πατρίδα κατά έλληνας καϊ έμοϋ κατά Χριστόν είς νοϋν βαλλόμενος τήν
δδηπορίαν αύτής νά κάμω και τόν άωρον θάνατον φοβούμενος μήπως καϊ έφνίδιος έλθη
και άρπάση με και ή άμαρτωλή μον ψνχή μήνει άδιόρθοτος, έν πρώτοις λοιπόν παρακαλώ
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τον οίκτήρμονα Κύριον, τόν φιλάνθροπον, τόν εϋσπλαγχνον, τόν εξαγοράσαντα ημάς πά-
ντας εκ τής χειρός τοϋ πονηροϋ όιαβόλον, ϊνα έχει έλεος τή ταπεινή μου ψυχή, τοις δε
όρθοδόξοις χριστιανοΐς τήν τελείαν συγχώρησιν ζητώ, ώς καϊ εγώ αντοΐς άφίνω, νά είναι
συγχωρημένοι παρά Θεοϋ παντοκράτορος καϊ εξ έμοϋ τοϋ άμαρτολοϋ ίερομονάχου.
Ακόμη θέλω καϊ άφίνω τοϋ λαμπρωενγενεστάτου κυροϋ Γεωργίου, του πολλά μου ηγαπημένον
άδελφοϋ, τό εναγγέλιόν μου τό άργυρόν και παρακαλώτονε νά μην το πούληση, μά νά τό
έχει εις ταις εορταϊς δποϋ θέλει κάμει νά μου ενθυμαται. Άκομή ότι εκείνος εξόδιασε και
ήκαμέ μου, νά μπορεί νά τά παίρνη χορις καμίαν πρετενσιό εις εκείνα τά πράματα τών
άλλων μου άδελφιών. Άκομή άφίνωτον τοϋ ανοθεν αφέντη Ντζόρτζη τό έστανρωμένον
μου τόν κονφαλό με τά καπιτέλα του. Ακόμη τό τρίκορφόν μου δποϋ εγόρασα και τά δύο
μου οικονίσματα, τους πατέρες και άγιους δέκα, διά νά κάνη τήν εορτήν τος, καθώς εγώ
τόν έταξα όταν δεν εμπόργιε καϊ εις τήν εορτήν τος νά με μνημωνεύωσι και εμένα, διατϊ
πολλά εις τήν ζωήν μου άγάπον τους αγίους καϊ τόν εορταστήν τος.
Άκομή άφίνω τής ήγαπημένης μου αδελφής, τής κεράς Κατερίνας, τό θυμιατόν μου τό
άργυρόν ...

Άκομή άφίνω τοϋ ηγαπημένον μον άδελφοϋ αφέντη Μάρκου τό συγλέτο μον τό άργυρο
με τόν στανρόν και φωτιστήρι αργυρά, νά μου ενθυμαται ...

Άκομή άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ Ντζόρτζη τά άγια λήψανα όποϋ έχω όλα. Άφίνω τοϋ Νικολό
τοϋ φιλιοτζο μου τοϋ σφακιανοϋ τό καλήτερον μον άπόστολον καϊ ένα όρολόγη καϊ τοϋ
άφίνω τοϋ συντέκνου μου τοϋ παπά Χορτάτζη ένα όρολόγη, εκείνο τό μαυροχρύσον και
μίαν λειτουργίαν γρεκολατίνα και μίαν εορτήν τοϋ άγιου Ιωσήφ τοϋ υμνογράφου καϊ τό
μικρόν μου πεντηκοστάρι, διά νά με μνημονεύει. Άφίνω και τής κεράς κουνιάδας μου ένα
αγιον κωνσταντινατο λακουδοτώ νά μου ενθυμαται και μίαν κούπα, λεγόμενη φαλφουρϊ
και τά δύο μαχέργια τά κομπάνια, όποϋ μοϋ έχάρισασι όποϋ κατέχη ή κερά Κατερίνα.
Άκομή άφίνω τής κεράς μου τής πολλά μου ήγαπημένης μάνας τήν καλητερά μου άλαγογή,
τά Ιερά μεταξοτά, νά είναι νικοκερά νά τα δίδη όπου θέλει νά τήν μνημονεύουσι και
αντήνη και εμένα διά θεόν καϊ ψυχηκήν σωτηρίαν και ούτως θέλω νά είναι καϊ νά μένη
άνέποπτη ή παροϋσα μου ...».

311α

1671. Διοικητικό έγγραφο. Κύθηρα.

Μαρία Πατραμάνη, «Λιμοί καί λοιμοί στά Κύθηρα. Ή στάση
τών βενετικών άρχών καί τοϋ πληθυσμοΰ (16ος-18ος αι.)», στον τόμο
'Άνθη Χαρίτων, σ. 606, αρ. 5.

311β

1671. Αίτηση του λαού των Κυθήρων προς τη βενετική διοίκηση για επισι-
τιστική βοήθεια. Βενετία, Κύθηρα.

I. Ψαρά ς, «Πείνα στα Κύθηρα (1666-1673)», Ελληνικά 38 (1987),
σ. 77-79.
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311γ

1671. Νοταριακό έγγραφο παράδοσης της νομής δωρηθέντος ακινήτου. Νάξος.
Β. Σφυρόερας, «Τό έν Νάξω μονύδριον τών αγίων Τεσσαράκοντα,
μετόχιον τής μονής Ξηροποτάμου», ΕΕΒΣ 32 (1963), σ. 493-495,
αρ. 2.

312

1671-1701. Συμβάσεις καλλιέργειας (νοταριακές πράξεις). Απείρανθος
(Νάξος).

Μ. Τουρτόγλου, «Καλλιεργητικές συμβάσεις στήν Απείρανθο
τής Νάξου κατά τήν τουρκοκρατία», ΕΕΚΜ 12 (1995), σ. 509-512,
αρ. 1-4. (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 3, σ. 253-255, αρ. 1-4).

313

1672-1675. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύρος.

Σ. Συμεωνίδης, «Ή διαθήκη τοΰ Πετρίτζη Φρέρη και ή άκύρωσή
της», Συριανά Γράμματα 1/4 (1988), σ. 358-360.

313α

1672-1709. Νοταριακά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Κρήτες έν Ζακύνθω», ΕΕΚΣ 1 (1938), σ. 294-298.

314

1672-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πάρος, Τζίπιδος, Κέφαλος
(Πάρος), Φώκιες (Μικρά Ασία).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα τής Πάρου
(1630-1830) άπό τή συλλογή τής Βασιλικής Άσπροπούλου», Παριανά
51 (1993), σ. 297-300· Παριανά 52 (1994), σ. 30-35 αρ. 11-14, σ.
37 αρ. 18· Παριανά 53 (1994), σ. 101-104 αρ. 24-26, σ. 107-109
αρ. 28-29· Παριανά 54 (1994), σ. 201-202, αρ. 34-35· Παριανά 56
(1995), σ. 63-67, αρ. 38, 42, 44· Παριανά 57 (1995), σ. 141-143
αρ. 50, σ. 146 αρ. 53.
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315

1672-1871. Δικαστικές αποφάσεις, νοταριακές πράξεις και διοικητικά έγγραφα
αναφερόμενα στην φθορά παρθένου ή στην εύρεση θησαυρού. Βαθύ
(Σάμος), Βόστιτζα (Αχαΐα), Ναύπλιο, Νάξος, Πρέβεζα, Σύρος.
Μ. Τουρτόγλου, Παρθενοφθορία καϊ ενρεσις θησανρον. Βνζάντιον
- Τουρκοκρατία - Μετεπαναστατικοϊ χρόνοι μέχρι καϊ τον Καποδι-
στρίου, 'Αθήνα 1963, σ. 152-294, αρ. 2-34.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΣ ΣΥΡΟΥ». Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΦΘΑΡΕΙΣΗΣ
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΑΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΦΘΟΡΙΑ.
ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.

1827, 4 Ιουλίου

«Διά τοϋ παρόντος μαρτυρικοϋ γράμματος μαρτυροϋμεν οί υπογεγραμμένοι ότι, επειδή και
ή Σοφία Ζερβούδαινα κατέτρεχεν πρό τίνος καιροϋ τον Πέτρον Αλεξάνδρου, λέγουσα ότι,
αύτός, νά ύπεσχέθη νά λάβη τήν θυγατέραν της γυναίκα, καϊ ότι διά τήν ύπόσχεσίν του
αύτήν, αύτός εσυγκοιμήθη μαζί της και τά παρόμοια, καϊ επειδή αύτός δ νέος, είχε της
δανείσει γρόσια εβδομήντα άπό καλωσύνην του καϊ άγόρασεν εν όσπιτόπουλον μέ ύπόσχεσίν
ότι αύτά τά χρήματα νά τω τά έπιστρέψη μετ' ολίγον καιρόν, και άφοϋ αύτός δ καιρός
παρήλθε, και δ ρηθεις Πέτρος έζητοϋσεν τά άσπρα του αύτή τότε τόν έσυκοφάντησε ότι,
νά έφθειρε τάχα τήν κόρην της, καϊ δ νέος αύτός διά νά άποφύγη τάς συκοφαντίας της
μεσολαβησάντων τών γειτόνων τής έχάρισεν τό ρηθέν δσπήτιον, και αύτή τότε ώμολόγησεν
έμπροσθεν ήμών και κολτζή Δημητρίου Λυχνοϋ απεσταλμένου παρά τοϋ κυρίου Ανδρέου
Πρωιν άντιαστυνόμου, ότι αυτός δ νέος είναι άμέτοχος άπό τήν θυγατέραν της καϊ
ουδέποτε συγκοινωνίαν έλαβεν μετ' αύτής, άλλ' ότι τόν εσυκοφάντησεν έπϊ σκοπώ διά νά
άπολαύση τό όσπιτόπουλον αύτό καθώς και τό άπήλαυσε και ότι δέν έχει κατ' αύτοϋ είς
τό εξής καμμίαν ζήτησιν, καϊ δ νέος αύτός έφάνη έμπροσθεν ήμών πάντι αμέτοχος- ταϋτα
γνωρίζοντες και εν βάρει συνειδήσεως ήμών μαρτυροϋντες ύπογραφόμεθα ...».

315α

1673. Διαθήκη. Σίφνος.

Π. Ζερλέντης, «'Αρχιεπίσκοποι Σίφνου καί Μυκόνου (1646-1797)»,
στον τόμο Ίστορικαί ερενναι περϊ τάς εκκλησίας τών νήσων τής άνατολικής
Μεσογείου θαλάσσης, τ. I, Έρμούπολις 1913, σ. 138-141.

316

1673. Διαθήκη. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ή διαθήκη τοΰ 'Αθηναίου έθνομάρτυρος Μιχαήλ
Λίμπωνα», Αθηναϊκά 13 (1959), σ. 2-8.
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317

1673-1691. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαντορίνη.

Μ. Ροΰσσος-Μηλιδώνης (έκδ.), Το ελληνικό αρχιπέλαγος.
Α Σίφνος, Σέριφος, Κύθνος, 'Άνδρος, Νάξος, Θήρα. Ή τουρκοκρα-
τούμενη «Ελλάδα» μέσα άπο ανέκδοτα έγγραφα Ίησουιτών τοϋ 17ον
και 18ου αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 61-65, αρ. 3α, β.

318

1674. «Προτέστο» (διαμαρτυρία). Μήλος.

Σ. Ή μ ε λ λ ο ς, «Παρατηρήσεις σέ άνέκδοτο έγγραφο τής τουρκο-
κρατίας άπο τή Μήλο», ΕΕΚΜ 13 (1985-1990), σ. 329-330.

319

1675-1679. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Α. Τσίτσας, «Η κερκυραϊκή οικογένεια Ζανδίρη. Συμπληρωμα-
τικά», στον τόμο Ροδωνιά, τ. 2, σ. 548-549, αρ. 1-2.

320

1676-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Ανέκδοτα νομικά έγγραφα Σίφνου. Άλλα όκτώ
προικώα - ενδεκα διαθήκες», Σιφνιακά 2 (1992-1993), σ. 105-119 αρ.
16-23, σ. 121-136 αρ. 1-11.

321

1676-1840. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Νομικά έγγραφα Σίφνου [1676-1840]», Σιφνιακά
14 (2006), σ. 134-162, αρ. 1-39.

322

1677-1796. Νοταριακές πράξεις προικοσυμφώνων. Βόθροι, Τρικοκκιές (Νά-
ξος).

Δήμητρα Παντελια-Γριτσοπούλου, «Δέκα προικοσύμ-
φωνα άπο τήν Νάξο», Μνημοσύνη 13 (1995-1997), σ. 210-222 αρ.
1-10, σ. 215-218 αρ. 4-7.
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322α

1678. Μαρτυρικά. Χίος.

Κ. Ν τ ό κ ο ς, «Μία ύπόθεσις πειρατείας κατά τον 17ον αιώνα (1678-
1680)», Θησαυρίσματα 2 (1963), σ. 42-47.

322β

1678. Μαρτυρικό. Χίος.

Θ. Παπαδόπουλος, «Ό Λέων Άλλάτιος καί ή Χίος», Χιακά
Χρονικά 20 (1989), σ. 118-119.

323

1678-1764. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Δύο νοταριακά έγγραφα», Σιφνιακή 2/13
(1968), σ. 22.

324

1678-1832. Διαθήκες. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Είκοσι διαθήκες», Πέταλον 1 (1977), σ. 29-31 αρ.
1, σ. 39-63 αρ. 2-6, σ. 71-132 αρ. 8-20.

324α

1678-1845. Ιδιωτικά δικαιοπρακτκά έγγραφα και αφορισμός. Κέρκυρα.

Ά. Τσ ί τ σ α ς, «"Τριμάρτυρος", ναός τών Κρητών προσφύγων στήν
Κέρκυρα», ΔΑΕΚ 19 (1982), σ. 174 σημ. 23, σ. 182-184 αρ. 1-2.

325

1679-1851. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κοινοτικές αποφάσεις.
Καρλόβασι (Σάμος), Πάρος, Πάτμος, Σύρος, Χίος.

Δ. Σ ι ά τ ρ α ς, Ο κοινοτικός πολιτισμός της τουρκοκρατούμενης
νησιωτικής Ελλάδας, Αθήνα 2007, σ. 94-95 σημ. 151, σ. 128-129
σημ. 228, σ. 131-133, σ. 159-163 αρ. 1-3, σ. 176 αρ. 11, σ. 214
αρ. 2, σ. 216-217 αρ. 3, σ. 225-229 αρ. 9-11.
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΘΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1783, 15 Αυγούστου

«Εστοντας κε μια διαφορα ειδραμε αναμεσα τον πρε Ιωάννη Βαρθ... του πετρον και τον
ερρικο ρούσο του λιναρδου, ει οπια διαφορα ειτονε δια ενα jous ποσεσο του ντουβαριου
τιχου του ανοθεν ερρικου, το οπιο jous κε ποσεσο ο ανοθεν πρε Ιωάννης ιθελε το γιρεψι
του λεγομενον ερρικου ος κολοτερανος και συμπλιτορας κε καθος ιθελεν τεριαξοννε ετζι
να του το πλιροσι, αμι την σιμερον ο ανοθεν πρε Ιωάννης, αγρικοντας πος ο λεγομενος
ερρικος αφτο το jous και ποσεσο το ειχεν δοκι του μάρκου δαλεζιου του Ιωάννη, εσιντραμε
... ειστον επιτροπον κε κατοθεν απογραμενους, ζιτοντας ος κολοτερανος αφτο το jous αν
του ανγγιζι να του γινι δικεοσινι, κε ... εκρακτικεν εδο ... ο λεγομενος ερρικος, οπιος,
ξεταζονταστονε κε βαζοντας τον ε και εις ορκο, εφανεροσε τιν ψυχιν του πος ειστερα οπου
ο ανοθεν πρε Ιωάννης του ιχε γιρεψι αφτο το jous επιγε ο ανοθεν μαρκος δαλεζιος και
τον ευρικε κε του ιπεν πος μιν το δοκις του πρε Ιωάννη κε δοστο εμενα, κε απο ο,τι
είχες τεριαξει να σου δοσι ο πρε Ιωάννης εγο σου δινο το παραπανο- τότες ο ερρικος
του αποκριθικε: καλα εσι εμπορις να μου δοκις το παραπανο, αμι ο πρε Ιωάννης καθου
συμπλιαστις σου το περνι· τότες ο άνωθεν μαρκος λεγι του ερρικου: εσενα μι σε μελι,
εγο σου δινο δεκα γρόσια δια τον τοπο να το ξευρομε μοναχας εμις, κε ελα να παμε στ ιν
καντζιλαρια να καμομε αλαξια, να σου δοσο μια ελια και εσι να μου δοκις αφτο το jous,
... οποτας κανίς δεν ιξευρι πος σου δοκα, κε στο φανερό φενετε πος εινε αλαξια με τιν
ελια· τότες δεν εμπορουσι να μου το πάρουν βλέποντας λιπον ο επίτροπος οπος εγινε μια
κριφι μαριελια εις το να μποδισουν τον συμπλιαστι, κρινουσι και αποφασιζουνε να ινε
νουλα κε ανοφελι εκινι ι φαλσα αλαξια οπου ειχασι καμι, και το jous και ποσεσο αφτο
να εινε του άνωθεν πρε Ιωάννη, καθου συμπλιατορας και κολοτερανος, και ο δαλεζιος να
λαβι οπισο τα δεκα γρόσια οπου ειχε δοκι, και αν βρεθι κανένα γραμμα τις αφτις φαλσας
αλαξιας, να μιν οφελα εις κανένα κριτιριό, και εις τέλος ο ανοθεν μαρκος... να εχι και
τιν ελια του, επιδι κε φαλσα καμομενι ει αλαξια ...».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ.

ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΕΠΙ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΙΚΑ Ή ΔΙΑΘΗΚΗ.

ΕΚΔΙΚΑΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ».

1791, 15 Ιουλίου

«Με τό παρό υπογραμμένο από εμάς τούς κάτωθεν, ξεδιαλύζομεν καί φανερώνομεν ότι οί
πρόγογονοί μας, όταν έπαρακάλεσαν τούς εκλαμπροτάτους Επισκόπους τής νήσου αυτής
Σύρας διά νά κρίνουν καί νά αποφασίζουν τις διαφορές όπου καθουμερούσιον τρέχου απάνω
εις τά προυχάρτια καί τά τεσταμέντα, τήν όποια εξουσία όπου εκ παλαιόθεν ειχασι όλοι οί
Επίσκοποι, ώς άνωθεν, εστερέωσε όλη ή Κοινότης εις τά 1774 Όκτωβρίου 2, ή γνώμη καί
τό τέλος τόσον τών προλεγομένων προγόνων μας όσον καί ή εδική μας, κατά τό παρόν,
εστάθη πάντα νά διορίσωμεν διά μερικόν καί μόνον κριτή τόν Έκλαμπρότατο Επίσκοπο
τοϋ νησιοϋ μας, δ όποιος νά εξετάζη, νά κρίνη καί νά άποφασίζη δ,τι διαλαμβάνουσι τά
ίδια τά τεσταμέντα καί προχοχάρτια κατά τούς νόμους καί τά συνήθεια τοϋ τόπου μας καί
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ετούτο με τέλος νά μην τρέξουσι ζημιές καί έξοδες ανάμεσα σ' έκείνους δπον έγκαλιοννται,
ώς καθώς έτνχαινε, αν ένα άπό τά δύο μέρη έ μπορούσε νά συντρέξη έξω άπό τόν τόπο
μας, είς αλλονς κριτάδες. Ώς καθώς ακόμη ξεδιαλυζόμαστε καί θέλομεν ότι νά άκλονθα
είς τά έρχόμενα, εως καθώς ετρεχεν εως τήν σήμερον, ήγονν νά μην έμπορέση τινάς νά
εβγη άπό τοϋ έκλαμπροτάτον Επισκόπου μας τό κρίσιμο, συντρέχοντας, ώς εϊπαμεν, είς
ξένονς κριτάδες, όσον είναι διά υποθέσεις καί διαφορές όπου περιέχονται είς τά τεσταμέντα
καί προχοχάρτια, ώς άνωθεν. Και οποίαν άλλη άπόφασις θέλει εύρεθή, ή όποια νά είναι
μάλιστα εναντία είς τά συνήθεια καί καπίτονλα τοϋ τόπου μας, κατά τά όποια έκρίνασι
ώς τώρα οί Έκλαμπρότατοι Επίσκοποι, άπάνω είς κοσμικές υποθέσεις, ώς άνωθεν, νά
γροικιέται νούλα καί άνωφέλεφτη καί ώσάν νά μην ήτον δοσμένη.
Καί διά τ' αληθές Απογραφόμαστε καί τυπώνομε καί τή βούλα τής Κοινότης ...».
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1680. Αφορισμός. Κέρκυρα.

Αριάδνη Γ ε ρ ο ύ κ η, «Ο φόβος του αφορισμού», Τα Ιστορικά
5/8 (1988), σ. 56.
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1680. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο διακανονισμού λογαριασμών. Χα-
νιά.

Δ. Πολέμης, «Κρητικό-Άνδριακά: 2. Γύρω άπό τόν Γάσπαρη
Κοντόσταβλο, πρόξενο τής Βενετίας στά Χανιά (1680)», στον τόμο
Ένθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο 2000, σ. 604-606,
αρ. 1-2.
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1680-1682. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, Σ. Συμεωνίδης, «Τό καινούργιο πηγάδι
Παροικίας, συνοικία καθολικών τόν 17° αιώνα. Άνέκδοτα έγγραφα τής
συλλογής τοϋ Σ. Συμεωνίδη», Παριανά 13 (1983), σ. 128-131.
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1680-1689. Νοταριακός κώδικας Ιωάννη Μηνιάτη. Νάξος.

Αναστασία Σιφωνιοΰ-Καράπα, Γ. Ροδολάκης,
Λυδία Άρτεμιάδη (έκδ.), «Ό κώδικας τοΰ νοταρίου Νάξου
Ιωάννου Μηνιάτη, 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)», ΕΚΕΙΕΔ 29-30
(1982-1983) [1990], σ. 143-1220, αρ. 1-914.
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ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ («ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ») ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΤΑ ΔΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΘΟΥΝ

1681, Μάιος

«... είς τό ναόν τοϋ άγιου ενδόξου μέγαλομάρτυρος εις τό μοναστήριν τοϋ εύλαβεστάτου
παπα κύρ Γεωργίου Άμάη σακελλάριου Ναξίας ... διά τοϋτον ή λεγομένην κερά Ζαν-
μπέταν με καλήν της βουλήν καϊ με ιδιάν της προαίρεσιν καϊ χωρϊς κανενός άνέγγασιν
δίνειν καϊ παραδίνειν άφιερώνειν και προσηλώνειν τό άνων είρημένον χωράφιον είς τό
Μέγα Γεώργιο νά είναι καϊ νά ευρίσκεται πάντα εις τό ρηθέντα μοναστήριο διά ψυχινκήν
της σωτηρία και διά τή ψυχήν τών άνωθεν γεγραμμένων καϊ νά είναι άνέσπαστον άπό
τό αύτόν μοναστήριν και νά μήν ήμπορήν ποτέ τό αύτόν πράμα νά άποξενωθήν άπό τό
αύτόν μοναστήριν μήτε νά μποροϋν νά τό πουλήσουν μήτε νά τό χαρίσου μήτε νά τό
πουρκοτάξου είς κοσμικού χέρια άλλά πάντα άενάως νά είναι και νά εύρίσκεται είς τό
αύτόν είρημένον μοναστήριον ...».

ΔΙΑΘΗΚΗ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
(«ΚΟΝΤΕΤΖΙΟΝΕ») ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ «ΓΟΝΙΚΟΥ»

1684, 19 Ιουλίου

«... επειδή και ούδεϊς τών άνθρώπων οΐδε τήν τελείωσιν αύτοϋ ούδέ τήν ήμερα ούδέ τήν
ώρα κατά τοϋ Κυρίου τό λόγον διά τοϋτον καϊ ή γυνή τοϋ άνωθεν μισερ Λορέτζου ή κερά
Καλή ευρισκομένη είς κλίνη κατάκοιτην καϊ φοβιζαμένη τήν άωρία τοϋ πικροτάτου θανάτου
μήν τήν καταλάβη άφνίδια και μείνη άδιόρθωτην έπροσκάλεσε εμένα τόν υπογράφοντα
νοτάριο ίνα διά τής τοιαύτης διαθήκης διορθωθήσεται ... έπειτα άφήνει τής θυγατέρας
της τής Έρήνης τό ϊδιο σπίτι δπού κάθουνται τό δποϊο λέγειν πώς δ άνδρας της δ μισέρ
Λορέντζος τής έπούλησεν πράματα και έγόρασεν τό ίδιο σπίτιν και έχει τήν άγορά άπάνω
του καμωμένη καϊ ετζι μέ τό θέλημάν του τής τό άφήνει εδώ παρών και δ αύτός μισέρ
Λορέντζος και μέ τό θέλημά του και αύτός τής τό άφήνει νά είναι εδικόν της κάνοντάς
της καϊ κοντετζιόνε ότιν εί μεν καϊ δώσην δ Θεός καϊ παντρευτήν και κάμη παιδία νά τό
δώνη καϊ αύτήν τών μπαιδίων της, εί δε καϊ άποθάνη άκληρην νά πηγαίνη είς τά άλλα
της άδέλφια τά αρσενικά εί δέ και έθέλασιν άποθάνου και αύτά νά πηγαίνη πάλι τό αύτόν
σπίτιν είς τά χέρια τοϋ πατέραν της τοϋ μισέρ Λορέντζου ...».

ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ («ΨΥΧΙΚΟΝ»)

1685, 17 Ιουνίου

«... είς τό σπίτιν κάμοϋ τοϋ υπογράφοντος νοτάριου ενεφανίστησαν δ παναινδεσιμώτατος
και μεγαλειότατος αφέντης πρέ Φραντζέσκος Κορονέλλος βικάριος Ναξίας καϊ Πάρος και
δ μισέρ Μιχαλάκης Σκλαβοϋνος λέγοντας δ αύτός μισέρ Μιχαλάκης πώς έπούλησεν τήν
κάμαρα δπού έίχεν είς τό Μέσαν Κάστρον τής Ναξίας τοϋ άνωθε αφέντη βικάριου άπό τούς
1683 'Οκτωβρίου 26 καθώς διαλαβάνει ή εκείνη πουλησία στήν όποια πουλησία νουμενάρειν
δ ρηθεϊς μισέρ Μιχαλάκης πώς έλαβεν καϊ έπερίλαβεν τήν τιμή καϊ πληρωμήν τής άνωθεν
κάμαρας τώρα τήν σήμερον ένμπροσθεν είς εμένα τόν ύποκάτωθεν υπογεγραμμένο νοτάριο
και είς τούς άξιοπίστους μαρτύρους λέγειν πώς επειδή καϊ νά μήν είχεν είς τό χέρι του δ
άφέντης δ βικάριος τά τορνέσια τήν πληρωμή τής άνωθεν κάμαρας νά τοϋ δώσην έτότες
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τοϋ έκαμε ένα σκρίτον πώς τοϋ χρεωστεΐν 33 ρεάλια το οποίο σκρίτον το επρεζεντάρησεν
εδώ πρεζέντε και λέγειν έτζιν δτιν σννλογιζόμένος διά τό δψελον τής ψυχής του και τής
ποτέ του συνβίας έφωτίστην και εσυνλογίνστην και ηύρε εϋλογον καί αρμόδιο ότιν νά
άφήσην τήν προλεγομένη κάμαρα και τό ίδιο σκρίτον τοϋ άνω λεγομένου αφέντη βικάριου
διά ψυχικήν του σωτηρία και τής ποτέ, του συνβίας. "Οθεν τήν σήμερο ένμπροσθε κάμοϋ
τοϋ νοτάριου καϊ τών κάτωθεν αξιόπιστων μαρτύρων δ ρηθεις μισερ Μιχαλάκης δίνει εις
το χέριν τοϋ είρημένου αφέντη βικάριου το προλεγόμενο άνωθεν σκρίτον καϊ νά έχην και
τήν λεγομένη κάμαρα καϊ νά γροικάται διά ντονατζιόν και ψυχικόν καθώς είναι όλες οί
τονατζιόνες και τά ψυχικά με κράτηξην και κοντετζιόν δτιν δ είρημένος αφέντης βικάριος
νά είναι όμπλιγάδος εις όλη του τήν ζωήν εις τες θείες μυσταγωγίες όπου λατρεύειν καϊ
εις τες δέησές του νά μνημονεύη και νά παρακαλή τόν άφέντην τόν θεό ν διά τήν σωτη-
ρία τής ψυχής του λεγομένου Μιχαλάκη και τής ποτέ του συνβίας καϊ πάλι τήν αυτήν
τονατζιόν πού κάνει εις τόν αυτόν άφέντην παπά και όχιν είσέ άλλον τήν νέκάνει και διά
πολλές χάρες και καλωσύνες όπου έγνώρισεν άπό λόγουν του και όπου τόν έγνωρίζειν
πώς θέλει τους μνημονεύειν με σπλάχος και με άλάθαστην γνώμην ...».

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ. Η ΕΠΙΖΩΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ

1687, 5 Φεβρουαρίου

«... εδώ παρών ή άρχόντισσαν κυρία Ένκατερίνα ή συνβία τοϋ άνωθεν μακαρίτην μισερ
Φίλιππη και άπε τό άλλο μέρος δ ευγενής μισερ Παντολέος Σουμμαρούπας συνφωνία
ύπανδρείας και καθαρόν συνοικέσιον θέλουν και ποιοϋσιν τά αύτάν μέρη όπως συν θεό ν
άγιο νά επάρην ή άνωθεν κυρία Ένκατερίνα γαβρόν εις τήν εαυτής άρχοντοπούλα κυρία
Κριμέντζα τόν άρχοντόπουλον τοϋ άνωθεν μισερ Παντολέου ονόματι Μιχέλην εις άνδραν
της νόμιμον και εύλογητικόν καθώς δρίζειν ή άγια τοϋ Θεοί5 καθολικήν και άποστολικήν
εκκλησία. Οντως τήν εθέλειν και ό ρηθεις μισερ Παντολέος τήν αύτήν άρχοντοπούλα κυρία
Κριμέτζα εις γυναίκα νόμιμον καϊ εύλογητικήν εις τόν εαυτοϋν άρχοντόπουλον τόν μισερ
Μιχέλην καθώς διακελεύου οί θεϊοιν καϊ ίεροιν νόμοιν τής καθολικής και αποστολικής
εκκλησίας καϊ τά εξής ... Τά πράματαν τής νύφης κατά τήν κοντετζιόν όπου κάνει δ μα-
καρίτης δ πατέρας της οϋτως νά είναι κατά τήν διαθήκην του κάνοντας και κοντετζιόνες
ό μισερ Παντολέος τοϋ υίοϋν του δτιν ει μεν και οίκονομήσην άφέντης ό Θεός και κάμουν
παιδία εκ τής σαρκός του ή νά είναι όσαν τοϋ τάζουσιν αύτινοϋ και τών μπαιδίουν τος, ει
δε δ Θεός νά μην τ όρίσην καϊ άποθάνη άκληρος νά στρέφουνται εις τούς πλέα πρόξιμονς
εδικούς κατά τήν τάξιν τοϋ τόπονν καϊ δ Θεός νά μήν τό όρίσην και ήθελε άποθάνει δ
γαμπρός πρϊ τής νύφης τά πράματά του νά τά καρποτρώγην ή νύφην έως ποτέ κρατεΐν
τήν τιμή του και έτζι νά γροικάται καϊ διά τη νύφην ...».
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1680-1784. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σοποτός (Αχαία).

Ν. Παπαδόπουλος, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα Σοποτοΰ (ΙΖ'- ΙΗ'
αϊ.)», ΈπετηρΙς τών Καλαβρύτων 8 (1976), σ. 118-131, αρ. 1-15.
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1680-1818. Δικαστική απόφαση, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κων-
σταντινούπολη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος.

Μ. Τουρτόγλου, «Παράγοντες άντιστάσεως στά νησιά του Αιγαίου
κατά τήν τουρκοκρατία. Οί τοπικές ένώσεις», Μνημοσύνη 10 (1985-
1987), σ. 294-324 αρ. 1-26, σ. 326-327 αρ. 29 (= Τουρτόγλου, Μελε-
τήματα, τ. 2, σ. 118-148 αρ. 1-26, σ. 150-151 αρ. 29).

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ («ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ») ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1734, 6 Ανγονστον

«Γράμμα ενωτικό έκαμαν όλο τό κοινό ήγονν και τά εφτά μέρη ...
Έπειδή καϊ είς τούτους τούς έσχάτονς καιρούς νά έλθη ή δνστνχισμένη πατρίς μας είς
άφανισμόν τέλειον άπό τάς καταδαρμάς τών επικρατούντων έξονσιαστών, καϊ κάθε κάστην
νά κινδννεύη· όλοι κοινώς μέ μίαν γνώμην καϊ άπόφασιν σνναθροιστέντες είς τόν διωρι-
σμένον τόπον έκαμαν τόν μπαρόντα σύνδεσμον μέ όμόνοιαν είρήνην και άγάπην άδελφικήν,
ύποσχόμενοι αναμεταξύ, ότι και αυτό τό αίμα του νά χύση ό ένας διά τόν άλλον, πα-
ρακινηθέντες τό περισσότερον άπό τήν άνεστώσαν χρείαν και άνάγκη όπον άκολούθησεν
είς τό νησί μας ή όποια δέν έστάθην ποτές καϊ έπειδή καϊ νά είναι τέτοιον ήτ ον άνάγκη
νά γίνη και ή παρονσαν ένωσης διά κνβέρνησιν καϊ τοϋ τόπον μας καϊ τοϋ έαντοϋ μας,
και τών μπραγμάτων μας. Γίνεται λοιπόν άπό κοινήν ψήφον και ένγκαρδιακόν δεσμόν
καθώς φανερώνεται καϊ μέ τάς όμοιας νπογραφάς τον καθενός καθώς καϊ τών λοιπών δέν
ήξεύρονν νά γράφουν, και άν ίσως τινάς ήθελε φανή ένάντιος εις τήν μπαροϋσαν σννφωνία
και ένωσης τόν μπαραδίνομεν τω αίωνίφ άναθέματι εύγάζοντάς τον παντελώς καϊ άπό
τήν σνντροφίαν τής χριστιανικής μας ενώσεως. "Οθεν είς βέβαιον τής στερεάς μας ταύτης
ενώσεως καϊ ομονοίας έγινε τό παρόν έννπόγραφον. Ξεκαθαρίζεται ότι άν τύχη ήθελε
έζημία ή βλάβη κανενός διά τό κοινό όλοι μας νά τόν σννβοηθοϋμεν μέ τόν έαντόν μας
και μέ τό έχει μας κατά τό πρέπο τόσον διά τήν νπόθεσιν τών σκλάβων καθώς καϊ διά
ό,τι άλλην αφορμή φανερωθή ώς ειπαμεν διά τό κοινό μας ...».

«ΙΕΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ» ΜΥΚΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1818, 3 Νοεμβρίον

«Ήμεϊς οί παρευρισκόμενοι είς Κωνσταντινούπολη Μνκόνιοι καπεταναίοι, οίκοκνροϊ καϊ
άπλώς άπαξάπαντες αύτοπροαιρέτως σννελθόντες είς εν κινούμενοι έκ μόνης τής πρός τής
πατρίδος μας άγάπης, έσκέφθημεν περί τής άθλιας καταστάσεως αύτής, ή όποια έπειδή
και προ πολλών χρόνων ύπέπεσεν είς βαρύτατον χρέος είτε διά τάς περιστάσεις είτε διά
τήν άμέλειαν και κακήν οίκονομίαν τών έπιστατησάντων προεστών μας, είτε άλλέως πως
τήν βλέπομεν στενοχωρημένην τό καθ' έκαστον έτος είς τό νά ενρη τρόπον νά πληρώση
τό βασιλικόν μαλι μηρϊ άπεφασίσαμεν νά σννδράμωμεν όμογνώμως είς βοήθειάν της και
νά διορθώσωμεν, όσον δννατόν, τό κακόν. "Οθεν, διά νά φανώμεν, καθώς και είμεθα όχι
μόνον ζηλωταϊ τής πατρίδος άλλά καϊ πρόθνμοι είς τά βασιλικά δοσίματα, καθνποβάλλεται
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δ καθ' εις ημών εις τήν ετοιμον δόσιν τών χρημάτων δσων φαίνεται κάτωθεν γεγραμμένοι
καϊ τά οποία άνευ διαφόρου θέλει χρησιμεύσουν εις τήν πληρωμήν τοϋ μακτοϋ μας και
τών μελαχικών διά τήν σύναξιν τών οποίων θέλει διορισθούν δύο επίτροποι, οϊτινες θέλει
άγροικηθοϋν με τούς προεστώτας τούς όποιους μέλλει νά εκλέξωσιν εν καιρώ κατά τήν
συνήθειαν. Αύτη ή βοήθεια καϊ συνδρομή με όλον δποϋ είναι μεγάλη και ύπερ τήν δύναμίν
μας με όλον τοϋτο βλέπομεν καϊ καλώς γνωρίζομεν ότι δεν είναι αρκετή εις τάς υπερβολικός
άνάγκας τής πατρίδος μας και εις τό χρέος εις τδ όποιον κακοΐν κακώς υπεβλήθη.
"Οθεν με τόν αυτόν ζήλον και πατριωτικόν πόθον οί μεταξύ ημών ευρεθέντες καπιταναϊοι
αυτοπροαιρέτως καθυποβάλλονται εις τό νά εύγάζουν εις κάθε ταξείδιον ένα μερίδιον διά
τό κοινόν καϊ τοϋτο εις τήν αυτήν Κάσσαν τής παρούσης συνδρομής κατατίθεται. Εις
τοϋτα ημών τά πατριωτικά φρονήματα και κινήματα παρακαλοϋμεν (και ελπίζομεν ότι
δεν άποτυγ χάνο μεν) καϊ τούς μή παρευρεθέντας καπιταναίους, οίκοκυραίους και απλώς
όλους εις τδ νά όμονοήσωσι και ύπογράψωσι καθυποβαλλόμενο ι ώς ήμεϊς εις τήν δόσιν
καϊ προαιρείται καθένας και εις τήν καταβολήν τοϋ ενός μεριδίου εις κάθε ταξείδιον. Τοϋ
γράμματος ημών τοϋτου ίσον άπαράλλακτον και ένυπόγραφον κρίνομεν εύλογον νά σταλθή
εις Μύκονον διά νά καταγράφωνται έκεϊ οί φιλοπάτριδες συνδρομηται καϊ διά νά μάθη τδ
κοινόν μας ότι εδώ ευρίσκονται έτοιμα γρόσια διά τήν ανάγκην τοϋ μακτοϋ ώς είπομεν
διά νά λείψωσιν εκ τούτου τά μάταια έξοδα τών άπεσταλμένων διά τδ νέον έτος.
Αλλ' επειδή τά καλά καϊ όλα τά συμφέροντα τής πατρίδος, εάν καϊ δεν έχουν διαμονήν
πολύχρονων και επιστασίαν τιμίαν και χριστιανική ν και άκριβεστάτην οίκονομίαν, αποβαίνει
μάταια και άνωφελή και μάλιστα βλαπτικά όταν προχωροϋν οί πλεονέκται και άδικοι.
Διά τοϋτο λίγομεν καϊ τούς άλλους παρακαλοϋμεν μετά δακρύων διά τήν άγάπην τοϋ
Θεοϋ και τής πατρίδος, ώστε όλοι δμογνώμως νά εκλέξωσιν επιστάτας καλούς, χρησίμους
πατριώτας καϊ άξιους τοϋ έργου των καϊ άς άφήση ό καθ' ένας καϊ άς παραβλέψη, κατά
τό παρόν εις τοιαύτην ανάγκην και τούς σχετικούς του και φίλους και συγγενείς και
ας άποβλέπη μόνον και μόνον εις τό κοινόν όφελος και εις τήν σωτηρίαν και τιμήν τής
δυστυχοϋς πατρίδος μας. "Οποιος εξ ημών ήθελε παραβεί τήν ίεράν ταύτην συνθήκην έπϊ
οποιαδήποτε προφάσει καϊ προξενήσει σχίσμα έστω άτιμος και κατάκριτος και διά ποινήν
του νά καθυπο βάλλεται εις τήν άπαίτησιν πέντε χιλιάδων γροσιών εις τήν κοινήν κάσσαν
διά τήν βοήθειαν τής πατρίδος μας. 1818 Νοεμβρίου 3 Κωνσταντινούπολις».

332

1681-1684. Διαθήκες. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Κρήτες πρόσφυγες τοΰ 1667», Κρητικά Χρονικά 10
(1956), σ. 347-352.

333

1681-1700. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Τούρκοι ίδιοκτήται έν Άνδρω», Αθηνά 36 (1924),
σ. 170-172, 175-176.
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334

1681-1713. Αφορισμοί. Κέρκυρα, Κωνσταντινούπολη.

Ά. Τσίτσας, «'Αφορισμοί στή Χώρα καί στά Μπόργα τών Κορφών»,
ΔΑΕΚ 14 (1977), σ. 147-179.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Μ ΑΓΕΙ ΑΣ

1683, 7 Σεπτεμβρίου

«Εχθές ξημερώνοντας έξι τοϋ ένεστώτος σεπτεβρίου μηνός ευρέθη είς το κατώφιλον τής
πόρτας τοϋ οσπητίου τοϋ μς γιώργου δήμου τοϋ ποτέ άνδρία μαρτζιέρη κάτοικου είς τήν
περιοχήν τοϋ άγιου Βαασιλείου ένας κάρλακας ζωντανός μέ διάφορα βελώνια, σφίγγλαις,
μπρόκαις, περικυκλωμένος μέ διάφορα μετάξια, κορδέλλαις, μέρλα, και μέ έτερα, διά τά
όποια εξωτερικά σημεία έχει εποψίαν δ άνωθεν μαρτζιέρης, ότι νά έγιναν είς βλάψιμόν
του, καϊ μάλιστα διά νά τοϋ έμποδίσουν τήν πούλησιν τής πραμμάτειας τοϋ εργαστηρίου,
καϊ επιθυμώντας νά έλευθερωθή μέ κήρυξιν εκκλησιαστικού επιτιμίου προφωνοϋμεν μέ
τήν περίληψιν τοϋ παρόντος, ότι όποιος εκείνος μικρός, ή μέγας, άνδρας, ήτε γυναίκα
έπανουργεύθη νά ποιήση τά άνωθεν καρφοπεριδέματα εάν τά έκαμε είς βλάψιμον πάσης
λογής τοϋ άνωθεν μισέρ γιώργου, ή ετέρων άνθρώπων, νά ηθελεν είς διορίαν ήμερων
οκτώ έρχομένων λύση, χαλάση, καϊ άφανίση αύτά μήν τολμώντας πλέον νά κάμη τοιαϋτα
διαβολικά εφευρέματα. άλλέως άπερνώντας ή άνωθεν διορία, και δεν ήθελαν ενεργήσει ούτως
είς έλευθέρωσιν πάσης βλάβης τόσον τοϋ άνωθεν μ. ς γιώργου, όσον, καϊ ετέρων μένοντας
άμετανόητοι έν τω ονόματι τής άγιας τριάδος έχομεν άφορισμένους, κατηρραμένους, καϊ
άσυγχώρητους παρά πατρός, υίοϋ και άγιου πνεύματος, και παρά πάντων τών άγιων τόσον
εκείνους, δποϋ έκαμαν τά άνωθεν είς βλάψιμον όσον και εκείνους, δποϋ ίξέρουν τις τά έκαμε,
και δεν ήθελεν είς τήν άνωθεν διορίαν έμφανισθή είς τήν καγκελλαρίαν τοϋ αίδεσιμωτάτου,
καϊ μεγίστου αύθεντός ήμών πρωτοπαπά, και φανερώση αυτούς διά ...».

334α

1682. Νοταριακή καταχώριση απογραφής φορολογουμένων. Κεφαλονιά.

Γ. Μοσχόπουλος, «Ένας κατάλογος φορολογουμένων τοϋ φρουρίου
καί τής πόλης τής Άσου (1682)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976),
σ. 135-140.

335

1682. Πώληση ακινήτων. Πάτρα.

Ά. Τσελίκας, «Τρία πατρινά έγγραφα τής α' Τουρκοκρατίας (1647-
1682)», Πελοποννησιακά 16 (1985-1986), σ. 671-672, αρ. 3.
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336

1682-1683. Νοταριακές πράξεις. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Παλαιά έπίσημα έγγραφα τών άρχών τών τελευταίων
αιώνων», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1978, σ. 176-179.

337

1682-1707. Νοταριακά έγγραφα. Ληξούρι (Κεφαλονιά).

Γ. Μοσχόπουλος, ((Συμπληρωματικά γιά τήν εκκλησιαστική τέχνη
στήν Κεφαλονιά (\Ίος-ί9°ς αι.). Καλλιτέχνες καί εργαστήρια ζωγραφικής»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά 4 (1980-1982), σ. 300-308, αρ. 1-10.

337α

1683-1694. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και νοταριακά έγγραφα. Ζάκυνθος.
Λ. Ζώης, «Ναοί Κρητών έν Ζακύνθω», ΕΕΚΣ 3 (1940), σ. 179-
181 αρ. 1, σ. 183-184 αρ. 3.

337β

1683-1782. Πατριαρχικά γράμματα που επικυρώνουν την «κτητορικήν εξου-
σίαν» ναού. Κωνσταντινούπολη.

Δ. Πολέμης, «Ή έκκλησία τής Κατασυρτής έν Άνδρω. Δύο
άνέκδοτα πατριαρχικά γράμματα», Θεολογία 40 (1969), σ. 541-546,
αρ. 1-2.

338

1683-1808. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Δουσίκου (Τρίκαλα).
Β. Καραβίδας, «Οι ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στο Πα-
λαιομονάστηρο των Τρικάλων (1683-1807)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο
47 (2005), σ. 138-144, αρ. 1-9.

339

1683-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πάρος.

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, Ή Ιερά Μονή Άγίον Γεωργίου Λαγκάδας - Μαρ-
πήσσης Πάρου, Αθήνα 2002, σ. 132, αρ. 1-3, σ. 135-136 αρ. 5-6.
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340

1684-1818. Διαδικαστικά και ιδιωτικά έγγραφα, νοταριακή πράξη. Κίμωλος,
Μύκονος, Νάξος, Πάρος.

Μ. Τουρτόγλου, «Περί τής ποινικής δικαιοσύνης έπί τουρκο-
κρατίας καί μετ' αύτήν μέχρι καί τοΰ Καποδιστρίου. Βυζαντιναί τίνες
έπιδράσεις έπί το έφαρμοσθέν δίκαιο», ΕΚΕΙΕΔ 15 (1968) [1972],
σ. 29 αρ. 1, σ. 32-37 αρ. 3-8 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 1, σ. 121 αρ.
1, σ. 124-129 αρ. 3-8).

ΑΙΡΕΤΟΚΡΙΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩΟΚΑΟΠΗΣ

1807, 8 Αυγούστου

«... διά τοϋ παρόντος γράμματος γίνεται δήλον, ότι είς τούς 1804: επιασεν δ γιάννης
τζιπιάρης τόν δημήτρη λιανόπονλον με τούς υίοϋς του κλέπτας, καϊ τοϋ είχαν κλέψει τότε
έκατόν πενήντα ζώα είς έκείνον τό διάστημα τοϋ χρόνου, καθώς έψανερώθησαν κλέπται,
είς τοϋτο λοιπόν ό άνωθεν Ιωάννης έπρόστρεξεν είς τόν άρχων σολοντζιάρη καϊ έφορον τών
χωρίων ναξίας, και έξετάζοντας ή ενγενεία του είς τά δύω μέρη, έδιόρησεν ότι νά βάλουν
βονσκούς άπο τό μαραφέτη τους, νά τήν άποφασίσουν αύτήν τήν διαφοράν, και δ μεν άρχων
σουλουτζιάρης ώς έφορος τών χωρίων όλων, έβαλεν άπό μέρος του τόν σταμάτην γεώργη
τζανίνη, καϊ δ δημήτρης λιανόπονλος έβαλεν άποφασιστήν του τόν Ίωάννην λιοϋ μουστά-
κη, δ δέ γιάννης τζιπιάρης έβαλεν και αύτός διά τό δίκαιον του τόν Ιωάννην στεφάνου
μουστάκη τών όποιων αύτών διορισθέντων τών έδοσαν παντείαν άδειαν και έξουσίαν παρά
τών βαλθέντων, ότι εΰρον εϋλογον καϊ δίκαιον είς αυτά δποϋ έκλεψαν του ρηθέντος Ιωάννου
νά άποφασίσουν, καϊ νά το βαστάξουν στερεόν καϊ έμετάθετον χωρίς τήν παρά μικράν
φιλοπροσωπίαν, όθεν οί άνωθεν διορισθέντες άποφασισταϊ διά ίσυχίαν, άπεφάσισαν ότι διά
τά έκατόν πενήντα ζώα δποϋ τοϋ έκλεψαν του Ιωάννου τζιπιάρη νά δόση ό λιανόπονλος μέ
τους υίοϋς του του ρηθέντος Ιωάννου σαράντα ζώα καματερά, καϊ τά έκατόν δέκα νά μένουν
χαμένα καϊ νά μην έχη νά ζητή κανένα, και κατά τήν άπόφασιν τών άλπίτρων έστέρχθη δ
ρηθεϊς Ιωάννης όθεν είς ένδειξιν άληθείας δίδουν τήν παρόν μαρτυρίαν έμπροσθεν έμοϋ τοϋ
γράφοντος πρωτονοτάριου καϊ είς τούς κάτωθεν άξιοπίστους μάρτυρας και υπογράφονται
κάτωθεν ίνα έχη τό κύρος καϊ τήν ίσχύν έν παντή κριτηρίω ...».

341

1684-1900. Ιδιωτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα. Απόφαση εκκλησιαστικού
κριτηρίου. Προικόννησος (Μικρά Ασία).

Λ. Καμπούρης, «Προικοννησιακά (Δύο κώδικες τής μητροπόλεως
Προικοννήσου)», ΒΝΙ 21 (1971-1974), σ. 195-198 αρ. 2-6, σ. 198
αρ. 8, σ. 199-200 αρ. 11, σ. 204-206 αρ. 38-39, σ. 207 αρ. 41, σ.
219-222 αρ. Β.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

1868, 12 Ιουλίου

«... Γρηγόριος δ ς. Ελέω Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καϊ Οικουμενικός
Πατριάρχης, συν τή Αγία καϊ ιερά Συνάδω ... καθήκον εθεώρησε διακοινώσαι καϊ τάς
εφεξής προνοητικός Αυτής συμβουλάς ώς και διαταγάς, άφορώσας τδ άκαταιτίατον και
άμεμπτον τών νομίμως στγκροτουμένων μνηστειών, καθ1 όσον αύται εισιν αί πρώται βά-
σεις τής εν αγάπη καϊ χριστιανική καϊ συζυγική άρμονία ευζωίας τών μνηστευομένων
κα9 ότι μετά δυσαρέσκειας ου μικρας βλέπει ότι έπι τοϋ ουσιώδους τούτου αντικειμένου,
συμβαίνουσι κα& εκάστην καϊ ανοίκειοι καταχρήσεις καϊ άταξίαι, εξ ων προκύπτουσι διε-
νέξεις και διαπληκτισμοί, καϊ τελευταΐον διαλύσεις άρραβώνων, ου μόνον όνειδος φέρουσαι
και κατηγορίαν, αλλά και ζημίας αμφοτέρων τών μνηστενομένων μερών αιτία δε τούτων
υπάρχει τό άπόλυτον καϊ άκανόνιστον τοϋ τε χρόνου τής μνηστείας καϊ τοϋ ποσοϋ τών
συναλλαττομένων άρραβώνων, καϊ άλλαι παροράσεις καθηκόντων εκ μέρους τών τε γονέων
και τών μνηστήρων, καθα τοιαϋτα ώσημέραι προκύπτουσι δυσάρεστα παραδείγματα. Καθ'
ότι πρώτον εν τω μεταξύ τής μνηστείας διαστήματι, όπερ πολλάκις παρατείνεται και εις
χρόνους δλοκλήρους, υπάρχει ελευθέρα ή είσοδος καϊ έξοδος τών νέων μνηστήρων εις τάς
οικίας τών πενθερών, και άκώλυτως ή συναναστροφή τών μνηστευθέντων έπειτα, έκτος
τών λόγω άρραβώνος άνταλλατομένων μνήστρων, δίδονται εις τάς εορτάς καϊ δωρεαϊ
βαρύτατοι, επακολουθοϋσι δε καϊ έξοδα μάταια και ανωφελή καθ* όλην τήν διάρκειαν τής
μνηστείας. σνμπεσούσης δε δυσαρεκείας τινός μεταξύ Αυτών, τότε άναφύονται προτάσεις
έπι διαλύσει προς φιλοκέρδειαν, και απαιτήσεις διπλασίων άρραβώνων, και έξαγωγαϊ
ζημιών καϊ εξόδων, καϊ πλείστα άλλα άτοπα παρέχονται, πηγάζοντα ώς προέφημεν, εκ
τοϋ άκανονίστου και αορίστου καϊ άτάκτου τρόπου τών μνηστειών. Ταϋτα τοίνυν γενικώς
καταργοϋντες καϊ έξαλείφοντες τοϋ λοιποϋ εκ προνοίας Εκκλησιαστικής, διαβιβάζομεν
εν τή Αυτής Τερότητι διά τής παρούσης 'Εκκλησιαστικής Εγκυκλίου επιστολής τά περϊ
τοϋ άντικειμένου τούτου Συνοδικώς εγκριθέντα, εντελλόμενοι και προτρεπόμενοι Αύτη,
όπως συστήσασα τοις επαρχιώταις αυτή Χριστιανοϊς, δι αρχιερατικών αυτής γραμμάτων
υπαγόρευση αύτοΐς, ίνα έν εκάστη συγκροτήσει μνηστείας, ήτις οφείλει νά γίνηται επι
παρουσία τοϋ ίερατικώς προϊσταμένου και δύο τών προκριτοτέρων τής ενορίας, εχόντων
βεβαίως τών μνηστευομένων τήν νόμιμον ήλικίαν, προσδιορίζηται προθεσμία εξ μηνών, ή
τό πολύ ενός έτους μέχρι τών γάμων, οϊτινες δέον ίνα έκτελώνται εξ άπαντος έν τή λήξει
τής προθεσμίας ταύτης καϊ ούχϊ περαιτέρω, τά δε λόγω άρραβώνος διδόμενα αμοιβαίως
■ψιλά σύμφωνα θέλουσι συνίστασθαι εις δακτυλίδια εξ εκατέρων τών μερών άξιας αναλόγου
τής καταστάσεως τών μνηστευομένων, καϊ αυτά μόνον λογίζωνται δ κα& αυτό άρραβών,
όστις εν περιπτώσει τυχόν διαλύσεως τής μνηστείας, θέλει επιστρέφεται διπλάσιος παρά τοϋ
μετανοοϋντος μέρους, λείψουσι δε και όλως διόλου και αί κατά τό διάστημα τής μνηστείας
κακώς έθιζόμεναι δωρεαϊ τόσον παρά τοϋ μνηστήρος, όσον και τής μνηστής, καθ" ότι αί
φιλοδωρεαι ουδαμώς λογίζονται ώς άρραβών, ούτε επιστρέφονται διπλάσιοι, συμβαινούσης
διαλύσεως, καθώς επίσης και τά εκ φιλοτιμίας ματαίως καϊ κατά τό δοκοϋν γινόμενα έξοδα
καϊ φαγοπότια, εις ούδεν μετρούνται ούτε άπαιτοϋνται παντελώς, μή γινομένου τοϋ γάμου.
Έν τούτοις δέον καϊ κατά τήν ήμέραν τών άρραβώνων Ινα συντάσσωνται και τά αμοιβαία
προικοσύμφωνα, υπογραφόμενα παρ εκατέρων τών μερών, και μαρτυρούμενα υπό τών
παρευρισκομένων, ήτοι τοϋ ίερατικώς Προϊσταμένου, καϊ τών προκρίτων. Προπάντων δε
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οί μνηστήρες μηδόλως έχουσι ελευθέραν τήν εϊσοδον καϊ έξοδον, μηδέ συνανανστρέφονται
καϊ σννδιασκεδάζωσι μετά τών μνηστών αυτών, εκτός επισήμων καϊ ώρισμένων επισκέψεων
κατά τάς επισήμους ημέρας, ότι εκ τοιαύτης απολύτου τών μνηστήρων συναναστροφής
προκύπτουσι πολλά άτοπα και πολλαι άφορμαι προκαλοϋσαι επί τέλους τήν διάλυα ιν τής
μνηστείας. Ταϋτα τοίνυν διακοινώσασα καϊ ή Ίερότης της τοις χριστιανοΐς Αυτής καϊ δια-
τυπώσασα, έν ταΐς τών μνηστειών συγκροτήσεσι διενεργή άπαραλλάκτως όπως εκλείψουσι
αί μέχρι τοϋδε συμβαίνουσαι καταχωρήσεις επϊ τών μνηστειών εις τρόπον ώστε μετά τήν
διακοίνωσιν τών Εκκλησιαστικών τούτων συμβουλών καϊ προνοητικών διαταγών, όψέποτε
άναφυή διένεξις καϊ διαφορά τών μνηστευομένων, ό μή φυλάξας ταύτας είτε εκ τών γονέων,
είτε εκ τών μνηστήρων, μηδόλως είσακούηται εις τάς απαιτήσεις αύτοϋ, άλλ' άπορρίπτωνται
πασαι αί απαιτήσεις, αί μή συνάδουσαι προς τά άνω διατυπωθέντα ...».

341α

1685. Αφορισμός. Σύρος.

Π. Ζερλέντης, Ιγνάτιος Ρόσας. Ό τελευταίος Φράγκος επίσκοπος
:Άνδρου 1670-1710, Έρμούπολις 1924, σ. 12-13.

341 β

1685. Διαθήκη. Ζάκυνθος.

Μ. Μανούσακας, «Ή διαθήκη τοϋ Φιλόθεου Σκούφου», ΕΕΚΣ
3 (1940), σ. 300-303.

342

1685-1734. Μαρτυρικές καταθέσεις. Κέφαλος (Πάρος).

Ά. Κ α τ σ ο υ ρ ό ς, «Ή πειρατεία στο Αίγαϊο», Παριανά 8 (1982),
σ. 35-37.

343

1685-1825. Νοταριακές πράξεις. Λευκάδα.

Π. Κοντομίχης, «Λευκαδίτικα προικοσύμφωνα», Ηπειρωτική
Εστία 34/393-396 (1985), σ. 45-47, αρ. 1-5.

343α

1686. Απόφαση γενικής συνέλευσης. Νάξος, Πάρος.

Π. Ζερλέντης, Ιστορικά σημειώματα εκ του βιβλίου τών εν Νάξω
Καπουκίνων, 1649-1753, Έρμούπολις 1922, σ. 53-54, σ. 63-66, σ,
122-123, σ. 130-132, σ. 140-141.
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343β

1686-1689. Διοικητικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος, Νάξος.
Σ. Ά ά μ π ρ ο ς, «Τρία έγγραφα τής έν Άνδρω μονής τοϋ Αγίου Νι-
κολάου», Νέος Ελλψομνήμων 6 (1909), σ. 243-245, αρ. 1-3.

344

1686-1711. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Σ. Συμεωνίδης, 'Ανδριακά ιστορικά έγγραφα άπο ιταλικές
αρχειακές πηγές (1629-1723), Άνδρος 1994, σ. 58-59 αρ. 49, σ.
62-64 αρ. 52, σ. 74-75 αρ. 58, σ. 77 αρ. 60-61.

345

1686-1769. Νοταριακές πράξεις δωρεάς. Κεφαλονιά.

Κ. Γ κ έ λ η ς, Ή ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Αεπέδων και δ δσιος
Ανθιμος Κονρακλής, Αθήνα 1973, σ. 16-18, 25-28.

346

1686-1944. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις οθωμανικών αρχών,
πατριαρχικό επιτίμιο. Κάσος, Κως, Ρόδος Τήλος.
Χ. Κουτελάκης, Ιστορικό αρχείο νήσου Τήλου, Αθήνα 1979,
σ. 45 αρ. 13, σ. 47 αρ. 15, σ. 49-51 αρ. 18-19, σ. 54 αρ. 21, σ. 56
αρ. 23, σ. 58 αρ. 25, σ. 61 αρ. 27, σ. 64-70 αρ. 30-37, σ. 73 αρ.
40, σ. 75-77 αρ. 43-44, σ. 78-84 αρ. 46, σ. 90 αρ. 54, σ. 91 αρ.
56, σ. 93 αρ. 58, σ. 94-97 αρ. 61-63, σ. 99-102 αρ. 65-68, σ. 104
αρ. 70, σ. 108-109 αρ. 76, σ. 114-119 αρ. 82-84, σ. 120-121 αρ.
86-87, σ. 125-126 αρ. 92-92Α, σ. 136-137 αρ. 99, σ. 144-145 αρ.
106, σ. 150-151 αρ. 110-111, σ. 169 αρ. 140, σ. 170 αρ. 142, σ.
175 αρ. 146, σ. 183 αρ. 160, σ. 185-196 αρ. 163-175, σ. 197-198
αρ. 177-178, σ. 202-203 αρ. 180-181, σ. 210 αρ. 188, σ. 214-215
αρ. 193, σ. 230 αρ. 214.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΟΠΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1834, 31 Ιουλίου

«Ευλαβέστατοι ιερείς, τιμιότατοι προεστώτες και λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί τοϋ μικροϋ
χωρίου, χάρις εΐη ήμών παρά Θεοϋ, παρ' ήμών δέ ευχή, ευλογία και συγχώρεσις. ήλθαν
πρός ημάς δ γεώργης καϊ 6 Ιωάννης τοϋ Μιχάλη πίσσα και άνήγγειλαν ήμΐν ότι μερικοί
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τών εγχωρίων κάθε χρόνον τονς ένοχλοϋσι κλέπτοντες τά ρεβίθια των και άλλα πολλά
πράγματα, λοιπόν μή Αποφέροντες τά τοιούτα νπό τούτων τόν κάθε χρόνον, έζήτησαν τό
παρόν ήμέτερον κνριαρχικόν φανετοι έπίσημα, όθεν γράφοντες ύποφαινόμεθα, ότι όποιοι
τή πλεονεξία φερόμενοι και τον ζημιώνονσι κλέπτοντες τά ξένα δίκαια, έάν τονς πιάσον-
σι είς τό εξής έπιστρέφονται τά όσα κατά καιρούς τονς ήρπασαν, οί τοιούτοι έστωσαν
αφορισμένοι, καταραμένοι, άσνγχώρητοι καί μετά θάνατον ... έως ότον νά έπιστρέψωσι
τά ξένα δίκαια καί τότε νά λάβωσιν τήν σνγχώρησιν ...».

347

1687. Νοταριακή πράξη. Κέρκυρα.

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Οικοδομική δραστη-
ριότητα στην Κέρκυρα το 17° αιώνα», Θησαυρίσματα 35 (2005), σ.
367-368, αρ. 1.

347α

1688. Μαθητεία. Κεφαλονιά.

Γ. Μοσχόπουλος, «Στο χώρο των Επτανησίων καλλιτεχνών:
Εργασιακές σχέσεις και αμοιβές (17ος-19ος αι.). Διαπιστώσεις και
συμπεράσματα», Δωδώνη 26 (1997), σ. 131, σημ. 14.

348

1688 -1857. Κώδικας I. Μ. Τρίκκης. Τρίκαλα.19

Δ. Καλούσιος, «Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (ΕΒΕ
1471)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 48 (2005), σ. 7-11 αρ. 5, σ. 20-21
αρ. 23, σ. 23-24 αρ. 29, σ. 27-28 αρ. 32, σ. 44 αρ. 53· Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 49 (2006), σ. 86 αρ. 60, σ. 90 αρ. 63, σ. 96-116 αρ.
69-90, σ. 117-120 αρ. 92-95, σ. 121-123 αρ. 97-98· Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 50 (2006), σ. 129-131 αρ. 101-103, σ. 141 αρ. 111,
σ. 141-145 αρ. 113-115, σ. 150-151 αρ. 118-119, σ. 152-165 αρ.
122-138, σ. 171 αρ. 143-144, σ. 176-177 αρ. 146, σ. 178-192 αρ.
148-164.

19. Τα υπ' αριθμόν 5, 124, 131-132, 149, 151-163 έγγραφα έχουν δημοσιευθεί και από τον
Κ. Δυοβουνιώτη, «Ανέκδοτοι έγκύκλιοι καί έγγραφα τής Μονής Λαρίσσης», ΔΧΑΕ 1 (1924), σ. 62-78.
Τα υπ' αριθμόν 5, 29, 32, 52-53, 63, 72, 75-78, 84-87, 93, 101, 103, 124-132, 138, 150-164 έχουν
δημοσιευθεί και από τον Ν. Γιαννούλη, Κώδικας Τρίκκης, Αθήνα 1980, σ. 30-31, 43-44, 46-48, 53-64,
67-85, 88-89, 94-95, 98-100.
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349

1689. Διαθήκη. Σαντορίνη.

Ά. Δ ρ α κ ά κ η ς, «Θηραϊκή διαθήκη τοΰ 17°" αιώνος», στον τόμο
Σαντορίνη, 'Αθήνα 1971, σ. 131-133.

349α

1689-1692. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Π. Ζερλέντης, «Γεράσιμος ό άπό Τυρνόβου πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως, πρόεδρος τής άρχιεπισκοπής 'Άνδρου καί τής μητροπόλεως
Παροναξίας» Νησιωτική ΈπετηρΙς 1 (1918), σ. 121-125.

349β

1689-1700. Νοταριακές πράξεις. Κέρκυρα.

Σ. Κοντογιάννης, «Ό έν Κερκύρα ναός τής Παναγίας τών
Ξένων», Θεολογία 49 (1978), σ. 169-174".

350

1689-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, Τρίποδες, το χωριό τών ανεμόμυλων,
'Αθήνα 1979, σ. 48, σ. 51-54 αρ. 2-8.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1831, 26 Σεπτεμβρίου

«Τή εικοστή έκτη τοϋ ήδη τρέχοντος Σεπτεμβρίου Μηνός, ήμερα Σάββατον χίλια οκτακόσια
τριάντα εν, παραγενόμενοι εν τω ήμετέρω Γραψείω τής Δημοσίου Μνημονείας τής πόλεως
ταύτης, οί ύποσημειούμενοι δι' ετέρων ώς αγράμματοι όντες, κύριοι Νικόλαος Μαργα-
ρίτης, καί Γιαννούλης Λαογιάννης γεννήματα καί κάτοικοι τοϋ χωρίου Τριπόδων οϊτινες
διά τοϋ παρόντος ομολογούν, ότι ώς διορισμένοι έπίτροποι τής κυρίας Τριποδιώτισσας
καί ενοριακής εκκλησίας, δμογνώμως καί διά τής κοινής θελήσεως τών έγκατοίκων τοϋ
αύτοϋ χωρίου τής Τριπόδων, εξάγουν διά έναν όλόκληρον χρόνον είς Δημοπρασίαν τήν
έψημερίαν τής αύτής τους ενοριακής εκκλησίας πρός όφελος τών έγκατοίκων καί τής
εκκλησίας μέ τάς άκολούθους συμφωνίας.

Α' δ Μέλλων εφημερεύων αύτήν, έχει νά λαμβάνη διά δικαίωμα, άπό δύο νάπους σίτον
άπό τό κάθε όσπήτιον τοϋ αύτοϋ χωρίου Τριπόδων.

R νά περιέρχεται είς τά άλώνια τών μαγειρευμάτων δηλαδή οσπρίων, ωσαύτως καί είς
τά πατητήρια τοϋ κρασιού, καί νά λαμβάνη άπό αυτούς τούς έγκατοίκους, εκείνο δποϋ
ήθελεν δ καθείς διά νά τοϋ δώση άπό ιδίαν του προαίρεσιν.

Ρ ώσαύτως έχει νά λαμβάνη καί όσα άλλα δικαιώματα δίνωνται άπό τό έκπαλαι είς
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τόν εφημέριον τής αυτής κυρίας Τριποδιώτισσας, αφαιρουμένου μόνον τό κριθάρι όποϋ
έλάμβανεν άπό τους αυτούς ένορίτας, όπου μένει ακυρον τό αυτό δικαίωμα τοϋ κριθαριοϋ
όστις δέ αυξήσει άπό τούς τρεις Ίερεϊς τοϋ χωρίου Τριπόδων δποϋ είναι γεννήματ τοϋ
αύτοϋ χωρίου εις τήν παροϋσαν Δημοπρασίαν έν τή διορισμένη προθεσμία, ήτις εστίν ή
έπαύριος ημέρα Κυριακή εις τάς είκοσιεπτά τοϋ παρόντος μετά τήν δύσιν τοϋ ηλίου, θέλει
μένει πρός τόν έπαυξόντα ή αυτή ενιαύσιος εφημερία ...».

351

1690-1822. Δικαστικές αποφάσεις, κοινοτική απόφαση για την εφαρμογή
της αρχής του γονικού. Μύκονος, Νάξος.

Μ. Τουρτόγλου, «Συμβολή στή μελέτη του μεταβυζαντινού
έθιμικοΰ δικαίου τών Κυκλάδων», ΕΕΚΜ 13 (1985-1990), σ. 251-
256, αρ. 1-5 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 2, σ. 177-182, αρ. 1-5).

352

1691. Αγοραπωλησία ακινήτου. Τρίκαλα.

Β. Σπανός, «Οι οικογενειάρχες της Πηγής των Τρικάλων το 1691»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 42 (2002), σ. 311-312.

352α

1691-1692. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επιτροπή Αθηναίων προκρίτων.
Βεβαιώνεται η αθηναϊκή καταγωγή των αναφερομένων προσώπων και
η κοινωνική τους τάξη με σκοπό τον επαναπατρισμό τους μετά από
την αναγκαστική μετοικεσία τους στην Πελοπόννησο με εντολή του
Δόγη Μοροζίνι. Ζάχολη (Κορινθίας), Ναύπλιο, Πάτρα.

Κ. Ντόκος, «Η μετοικεσία των Αθηναίων στην Πελοπόννησο και
η πρώτη φάση του επαναπατρισμού τους (1688-1691)», Μνήμων 10
(1985), σ. 109-110.

1691, 20/10 Σεπτεμβρίου

«Διά τής παρούσης άποδίξεως μαρτυροϋμεν μεθ' όρκου εν καθαρά συνείδηση ημείς οί
κάτωθεν γεγραμμένοι είναι τόν Μιχαήλ Ροήδην έπίτροπον έκλελεγμένον καί προεστόν
τών Αθηναίων εξ 'Αθηνών τάξεως πρώτης όστις εμετωκήθη κατά τήν προσταγήν τοϋ
γαληνοτατου. Τρεχει δέ πρός τήν κυβέρνισην τοϋ αυθεντικοϋ ελέους κατά τό πρόσταγμα
τών υψηλοτάτων καταστιχαδόρων όθεν εις ένδειξιν εδωθη αυτώ ή παρούσα ...»
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353

1691-1817. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Επιφανή πρόσωπα ιερέων στή Σκιάθο 17ος- 190ζ
αι.», Δελτίον τής Φιλαρχαίου Εταιρείας Άλμνροϋ Όθρνς 8 (2004), σ.
105-110, αρ. 1-3.

353α

1691-1818. Δικαιοπρακτικά έγγραφα, συνυποσχετικό αιρετοκρισίας, πιστο-
ποιητικό πλησιέστερων συγγενών. Αθήνα, Σμύρνη.

Ν. Κωστής, «Αποσπάσματα έκ σμυρναϊκοΰ κώδικος», ΔIEEE 6
(1901), σ. 166 αρ. α', σ. 169-171 αρ. γ'-στ', σ. 172-174 αρ. η'-θ', σ.
176-180 αρ. ια'-ιγ', σ. 182-183 αρ. ιε', σ. 184-185 αρ. ιζ'.

354

1692-1799. Διαθήκες. Σάμος.

Τατιάνα Ιωάννου, «Δεκαεννέα διαθήκες από τα μοναστηριακά
αρχεία της Σάμου (1692-1799)», στον τόμο Αντιπελάργηση. Τιμητικός
τόμος Νικ. Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 457-478.

355

1692-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αβάρικο, Μεγάδενδρο, I. Μ.
Μυρτιάς, Παλαιοκάτουνα (Αιτωλοακαρνανία), I. Μ. Τατάρνας (Ευρυ-
τανία), I. Μ. Βαρνάκοβας (Φωκίδα).

Δ. Λουκόπουλος, Γεωργικά τής Ρούμελης, Αθήνα 1938, σ.
425-447 αρ. 1-27, σ. 448 αρ. 29, σ. 453 αρ. 33.

356

1692-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κίμωλος, Κωνσταντινούπολη,
Σμύρνη.

Ί. Ράμφος, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ Κιμώλου (1629-1839)»,
Κιμωλιακά 4 (1974), σ. 20-43 αρ. 1-25, σ. 47-48 αρ. 27, σ. 56-57
αρ. 32, σ. 59-70 αρ. 34-41.
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357

1693-1809. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος, Μεσολόγγι.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «'Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα Ζακύνθου (1515-1815)»,
Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969), σ. 64-70.

357α

1694-1698. Πιστοποιητικά της αδελφότητας των Ελλήνων της Βενετίας
για διορισμό και προϋπηρεσία σε θέση δασκάλου. Βενετία, Ναύπλιο,
Πάτρα.

Π. Ζερλέντης, Άργυρος Βερναρδής δ Αθηναίος (1659-1720),
Αθήναι 1921, σ. 22-25.

357β

1694-1791. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος, Παροικιά (Πάρος).
Π. Ζερλέντης, «Περί τής ανά τάς Κυκλάδας σωματεμπορίας έπί
τουρκοκρατίας», Παρνασσός 12/5 (1889), σ. 248-250, αρ. 1-3.

358

1694-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Δήμητρα Παντελια-Γριτσοπούλου, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά
έγγραφα», Μνημοσύνη 14 (1998-2000), σ. 229-232 αρ. 1-7, αρ. 9-12,
σ. 236-244 αρ. 13-26.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ («ΠΑΝΤΙΚΙΟΝ»)

1827, 30 Οκτωβρίου

«Έπαρρησιάσθησαν έμπροσθεν έμοϋ τοϋ ύπονοταρίου και τών κάτωθεν αξιόπιστων
μαρτύρων, το μεν πρώτον μέρος ο κυρ-Κωσταντής Δημήτρη Μαντηλαρα μέ τον έγγονόν
του τόν Κωνσταντή, τό όέ έτερον μέρος ό άγιος σακέλλιος Λεγάκης, ήλθον είς συμ-
φωνίαν και λόγου παντικίου. Λέγουν οί άνωθεν ό κυρ-Κωνσταντής μέ τόν έγγονόν
τον πώς έχουν ένα κομμάτι αμπέλι όνομαζόμενον είς τήν Ποταμίόα, είς τές Βελανιές.
Τήν σήμερον θέλου ό κυρ-Κωνσταντής μέ τόν έγγονόν του μέ καλήν τους γνώμη και
όρεξιν και παντικιάζουν το τοϋ άνωθεν άγιου σακελλίου γης δένδρη νά τό δονλεύη
νά τό καλλιεργά, νά τό φντολογήση, νά βάλη τό νερό μέσα νά τό κάμη, ποτιστικό,
χειμωνικό καϊ καλοκαιρινό, ν άρέση κάθε καλοϋ γεωργοϋ και καλών άνθρώπων και
έμάς τών νοικοκνραίων. Καϊ ή τιμή και τέλεια ξεπληρωμή τοϋ άνωθεν τεταρτίον
εδωσεν δ άνωθεν άγιος σακέλλιος τοϋ άνωθεν Κωσταντή μέ τοϋ έγγονοϋ τον γρόσια
είκοσι, ν. γρ. 20, έμπροσθεν έμοϋ τοϋ ύπονοταρίον καϊ τών κάτωθεν άξιων μαρτύρων,
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ώς καθώς το έτίμησεν ό Ιωάννης Δημήτρη Μανωλα βαλμένος καϊ άπό τά δύο μέρη
χωρίς φιλοπροσωπίαν. Καϊ κράζονται πληρωμένοι μέχρι δβολοϋ, τό όποιον πράγμα νά
τό έχουν μαζί παιδιών παιδιών και εγγονιών εγγονιών και δ,τ ι σπόρο ήθελε βάλει δ
άγιος σακέλιος είς τό άνωθεν πράγμα, νά βάνουν τό μισόν οί κουντουβερνάροι καϊ ό,τι
καρπόν έξαποστείλη δ άγιος Θεός, νά μηνά δ άγιος σακέλλιος τών κουντουβερνάρων
του, νά πηγαίνουν νά παίρνουν τά μισά ...».

359

1695-1788. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σμύρνη.

Β. Σφυρόερας, «Πέντε δικαιοπρακτικά έγγραφα Σμύρνης»,
Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1970), σ. 169-175, αρ. 1-5.

360

1695-1810. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κώστος, Λεύκες, Τζίπιδος
(Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Ανέκδοτα παριανά έγγραφα τής τουρκοκρατίας.
Α' Έγγραφα Πνευματικής Στέγης Μαρπήσσης», Παριανά 1 (1979),
σ. 7-10 αρ. 1-2· Παριανά 3 (1980), σ. 67-73 αρ. 3-6· Παριανά 4
(1980), σ. 109-112, αρ. 7· Παριανά 5 (1981), σ. 18-20, αρ. 8.

361

1696. Επισκοπική απόφαση. Σαντορίνη.

Φ. Κ α τ σ ί π η ς, «Ό άγνωστος "ταπεινός άρχιεπίσκοπος Σαντορίνης
Γεδεών καί έξαρχος πατριαρχικός"», στον τόμο Σαντορίνη, Αθήνα

1971, σ. 166.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΤΗΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΝΑΟ. Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ Υ Σ ΤΟΥ

1696

<<Έμπροσθεν τής ήμών ταπεινότητος και τών παρευρεθέντων ιερέων καϊ προεστών ελθόντες
δ ευλαβέστατος πρωτοπαπάς κυρ Αντώνιος και Νικολάκις Γύζης, οί όποιοι έκίνησαν
άγωγήν αναμεταξύ αύτών, και ανέφεραν περι τής Εκκλησίας τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ, είς
τά πλάγια στό Καστέλι τής Απάνω Μέρας, ζητώντες δ Νικολάκις νά πάρη τήν αύτήν
Έκκλησίαν άπό τάς χείρας τοϋ πρωτοπαπά κύρ Αντωνίου, δικαιολογούμένος, ώς υπάρχει
ή Εκκλησία άπό τούς παλιούς αύτοϋ συγγενείς. Ήγουν τοϋ ποτέ αύθέντη Γιαννουλάκι
Συρίγου. "Οθεν έξετάσαμεν άκριβώς περϊ τής αύτής ύποθέσεως, έζητήσαμεν μαρτυρίαις
άξιοπίσταις. Και ήλθεν δ αύθέντης Μαθιουδάκις, υιός τοϋ ρηθέντος Γιαννουλάκι Συρίγου,
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καϊ έμαρτύρησεν εν φόβω Θεον πώς άλλον δεν γινώσκει μόνον πώς δ πατέρας του έκανε
σπερνολείτουργον καθέκαστον χρόνον στην αυτήν Έκκλησίαν, εις τήν εορτήν τοϋ Αύγουστου
μηνός, διά ψυχικήν αύτοϋ σωτηρίαν, ο ν χι δέ πώς νά ήτον εδική του ή Εκκλησία ή άπό
τους συγγενείς αύτοϋ. Μόνον κατά τήν τάξιν ποϋ έχουν εδώ οί χριστιανοί, και κάνουν
άρτοκλασίαις και πανήγυραις έν ταΐς μνήμαις τών άγιων. Τούτω τρόπω (τοιουτοτρόπως)
εόρταζεν καϊ εκείνος, και ούχι πώς νά είχεν κανένα δικαίωμα κτητορικόν ... Έτι δέ
ήλθον και οί παρόντες υπογεγραμμένοι ιερείς και χριστιανοί, και έμαρτύρησαν απάνω εις
τήν ψυχή τους, πώς δ παπα Νικήτας άνάκτισε (άνεκαίνισε), και έμεγάλωσεν τήν αυτήν
Έκκλησίαν, έξουσιάζοντάς την εις όλην του τήν ζωήν και τήν επρουκοδότησε και δύο
αμπέλια. Μετά δε τόν θάνατον τοϋ παπά Νικήτα άνέμεινεν ή Εκκλησία εις τήν εξουσίαν
τής αύτοϋ θυγατρός, κατά τήν παραγγελίαν πού άφισαν εγγράφως ό πατήρ αυτής, και
φαίνεται μέχρι τής σήμερον. Ή οποία έβανεν εφη μέριον έως οϋ έγινε ν ιερέας ό γαμβρός
αύτοϋ πρωτόπαπας κυρ Αντώνιος και εφημερεύει εις τόν αυτόν Ναόν μέχρι τής σήμερον,
χρόνους τριάντα έξη. "Οθεν ή ταπεινότης ημών, κατά τήν μαρτυρίαν τών ιερέων καϊ
χριστιανών, και τήν διαθήκην τοϋ παπα Νικήτα, και κατά τήν παλαιάν συνήθειαν, ποϋ
έπεκράτησεν, νά έχουν εξουσίαν οί κτήτορες τών Εκκλησιών νά ταις προυκοδοτίζουν
εις τά παιδιά τους και εις τους συγγενείς τους, καϊ νά πηγαίνουν άπό παιδϊ έως παιδί.
Αποφασίζομεν και ημείς νά είναι ή αύτη Εκκλησία εις τήν εξουσίαν τοϋ πρωτόπαπα
κυρ Αντωνίου και τών κληρονόμων και διαδόχων αύτοϋ, νά ψάλλη καϊ νά ίερουργή έν
τω αύτω Ναώ, νά εύλογη, καϊ νά άγιάζη τους χριστιανούς, και νά συνάζη πάντα τά
Εκκλησιαστικά εισοδήματα καϊ δικαιώματα, τιμώμενος και άγαπώμενος υπό πάντων.
Μετά δε τόν αύτοϋ θάνατον, νά άνεμένη (παραμένη) ή Εκκλησία εις τήν εξουσίαν τοϋ
παιδιού του, πού θέλει παραγγείλει, με όλα της τά δικαιώματα, έχοντος χρέος, όποιος
έχει τήν Έκκλησίαν, νά τήν φωταγωγή κατά τήν τάξιν, νά ψάλλεται και νά ίερουργεΐται
ταΐς Κυριακαΐς καϊ ταΐς δεσποτικαϊς εορταϊς, νά μή λείπη καθεκάστην ή άκολουθία άπό
τόν αύτόν Ναόν ...».

362

1696. Παραχώρηση εισοδημάτων μονής. Κέρκυρα.

Α. Καραθανάσης, «Συλλογή βενετικών έγγραφων γιά τόν Ηλία
Μηνιάτη (1696-1710)», Ελληνικά 25 (1972), σ. 320, αρ. A4.

363

1696-1852. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, επισκοπική και κοινοτική
απόφαση. Αρμόλια (Χίος).

Σ. Καββαδας, Άρμολονσικά από χειρόγραφους κώδικες, Αθήνα

1976, σ. 116-117, 120-131, 126-130, 134-136, 136, 140-147,
153-156.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ («ΕΜΠΑΤΙΚΑ»)

1788, 2 Μαΐου

«... Τήν σήμερον εδώ παρόν συναγμένον τό χωρίον τών Άρμολείων, ιερείς και πάροικοι
και οί ευρισκόμενοι γέροντες τοϋ χωρίου Νικολής Σιδεράκην και Μιχάλης Φιλημάτης,
όλοι συνοδικώς μίαν βουλήν καϊ μίαν γνώμη, έστοντας και νά ήταν παλαιά συνήθεια εις
τά ανδρόγυνα, όπου εγίνονταν και έπερναν εμπατίκαν, οί γυναίκες ήγου χαρίσματα - και
ήπερνε κάθε μιά κατά που θέλει άπε τόν άνδρα της, τήν σήμερον ηύραν εϋλογον οί προεστοί
και πάροικοι και γέροντες τοϋ χωρίου, όποιος άν εΐν εκείνος οπού δώκει παραπάνω άπε
τις 8 όργυιες νά έχη νά πλερώνη στον εύρισκόμενον άγαν γρόσια 500 και όποιος νοτάρος
τό γράψη νά βάλου τών προεστών και τών γερόντων νάχουν οί προεστοί νά τον κρίνουν
με τόν Δεσπότην κατά πώς τοϋ πρέπει.

Καϊ όποιον γεροντίκιν έχει νά χαλάση τά άνωθεν γεγραμμένα νάχη νά πλερώνη και αυτό
τό γεροντιλίκι στον εύρισκόμενον Άγάν γρόσια 300 ...».

364

1697. Διαθήκη. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «'Ανέκδοτα ήπειρωτικά μνημεία. Νικόλαος Σάρρος»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 104-106.

364α

1697. Απόδειξη παραλαβής. Κύθηρα.

Χρύσα Μαλτέζου, «Μονεμβασία καί Κύθηρα», στον τόμο Ή
Πελοπόννησος τήν εποχή τών Παλαιολόγων, Μονεμβασία 1989, σ.
1-2 (= Μαλτέζου, Βενετική παρουσία στά Κύθηρα, αρ. ΙΓ).

365

1697. Ειδικό πληρεξούσιο. Σαντορίνη.

Σ. Συμεωνίδης, «Καί άλλες μαρτυρίες γιά τήν οικογένεια Βασ.
Λογοθέτη», Σιφνιακά. 14 (2006), σ. 179-182.

366

1697-1820. Δικαστικές αποφάσεις. Νάξος.

Μ. Τουρτόγλου, «Ή νομολογία τών κριτηρίων τής Νάξου (17ος-
19oç αί.)», Μνημοσύνη 14 (1998-2000), σ. 101 σημ. 12, σ. 117-172
αρ. 1-57 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 4, σ. 95 σημ. 12, σ. 111-166, αρ.
1-57).
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ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ «ΚΟΜΟΥΝΑ ΣΤΡΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

1814, 15 Μαρτίου

«... Προσελθόντος τοϋ ενδοξοτάτον Σαρηκτζήμπαση Χατζή Αμπτονλάχ αγά καί ζαμπίτου
Ν αξίας είς τό χωρίον Σαγκρί έκίνησαν άγωγήν οί κάτοικοι τοϋ αύτοϋ χωρίου κατά τοϋ
Παύλου Βερνίκου καί Ιωάννου Πορτάρη προσκλαιόμενοι άπαντες ότι κατά τό ζαπτικόν
μέρος τοϋ Σαγκρίου ευρίσκεται άπό παλαιόθεν μία κοινή τοποθεσία ήτις είναι πρώτον
μεν κομούνα στράτα τών παραπορευομένων και δεύτερον καταφύγιον όχι μόνον τών ζώων
όλου τοϋ χωρίου άλλά καϊ τών λοιπών χωρίων καί τόπον Ναξίας καθώς ομολογείται
άπδ όλα τά χωρία καί πρό τίνων χρόνων διάστημα έπανασταθέντες οί ρηθέντες Ιωάννης
καί Παϋλος περιέφραξαν τήν ρηθεϊσαν τοποθεσίαν οίκειοποιηθέντες την χωρίς νά έχουν
τό παραμικρόν δικαίωμα πρός αύτήν τήν τοποθεσίαν. "Εδειξεν δ Ιωάννης Πορτάρης καί
Παϋλος Βερνίκος γράμματα τά όποια άπεδείχθησαν άνίσχνρα καί άκυρα ώς μην έχοντες
τόπον εις όσα αναφέρουν, έπειδή ή παλαιότητα τών τόσων χρόνων ήτ ον μόνον ικανή νά
απόδειξη ότι δέν έδεσπόζετο υπό τίνος ή ρηθείσα τοποθεσία άλλά άφ' ον εστάθη ό κόσμος
δέν έξονσιάσθη ποτέ και έτζι εύρίσκει εϋλογον καί αποφασίζει ή αύτοϋ ένδοξο της μετά τών
τιμιωτάτων προεστώτων και προκρίτων Δρνμαλίας δπον ή ρηθείσα τοποθεσία νά μένη καϊ
αύθις άμοιρος πάσης γεωργικής έπιμελείας χωρϊς νά δύναται ποτέ μήτε μοναστήρι δηλ.
ό άγιος Έλενθέριος και τά λοιπά μήτε μερικώς κανένας άπό τούς κατοίκονς τών χωρίων
νά έξουσιάζη τό παραμικρόν μέσα είς αύτήν τήν τοποθεσίαν, αλλά μήτε παράγγελμα νά
βάλη αλλ' ούτε μιτάτο νά ήμπορή τινάς νά κάμη, μόνον νά γενή βιράνι ώς και πρότερον
νά πηγαινοέρχωνται όλοι οί άνθρωποι τοϋ τόπον, ώσαύτως και τά ζώα ώς καϊ πρότερον
μή δνναμένον μικρόν ή μεγάλον νά κάμη τήν παραμικρόν άντίστασιν είς ταύτην τήν
κοινοφελή άπόφασίν μας οπού μέ τό μαραφέτι όλων τών προεστώτων εδειξεν εϋλογον.
Ούτως άποφαίνεται κατά τό δίκαιον καϊ ύπογράφονται καϊ κάτωθεν μένουσα ή παρούσα
άμεταθέτος είς τόν αιώνα ...».

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ («ΚΟΛΙΤΕΡΑΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ»)
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΑΝ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ

1817, 4 Σεπτεμβρίου

«... Παρασταθέντων ούν αμφοτέρων τών μερών ενώπιον μας καϊ έξετασθείσης άκριβώς
και έπεξεργασμένως τής διαφοράς ταύτης εΐδωμεν ότι δ ρηθεις 'Αντώνης έπαρρησίασεν
τήν έγγραφον πώλησιν τοϋ ρηθέντος ήμισν περιβολίον γεγραμμένην κατά τό 1812 έτος
Ιουλίου 26 δπού δ ρηθείς θειος τον τοϋ έπώλησεν, είς τήν δποίαν όχι μόνον δείκννται ότι
τοϋ τό έπώλησεν διά τών έξήκοντα γροσιών δπού είς τήν άνά χείρας έγγραφον πώλησιν
άναφέρονται, άλλά τον τό έχει καϊ λόγω φιλοδωρίας διά έκδονλεύσεις και εύεργεσίες
όπον έγνώρισεν από λόγον τον, ώς φαίνεται είς τήν πώλησιν οπού πρός τοις άλλοις και
τοϋτο ρητώς άναφέρεται, ότι τό αύτο ρηθέν πράγμα τοϋ τό πουλει νά τό δουλεύη δ ρηθεϊς
Αντώνης νά τό τρώγη ό θείος τον Λ ιός και ή γνναΐκα τον έως όπον ζοϋν. Έπειδή λοιπόν
και ό ρηθείς Λιός ό πωλητής δέν τό έχει τοϋ ρηθέντος Αντώνιον μόνον διά πωλήσεως,
άλλά τον τό έδωσεν και διά λόγω φιλοδωρίας, διά τάς έκδουλεύσεις δπού έγνώρισεν άπό
λόγου τον, διά τοϋτο ή ρηθείσα Κνριακή χήρα κατά τούς νόμονς και έθιμα τοϋ τόπον
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άφ' ον τοϋ το έχει λόγω πωλήσεως καϊ λόγω φιλοδωρίας δεν εχει κατ' ούδένα τρόπον
δίκαιον να ζητή τό αύτό ήμισυ περιβόλων κολιτερανικώ δικαιώματι διατί εάν τοϋ τό
εΐχεν μόνον και μόνον λόγω πωλήσεως δεν έπρεπε να γράψη είς τήν πώλησιν ότι νά τό
δουλεύη δ ρηθεϊς Αντώνης και νό τό τρώγη δ πωλητής και ή γυναίκα του έως δπού
ζοϋν, άλλ' επειδή τοϋ το έδωσεν καϊ λόγω φιλοδωρίας και ανταμοιβής τών έκδουλεύσεων
τον, διό τοϋτο αναφέρεται τοϋτο είς τήν πώλησιν. Διό. τούς λόγους λοιπόν οπού ανωτέρω
έρέθησαν κρίνομεν εύλογον καϊ άποφασίζομεν δπού τό αύτό ήμισυ περιβόλων νά μένη
ώς καϊ πρότερον είς τό διηνεκές άναπόσπαστον ζάπτι τοϋ ρηθέντος Αντωνίου, ποιήσει
αύτό ώς βούλεται ή δέ ρηθείσα χήρα νά μένη αμέτοχη και αλλότρια πλέον από αύτό
ώς μή έχουσα τό παραμικρόν δικαίωμα. Οντως άποφαινόμεθα κατά τό δίκαιον διό καϊ
ύπογραφόμεθα ...».

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΤ' ΙΣΟΜΟΙΡΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
«ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ»

1817, 9 Νοεμβρίου

«Διά τοϋ παρόντος αποφασιστικού τής κρίσεως γράμματος γίνεται δήλον ότι ή Μαρία
γυνή Ιωάννου Μανδρακοϋ έκίνησεν άγωγήν ενώπιον τοϋ εύγενεστάτου τζελεπή Μιχαλάκη
Μαρκοπολίτου εφόρου καϊ ζαπίτον όλων τών χωρίων Ναξίας και τών παρευρεθέντων
γερόντων κατά τοϋ άδελφοϋ αύτής Φραγκούλη περϊ τής πατρικής αύτών περιουσίας δπού
αύτός έζήτει μόνος νά οίκεωποιηθή άνευ λόγου δικαίου. Παρασταθέντων ούν αμφοτέρων
τών μερών ενώπιον ήμών καϊ έξετασθείσης άκριβώς καϊ επεξεργασμένως τής διαφοράς
ταύτης εϊδομεν ότι ό πατέρας τους Γεώργιος Φραγγουλόπουλος όντας είς Άνατολήν είς
τήν Μαγνήσαν ετελεύτησεν άδιάτακτος μένοντας ή περιουσία του άπροίκιστος είς τά δύο
ρηθέντα αύτοϋ τέκνα. Κατά τούς νόμους λοιπόν και παλαιά έθιμα τοϋ τόπου άφ' ου ένας
πατήρ άποθάνει άδιάτακτος και είναι ή περιουσία του άπροίκιστος είς τά τέκνα του, δέν
πρέπει νά τήν οίκεωποιηθή απασα μόνον τό άρσενικό παιδί, αλλά πρέπει νά διανεμηθή
έξ ίσου τόσα μερίδια όσα τέκνα άρσενικά καϊ θηλυκά ήθελε εύρεθοϋν, καθώς και μία
μήτηρ όταν άποθάνη άδιάτακτος δέν κληρονομούν τήν περιουσίαν της μόνον τά θηλυκά
παιδία άλλα διανέμεται έξ ίσου είς θηλυκά καϊ άρσενικά. Επειδή λοιπόν καϊ δ ρηθεις
πατήρ αύτός νά έπόθανεν άδιάτακτος και νά έμεινεν ή περιουσία του άδιάτακτος είς τά
δύο ρηθέντα αύτοϋ τέκνα διά τούτο κρίνομεν εύλογον καί άποφασίζομεν άφ' ού κατά
τούς νόμους καϊ έθιμα τοϋ τόπον απασα ή πατρική αύτοϋ περιουσία ήν άνεφέρομεν ...
έκπαλαι τής Καλοστρατικής όλον καθώς ευρίσκεται, τό χωράφι στον Λοϋρον όλον, στή
Ραχηδιότισα τό παρδάρι, στήν Βασιλακή όλον, τό χωράφι είς ταΐς Άροχλάδαις όλον ...
τερον εκεί τοϋ Πατούχα όλον, τό ήμισυ χωράφι τής Βρύσης, τό λαιογύριον στά Περιβόλια
όλον καθώς ευρίσκεται, τό χωράφι σταϊς Παπακιαΐς όλον, τό ήμισυ χωράφι στό Λαγκάδι,
και τό περιβόλι όλον στοϋ Πρωτόγερου σταΐς Έβραϊκαΐς νά διανεμηθή έξ ίσον είς δύο
ίσα μερίδια είς δύο άδέλφια δπού είναι νά λάβη τό έν μερίδων έξ αύτής ή ρηθείσα Μαρία
καϊ δ άδελφός αύτής Φραγγούλης τό άλλο μερίδων νά τό ποίηση δ καθείς ώς βούλεται.
Τά δε πατρικά αύτών όμως όσπήτια, νά μένονν ώς νοικοκύρης μόνον είς τόν ρηθέντα
Φραγγούλη νά τά ποιήση ώς βούλεται, παρομοίως και τό όσον ... άπό τό χρέος εύρεθή
μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός τονς ενγάζοντας τό χρέος δπού έξεπληρώθη άπό μερικά
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πράγματα όπου επωλήθησαν παρά τής μητρός αυτών εκ τής πατρικής τους περιουσίας, τό
δε επίλοιπον νά διανεμηθή και αυτό εις δύο ισα μερίδια νά λάβη τό εν μερίδων ή ρηθείσα
Μαρία καϊ τό άλλον δ άδελψός αυτής Φραγγούλης δηλαδή νά πληρώση τό ήμισυ εξ αύτοϋ
ή Μαρία καϊ τδ άλλον ήμισυ δ αδελφός αυτής Φραγγούλης. Ούτως άποφαινόμεθα κατά
τό δίκαιον διό και ύπογραφόμεθα.

1817 Νοεμβρίου 9.
Μιχαήλ Μαρκοπολίτης έφορος και ζαπίτης όλων τών χωρίων Ναξίας
οικονόμος όλων τών χωρίων Δρυμαλίας
σακελλάριος τής Δρυμαλίας

πρωτοπαπάς Δρυμαλίας δ δεμέστιχος Δρυμαλίας

χαρτοφύλαξ Δρυμαλίας
δ πρωτονοτάριος Δρνμαλίας».

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΜΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ,
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

1820, 15 Ιανουαρίου

«Διά τοϋ παρόντος καγγελαρικοϋ αποφασιστικού τής κρίσεως γράμματος γίνεται δήλον
ότι δ Γλυμάκης Μελισηνός εκίνησεν άγωγήν ενώπιον τοϋ εύγενεστάτου τζελεπή Μ ι χα-
λάκι] Μαρκοπολίτη εφόρου όλων τών χωρίων Ναξίας καϊ τών παρευρεθέντων γερόντων
κατά τής Βασιλικής χήρας τοϋ άπαιδος άποθανόντος άδελφοϋ αύτοϋ Μανουήλ Μελισηνοϋ
περί τών ήμισυ χωραφίων τών Βορινών επιλεγόμενων, τά όποια πατρικά κτήματα όντα
τοϋ Μανουήλ Μελισηνοϋ οίκεωποιεϊτο ή σύζυγος αύτοϋ Βασιλική. Παρρησιασθέντων οϋν
αμφοτέρων τών διαφερομένων μερών ενώπιον μας και εξετασθείσης άκριβώς τής διαφοράς
ταύτης άπελογήθη ήμΐν ή Βασιλική ότι δικαιώματι άγορας παρά τοϋ άνδρός της περιήλθον
εις τήν αυτής δεσποτείαν τά ήμισυ χωράφια τών Βορινών, à λ/ι επειδή ώς απεδείχθη επί
κριτηρίου ή αγορά αύτη δεν έγένετο κατά τήν τοπικήν τάξιν καϊ συνήθειαν, ούτε κατά
τούς γενικούς πολιτικούς νόμους εφάνη ανίσχυρος ώς άντιβαίνουσαν τήν τοπικήν συνήθειαν
και τούς νόμους : Α"" διότι δ Μανουήλ Μελισηνός έπρεπε νά ειδοποίηση περϊ ταύτης τής
πωλήσεως τον άδελφόν του Γλυμάκην Μελισηνόν ώς έξουσιάζοντα τά άλλα ήμισυ εκ τών
ρηθέντων χωραφίων τών Βορινών. Β"" ή τοιαύτη πώλησις δεν έπρεπε νά γένη μυστικώ
τώ τρόπω εις τό σπήτι τοϋ άδελφοϋ τής Βασιλικής παπά Ιωάννου Κορέ, άλΧ εις δημόσιον
τόπον καϊ καγγελαρίαν. Ρ" δ παπά 'Ιωάννης δεν έπρεπε νά προσκαλέση εις τό σπήτι του
γραφέα τής πωλήσεως τόν γυναικάδελφόν του Βασιλάκην Άναπλιώτην άλλά ξένον και
άδιάφορον. Έκ τών τριών οϋν τούτων περιστάσεων δείκνυται άριδήλλως ή τοιαύτη πώλησις
παράνομος καϊ οικονομική και ουχί νόμιμος και πραγματική. Δ"" και αύτη ή ιδία Βασιλική
και δ αδελφός αυτής παπά Ίωάνης ομολόγησαν επί κριτηρίου ότι δεν έμέτρησαν όλην
τήν περιεχομένην ποσότητα εις τό τής πωλήσεως γράμμα προς τόν αποθανόντα Μανουήλ
Μελισσηνόν. Διά τοϋτο κρίνομεν εύλογον καϊ άποφασίζομεν οπού ή τοιαύτη πώλησις δί
όλους τούς άνωτέρω λόγους ώς άποδειχθεΐσα παράνομος καϊ οικονομική προς βλάβην τοϋ
νομίμου κληρονόμου Γλυμάκη Μελισηνοϋ νά είναι άκυρος καϊ ανίσχυρος, τά δε ήμισυ
χωράφια τών Βορινών ώς πατρογονικόν κτήμα τοϋ Μανουήλ Μελισηνοϋ κληρονομικώ τω
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δικαιώματι να διέλθουν είς τήν δεσποτείαν καϊ κυριότητα τοϋ Γλυμάκη Μελιαηνοΰ τοϋ
μόνου έγκαταλειφθέντος κληρονόμου, είς άπασαν τήν περιουσίαν τοϋ απαιδος αποθανόντος
άδελφοϋ του Μανουήλ Μελισηνοϋ, ή δέ Βασιλική νά είναι ξένη καϊ αλλότρια αυτών τών
χωραφίων (κατά δεσποτείαν) ώς μή έχουσα τό παραμικρόν δικαίωμα δια τους λόγους ώς
άνωθεν εϊπομεν. Ούτως άποφαινόμεθα κατά τό δίκαιον διό καϊ ύπογραφόμεθα».

366α

1697-1865. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και αποφάσεις δημογεροντιών.
Χίος.

Σ. Καββαδας, «Άγροφυλακτικά τής Χίου (17°ς-190ς αι.)», Χιακά
Χρονικά 12 (1980), σ. 38-51.

366 β

1698. Συμφωνία για τη σύσταση «συντροφιάς» με αντικείμενο την είσπραξη
φόρων από τέσσερα χωριά της Μεσσηνίας. Ζάκυνθος.
Λ. Ζώης, «Οικογένεια Πελεκάση. Α' Ζακύνθου», Μεσαιωνικά
Γράμματα 2 (1934), σ. 228-229.

366γ

1698-1814. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σμύρνη.

Β. Σφυρόερας, «Μεταναστεύσεις καί έποικισμοί Κυκλαδιτών είς
Σμύρνην κατά τήν Τουρκοκρατίαν», Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1963),
σ. 175-183 αρ. 1-5, σ. 185-191 αρ. 7-9.

367

1698-1820. Ιδιωτικά και νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση
Οθωμανού διοικητή. I. Μ. Ρόμβου Ξηρομέρου, Χώμορη (Αιτωλοα-
καρνανία), I. Μ. Φουρνάς (Ευρυτανία), Πρέβεζα.

Ελένη Γιαννακοπούλου, «Δέκα ανέκδοτα δικαιοπρακτικά
έγγραφα δυτικής Ρούμελης (1698-1820)», Νανπακτιακά 4 (1988-
1989), σ. 399-422, αρ. 1-10.

367α

1699-1795. Κοινοτικά κατάστιχα ποινικών αδικημάτων και σχετικές κα-
ταγγελίες. Πάργα.
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Γ. Παπαγεωργίου, «Συμβολή στήν ιστορία τής Πάργας κατά
τον 18ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980), σ. 93-115, σ. 119-
131.

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΕΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ

1775, 28 Σεπτεμβρίου

«fΟ Σμύρνης Προκόπιος έπιβεβαιοϊ.

Δ là τον παρόντος άποδεικτικοΰ και εμμαρτύρ(ου) γράμματος δηλοποιείται ώς ο Διακουμής
εκ τής νήσου Ν αξίας, τούπίκλην Μπαρόν, επειδή τό πρότερον υπήρχε Φράγκος και άθετήσας
τήν θρησκείαν ταύτην εγενετό ορθόδοξος, τέκνον τής ανατολικής εκκλησίας, προ χρόνων
ήδη εξ, πρός δε και γυναικϊ όρθοδόξω σννεζεύχθη καϊ αύτήν εύλογήθη ανατολικώς, ελθών
έμπροσθεν ημών μετά τής συζύγου αύτοϋ Μαρίας Τζιριγώτισσας άνομολόγησεν αύθις
εαυτόν όρθόδοξον καϊ έζήτησε παρ'ήμών και τής συζύγου αύτοϋ άδειαν προσποιηθήναι τήν
προτέραν αύτοϋ θρησκείαν μέχρι τοϋ άπελθόντα είς Ναξίαν και πωλήσαντα τά π(ατ)ρικά
και μ(ητ)ρικά αύτοϋ πράγματα έπανακάμψαι ενταύθα είς διορίαν χρόνου ενός, καϊ ούτως
άναψανδόν παρρησία κηρύξας εαυτόν χριστιανόν όρθόδοξον άνατολικόν, ύποσχεθεϊς πρός
τούτοις ότι άν ήθελε δυστροπήσει ή πρόψασιν άλλην τινά προσποιηθή, νά δώση τή γυναικϊ
αύτοϋ Μαρία γρόσια διακόσια καϊ τά πράματα όλα, όσα έχει ή γυνή αύτοϋ είς χεΐράς
της, ομοίως καϊ τά τέκνα των, ώς ανατολικώς βαπτισθέντα, νά είναι είς τήν εξουσίαν τής
μ(ητ)ρός αύτών. Είς ένδειξιν οϋν τής αληθείας εγενετό τό παρόν τή επιβεβαιώσει τής
ημών ταπεινότητος καϊ μαρτυρίαις τών ύποκάτωθεν αξιόπιστων μάρτύρων κατασψαλισθέν
και τή ιδία υπογραφή και δακτύλω τοϋ αύτοϋ Διακουμή καϊ εδόθη τή συ ζυγοί αύτοϋ
Μαρία είς ασφάλειαν, ...»

368

Τέλη 17°"-αρχές 18ou αιώνα(;). Διατάξεις ναυτικού δικαίου προερχόμενες από
δύο χειρόγραφους κώδικες της ιδιωτικής συλλογής Δ. Βαγιακάκου.
Λακωνία.

Γ. Ροδολάκης, «Διατάξεις ναυτικου δικαίου σέ μεταβυζαντινούς
χειρόγραφους κώδικες τής Λακωνίας», Λακωνικοί ΣπονδαΙ 4 (1979),
σ. 239.

«... Περϊ όταν πλέη καράβη και γένη ταραχή.

κεφάλαιον TAB"

Όταν πλέη καράβη φορτωμένον είς τήν θάλασσαν, και γένη ταραχή μεγάλη, και διά νά
μή πνηγή τό καράβη και οί άνθρωποι, εύγάλουσι και ρίχνουν φορτία είς τήν θάλασσαν,
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όλοι όσοι έχουν τά φορτία τους εις τό καράβη όίδουσιν τών λογαριαμόν τους, εί τι τούς
ύπάγει τόν άνθρωπον, δποϋ έριξαν τά φορτία τους είς τήν θάλασσαν, και ζημιώνουνται
επήσης οί πάντες κατά τών ποσόν τής πραγματείας των, καϊ όσα έριξαν είς τήν θάλασσαν,
κατά πώς ήγωράσθησαν τιμώνται. "Οσα δε απόμειναν εις τό καράβη, κατά πώς μέλλει
νά πουλληθοϋν έτζη τιμώνται...».

368α

Τέλη 17™- αρχές 18°" αιώνα(;). Νομοκανονικό κείμενο προς χρήση της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας. Η έκδοση βασίζεται, αφενός μεν σε χειρόγραφο της
ιδιωτικής συλλογής του Ανθίμου Παναρέτου (= Α), αφετέρου δε στον
υπ' αριθμό 63 σύνθετο κώδικα της Βιβλιοθήκης της Μητροπόλεως
Κιτίου (Λάρνακα) (= Β, f. 39r-93v).

Θ. Παπαδόπουλλος, «Κυπριακά Νόμιμα», Μελέται καϊ
Υπομνήματα 1 (1984), σ. 63-107.

«... κεφ. κγ Έν τω τρίτα) κεφαλαίω τοϋ ε στοιχείου δ Ματθαίος λέγει περί τών
πιστών τών ακολουθούν των τοις έλληνικοίς έθεσι καϊ όρχήσεις, τουτέστι χορούς, είς
γάμους ή είς τάς πλατείας μετερχομένους ή Ψουσάλια ή ταϊς φωναΐς τών όρνέων
πιστεύοντες ή αρχιμηνιάς ή άπαντήματα ή ζητήματα προσέχουν ή πυρκαϊάς είς τάς
ρούγας, ας έποίουν οί "Ελληνες πάλαι και νϋν ώς βλέπομεν τά παιδία τοϋτο ποιοϋντας
είς τάς παραμονάς τών εορτών κατά τι έθος παλαιόν ή κλήδονα, όνπερ ποιοϋσί τίνες
τής Αναλήψεως, ίνα έξ έκείνου τήν τύχην αύτών μάθωσιν, ή στολαΐς γυναικείαις
οί άνδρες ένδύονται ή αί γυναίκες άνδρών ή προσωπεία οία έν τοις μέρεσι τών
Λατίνων κακώς είώθασι ποιεΐν, τούς τοίνυν ταϋτα έν γνώσει ποιοϋντας ιερωμένους
μεν καθαιρεί, λαϊκούς δέ αφορίζει. ■Ομοίως καϊ δ έξηκοστός έκτος κανών τής έκτης
συνόδου κωλύει τούς πιστούς άπιέναι ή θεωρήσαι ιπποδρόμια τό Πάσχα ή έν άλλω
καιρώ ...».

369

1700. Διαθήκη. Κέρκυρα.

Σ. Σ τ ο υ π ή ς, Οί «ξένοι» εν Κέρκυρα, Κέρκυρα 1960, σ. 116-
118.

370

1700. Δήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του δικαιώματος είσπραξης
τελών. Καστάνιτζα (Αρκαδία).

Β. Σ ι α κ ω τ ό ς, «Συμβολή στην ιστορία της Τσακωνιάς κατά τη
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διάρκεια της τουρκοκρατίας», Χρονικά τών Τσακώνων 18 (2004-2005),
σ. 291-292, αρ. 3.

371

1701. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ηλεία.

Ν. Ψυχογιός, «Τά μοναστήρια τής Ηλείας», Ήλειακά 33 (1979),
σ. 1005.

371α

1701. Παραχώρηση ακινήτου. Αμοργός.

Σ. Συμεωνίδης, «Κοινωνία καί παιδεία στή Σίφνο κατά τήν
Τουρκοκρατία (1573-1821)», Σιφνιακά 5 (1995), σ. 151, αρ. 14.

372

1701-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγ. Θεόδωροι, Αγρίδι, Αλέ-
σταινα, Αναστάσοβα, Βερσίτζι, Καλλίτζι, Καμενιάνοι, Κερτέζη, Λεχού-
ρι, Μοστίτζι, Πάτρα, Σοποτός, Χαλανδρίτζα (Αχαία), Δερβιτσελεπή,
Πύργος (Ηλεία), Τρίπολη, Κέρκυρα.

Ν. Παπαδόπουλος, «Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά έγγραφα
μονής Αγίων Θεοδώρων (Άροανίας)», Έπετηρις τών Καλαβρύτων 9
(1977), σ. 64-72 αρ. 1-8, σ. 73-76 αρ. 10-12, σ. 79-85 αρ. 15-32-
Έπετηρίς τών Καλαβρύτων 10-11 (1978-1979), σ. 332-351 αρ. 33-
52, σ. 353-355 αρ. 54, σ. 355-361 αρ. 56-60.

373

1702-1810. Ιδιωτικά και διοικητικά έγγραφα, δικαστική απόφαση κοινοτικού
κριτηρίου σχετικά με την άσκηση πειρατείας. Αθήνα, Μύκονος, Νάξος,
Πάρος, Σύρος, Ταραγόνα, Ψαρά.

Αλ εξάνδρα Κραντονέλλη, Ελληνική πειρατεία και κούρσος
τον ΙΗ' αιώνα και μέχρι την ελληνική επανάσταση [βάσει των ελλη-
νικών και γαλλικών αρχείων], Αθήνα 1998, σ. 314-315, 324-325,
328-338, 340, 343-346, 346-347 (= Ή. Γεωργίου, Επισιτισμός Γαλλίας
υπό ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (1789-1815), Αθήνα 1969, σ. 263-265 αρ.

405), 348-349.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

1740, 28 Δεκεμβρίου

«αποδιξι εγινεν του αντονακι γιεροντι ότι θεληματικός του εμινε ραγιας κι αφισεν το
κουρσος.

... Την σιμερον ι σιορ αντονακις γιερονδας προσωπικος κι αυτοθελητον εφανεροθι εις
την Καντζελαρια μας ο ωπιος ζητα την μπαρουσα φανερή αποδιξη, οτη αυτοθελητον με
καθέν καλην του γνωμην και θέλησης ευγικεν απο το μπαστιμεντο που ητον κοϋρσαρης
με παντηερα της μαλτας και παλε θεληματικός τοϋ, εμπαρκαριστικεν εις μιαν σαητηα
φρανκεζικι μελετοντας θεού Θελωντος να παγι εις την χηο και εκι να ανταμισι τον εν-
δοξοτατον αφέντη σερασκερη να τονε συντροφιασι με κανέναν τοϋ προσκινιτον γραμα να
ημπορεσι να μεταγιρισι εις τον τοπον κι να ζησι ηρινικος ος τα τοϋς ληποϋς κατικοϋς
ραγιαδες πληρονοντας τα δοσίματα τοϋ μετα χαράς ος κάλος ραγιας οθεν περι τοϋτο τονε
συντροφιαζομεν δια μέσον τοϋ παροντος κι ηπογραφετε ος κατοθεν, σφραγίζοντας το με
την σινιθισμενην βούλα της Κινοτητος εις ενδιξη ...».

374

1702-1826. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πάτρα, Τερ-
γέστη.

Κ. Τριανταφύλλου, «'Ανέκδοτα παλαιά πατρινά έγγραφα»,
Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 5 (1974-1975), σ.
247-251 αρ. 1-4, σ. 258 αρ. 8.

375

1703-1798. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κορινθία, Ναύπλιο.

Π. Καρανικόλας, Έγγραφα της I. Μ. Φανερωμένης Κορινθίας.
Ελληνικά-Τουρκικά, Κόρινθος 1991, σ. 10 αρ. 1-2, σ. 11 αρ. 5, σ.
12-14 αρ. 7-11, σ. 14-22 αρ. 13-27, σ. 22-23 αρ. 29-30, σ. 25 αρ.
33, σ. 27 αρ. 35, σ. 28-32 αρ. 37-45.

376

1703-1857. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις εκκλησιαστικών
αρχών, δικόγραφα. Τρίκαλα.

Ν. Γιαννούλης, Κώδικας Τρίκκης, 'Αθήνα 1980, σ. 27, 48-55,
58-59, 61-69, 70-74, 77-81, 84-94, 95-96, 98-105 (πρβλ. αρ. 348 του

παρόντος).

377

1704. Αφιέρωση κοινοτικής περιουσίας. Δραμίζι (Τρίκαλα).
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Ιωάννα Γαλανούλη, «Οι οικογενειάρχες του Κοτρωνίου των
Τρικάλων το 1704», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 42 (2002), σ. 385-
386.

378

1704-1712. Ιδιόγραφη διαθήκη και κωδίκελλος. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ιερέως τοΰ Μαρα
τοΰ Κρητός», Κρητικά Χρονικά 14 (1960), σ. 69-101.

378α

1705. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Τήλος.

Π. Κ α μ μ α ς, «Ιστορικά έγγραφα τής Ίερας Μονής τοΰ Αγίου Πα-
ντελεήμονος Τήλου», Δωδεκανησιακά Χρονικά 3 (1974), σ. 136, αρ.
3.

379

1705-1786. Κώδικας Α' Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

Ά. Σπανός, Κώδιξ ΑΊ. Μ. Μυτιλήνης (18°ς αι.), Μυτιλήνη 2006,
σ. 47 αρ. 2, σ. 50-53 αρ. 3-6, σ. 55-57 αρ. 7-9, σ. 61-65 αρ. 11-14,
σ. 72 αρ. 17, σ. 78-80 αρ. 19-21, σ. 83-84 αρ. 23-24, σ. 105-110
αρ. 27-30, σ. 113-120 αρ. 32-37, σ. 124-128 αρ. 40-43, σ. 130-144
αρ. 47-56, σ. 152-154 αρ. 59-61, σ. 161-180 αρ. 63-82, σ. 191-
203 αρ. 84-97, σ. 209-220 αρ. 100-110, σ. 226-241 αρ. 112-117,
σ. 243-246 αρ. 119-121, σ. 252-254 αρ. 124-127, σ. 260-278 αρ.
135-153, σ. 279-288 αρ. 156-163, σ. 291-293 αρ. 165-168.

380

1705-1800. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύμη.

Εύαγγελία Γεωργα-Βολονάκη, «Συμαϊκά δικαιοπρακτικά
έγγραφα τοΰ 18ου αιώνα», Συμαϊκά 2 (1974), σ. 204-239, αρ. 1-37.

381

1706. Διαθήκη. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ανέκδοτα ήπειρωτικά μνημεία. Διαθήκη Χάιδως
Γλυκή», Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 107-109.
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382

1706. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο εκλογής κοινοτικού επιτρόπου.
Αντίπαρος.

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, (('Εκλογή αρχόντων στήν Αντίπαρο κατά τήν
έποχή τής τουρκοκρατίας», Παριανά 22 (1986), σ. 124.

382α

1707. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Ιωάννινα.

Γ. Πλουμίδης, «Σχολεία στήν Ελλάδα συντηρούμενα άπό κλη-
ροδοτήματα Ελλήνων τής Βενετίας (1603-1797)», Θησαυρίσματα 9
(1972), σ. 248-249.

383

1707-1709. Νοταριακά πρωτόκολλο Γεωργίου Μπαρμπαρίγου, νοταρίου
Αγίας Μαύρας Λευκάδας.

Ελένη Γράψα, Γεώργιος Μπαρμπαρίγος, δημόσιος νοτάριος
της Αγίας Μαύρας. Βιβλίο πρώτο: 1707-1709, Λευκάδα 2006, σ.
34-52 αρ. 1-19, σ. 54-58 αρ. 21-24, σ. 60-65 αρ. 26-29, σ. 67-77
αρ. 31-41, σ. 78-85 αρ. 43-49, σ. 87-96 αρ. 51-60, σ. 98-151 αρ.
62-108.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1708, 2 Απριλίου

«... Μοϋ επρεζενταρισε τήν παρόν γραφι ό μισέρ Σπιρος Σκλαβενιτις, ό οπιος θελι νά
είνε ρεγγιστραδα είς τες πραξες μου, δια νά είμπορι νά παρι κοπιά είτής χριαζετε, ή
οπια διλιν ούτος:

1707 Σεπτεβριου 14 είς το χοριο Φτερνό. Τήν σιμερον ό Γιανος Καπετζις Στεριοτις
απο χοριο Μερινικου, εβρισκομενος εδό είς τη Λεψκαδα και κινιγοντα μέ καπιι άδικος,
μέρος Κεψαλονιτες, μέ αλους εδικούς τους μπαντους, μιν ειμπορώ αποφέροντας ης το
είδιο στατο τοϋ Βενετζανου απο τούς αυτοϋς τιρανους, τορα μισεβο και παγο είς το μέ-
ρος του Τουρκου. Αλ επιδι είς τες ανοθεν τιρανιδες και βασανα με διναστικοτατο τροπο
νά μέ αδικισε, οχι αλος παρεξι ό Λιμιτρις Κορνελος μέ ετερους του γιτονους και μέ τόν
Καπιταν Μιλα· μοϋ κλεφτούνε, περνοντασ μου μέ αδικία, σερνοντα με είς τιν είποταγιν
τους. Μοϋ επιρανε καί έχασα πραματα λιανά δεκαοχτό, είγουν πρόβατα, και γίδια κεφα-
λια 27. Αλ επιδι μιν έχοντας αλονε νά θιμιθι τό ψομι οπου έφαγα είς το σπίτι του και
α δεν είθελε γιρεχρι τό δίκιο μου νά μου τό αποκριθι έν το μελουσα κρίση, παρεξη τόν
κουμπάρο μου τόν κιρ Σπιρω Σκλαβενίτη δια κομεσον τόν δια κομεσον κομεσαριον και
καθολικόν επιτροπον, ός και τό είδιον μου κορμί, του οπίου δινο αδια καί παρακαλοντας
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καί τόν κουμπάρο μου τόν παπά Γιάννη Μακριόιμο νά εινε καί αύτος, ός καί τό είδιο
μου κορμί, εις τιν ανοθεν κομεσαρια· νά είμπορουνε νά προσδραμουνε ε ίσε καθε κριτιριο
βενετικό, τοσο σε τζιβιλι οσάν και κριμιναλε. Και οτη ύχανε πιησι ή αυτή κομεσι, τό εχο
βεβεον, στερεον και απαρασαλεύτον. Και μιν είβρισκοντας νοδάρος, εις το παρών σά νά
οψελαγη και νά αξισι, οσάν και νά είτονε απο πραξες νοδαρικες και νά μπενι σε νοδάρο,
είπο μαρτιριας τόν κατοθεν ...».

ΜΙΣΘΩΣΗ («ΑΦΙΤΑΝΤΖΑ») ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΥΡΙΟΥ

1709, 6 Φεβρουαρίου

«... Τήν σήμερον άναφανησθισαν κατεμπροστεν εμοϋ νοταριου ή παρόντες, απο ενα μέ-
ρος ό μισέρ Ιωάννης Σουρμπής καί απο τω αλο ό κυρ Ζαφιρης Ξένος, τα οπια διο μερι
εσηβαστικαν ός κατοθεν: ήγουν επιδιτης καί ό αυτός Σουρμπης νά εχη παρμένο απο τό
πουμπλικο είνκαντο τό απαλτο του τιρείου τής Λ μαζικής καί μήν έχοντας αυτός τόν
μοδον νά σταθή να ανηξί αργαστιρι, θελιματικός τροπου ό αυτός Σουρμπις απαλταδορος
δινη θελιμα του ανοθεν Ξένου νά ανηξι αργαστιρι νά πουλύ τηρι δια ονομα του αύτοϋ
απάλταδορου, με ηποσχεσην του αυτου Ξένου νά εχη να δινη του αύτοϋ Σουρμπι ριαλια
τεσερα τόν παρόντα μινα άντετζιπαδα δια να τα μετριση εις τήν καμαρι- καί εινε νικο-
κιρις δ ανοθεν κύρ Ζαφιρης νά πουλί εις τό αργαστιρι του τιρή εος τόν ερχομενον μινα
τόν Σεπτεβρι, ιγουν εις τες 15 του αύτοϋ μινός, εις την ημεραν του άγιου Σταβροϋ, οπου
τελιονη ή αψιταντζα του, εξεκαθαριζοντας οτη ανησωστάς καί τηνάς ήθελε βαλι καμιαν
ενάντιοτητα του αυτοϋ Ξένου ης τό να πουλιση τιρί νά ηνε είποσχομενος ό Σούρμπις να
τονε μάντενιρι καί να τονε σολεβαρι από ητη έξοδο καί πλερομι, οπου ήθελε καμι, τοσο
του αυτοϋ Σουρμπι ή αλουνοϋ κανενοϋ■ καί να μήν ημπορί νά πρετεντερι πλεο αλο τηποτας
απο τών αυτών Ξενο μονόν τα ανοθεν ριαλια τεσερα ...».

384

1707-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και πατριαρχική απόφαση.
Ανάφη, Κωνσταντινούπολη, Σαντορίνη.

Μ. Μ η ν δ ρ ι ν ό ς, Ή εν θήρα ιερά μονή τοϋ προφήτου Ήλιου,
Αθήνα 1970, σ. 48-52 αρ. 1-4, σ. 61-62, σ. 65-67, σ. 118-122 αρ.
1-3, σ. 124-126 αρ. 5-8, σ. 163-168, σ. 182-188, σ. 211-216.

385

1708. Νοταριακή πράξη μίσθωσης έργου. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ανέκδοτο συμφωνητικό για τήν κατασκευή μιας
φρεγάδας (10 Νοεμβρίου 1708)», Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969),
σ. 38-39.
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386

1708-1785. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βιέννη, Κετσκεμέτ, Nagy-
Szent Miklos (σύνορα Ουγγαρίας - Τρανσυλβανίας).
Γ. Λ ά ϊ ο ς, Ή Σιάτιστα και οί εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μα-
νονση (17ος-19°ς αι.), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 45-48, 114-15, 137-141.

387

1708-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.
Κράβαρα (Αιτωλοακαρνανία).

Χ. Χαραλαμπόπουλος, «Παναγία Αμπελακιώτισσα. Το σταυ-
ροπηγιακό μοναστήρι. Έγγραφα 1708-1820, έγγραφα 1829-1965 (β'
σειρά). Θυμήσεις», Νανπακτιακά 4 (1988-1989), σ. 521 αρ. 1, σ.
524-531 αρ. 3-7, σ. 534-548 αρ. 9-22, σ. 550-538 αρ. 24-38, σ.
569-591 αρ. 40-62, σ. 593-598 αρ. 65-67, σ. 600-620 αρ. 72-87, σ.
624 αρ. 1, σ. 627 αρ. 4, σ. 629 αρ. 6.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΕΙΑ

1813, 12 Νοεμβρίου

«... Με το παρόν μας φανερώνομε εμείς ιδιοχείρως Παπανικόλας τον Πάδου από Νεχώρι
κι Αναγνώστη Παπαγιαννοπουλος απο Στύλια πως εσυμφωνήσαμεν με τον Ηγούμενον
κυρ Θεόφιλον από Μοναστήρ Κοζίτζας και μας έδωσε εδώ κι τα αγιολείψανα πέντε
κομμάτια και τον σταυρόν κι Τίμιον Ξνλον διά να πάμε εις την ζητείαν και εκάμαμε
και από κάθε ένα να δίδομεν διά τα άγια λείψανα από είκοσι ένα γρόσια τον κάθε μήνα
ήτοι γρόσια 21 έως του χρόνου κι αν τα κρατήσωμεν από τον χρόνον και πέρα έχομεν
να τον δίδωμεν από τριάντα γρόσια κάθε μήναν κι όσον καιρόν σταθούμεν και έχομεν να
τα επιχειρίσωμεν πίσω εις το χέρι του ηγουμένου τα άγια λείψανα και των δούλων του
μοναστηρίου και ούτως εδώσαμεν την ομολογίαν μας εις χείρας του Ηγουμένου παρά
των μαρτύρων ...».

388

1709. Αιρετοκρισία. Λευκάδα.

Δ. Γ κ ό φ α ς, Δείγμα. Ιστορική ερευνά επι τοϋ ελληνικού δικαίου
τών συναλλαγών, Αθήνα 1970, σ. 2-6.

389

1709-1740. Διαθήκες. Περιλαμβάνεται ρήτρα εγκαταστάσεως της συζύγου
του διαθέτη ως «κυράς καί νοικοκυράς». Λευκάδα.
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Σ. Φλογαΐτης, «Ή ρήτρα "κυρά καί νοικοκυρά" στις διαθήκες
τοΰ άρχειοφυλακείου Λευκάδας», Έπετηρις Εταιρείας Λενκαδικών
Μελετών 4 (1977), σ. 56-57.

1709, 23 Ιονλίου

«... έτι λέγει άφήνει διά νόμιμον και καθολικόν του κληρονόμον μετά τόν θάνατον του τό
παιδί του τον γιώργο καϊ άφήνει κυρά και νοικοκυρά είς δλο του τό πράγμα κινητό καϊ
άκίνητο δπού έχει τήν συμβίαν του τήν Κεράτζα άναστασία ή δποία νά είναι υποσχόμενη
νά στέκη άνταμώς μέ τόν άνωθεν υίόν του τό γιώργο και νά τό κυβερνήαη και ερχόμενο
τό παιδί είς νόμου ήλικίαν και δέν τό ήθελε εύχαριστάει ή γνώμη τον νά σταματήση μέ
τήν μητρνγιά τον νά κάμονν τό πράμα τον όλο ήγονν είς δύο μερδικά όμοια καί τό ένα νά
παίρνη δ κληρονόμος καί έτερον ή άνωθεν κνράτζα άναστασία ή γυνή του μή ήμπορώντας
τό αύτό παιδί νά τήν ενόχληση είς τό μισό μερτικό της τοϋ πραμάτου τήν αύτήν μητρνγιά
τον άλλά ούτε και άλλος τινάς νά ήμπορή νά πρετεντέρη τίποτες ...».

390

1709-1779. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μύκονος.

Σ. Μ ά ν ε σ η ς, «Ή έν Μυκόνω μονή τοΰ Άγιου Παντελεήμονος»,
ΕΜΑ 4 (1951-1952), σ. 79-83, 110-119.

391

1710-1784. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, Λατίνοι επίσκοποι Ανδρου (1208-1710), Αθήναι
1927, σ. 23-25.

392

1710-1821. Έγγραφα των Δραγομάνων του οθωμανικού στόλου: Δικαστικές
αποφάσεις σε α' και β' βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων,
οδηγίες προς τους τοπικούς κριτές των νησιών του Αιγαίου για την
επίλυση ιδιωτικών διαφορών, διαταγές αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος των ηττηθέντων διαδίκων, επικυρώσεις συνυποσχετικών και
αποφάσεων αιρετοκρισίας. Κωνσταντινούπολη, Μύκονος, Νάξος, Πά-
ρος, Σαντορίνη, Χίος.

Μ. Τουρτόγλου, Αυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, Ή
συμβολή τών δραγομάνων τοϋ στόλου στήν προαγωγή τής δικαιοσύνης
τών νήσων τοϋ Αιγαίου, Αθήνα 2002 (ΕΚΕΙΕΔ 36, Παράρτημα II),
σ. 15 σημ. 23, σ. 29-108 αρ. 1-68.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΑΚΗ. ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1754, 28 Φεβρουαρίου

«Τιμιώτατοι καϊ χρησιμώτατοι άρχοντες και προεστοί τής Μυκόνου. Τήν τιμιότητα σας
προσφιλώς χαιρετοϋμεν νά σας απόλαυση τό παρόν μας εν υγεία καϊ ευτυχία. Διό. τοϋ
παρόντος σας φανερώνομεν ότι μας έφανέρωσαν ότι ό Άλή αγάς, πρώην βοϊβόόας, εχάλασεν
τήν όιαθήκην τής Καλομοίρας τοϋ Κίζη καϊ επήρε τό κλεϊσμα είς τήν Καρδαμίλα καϊ τό
έδωσε τής θυγατρός τοϋ Δημήτρη Κίζη. Και επειδή είναι παράνομον νά χαλνοϋνται αί
διαθήκαι και περί πλέον οί βοϊβοδάδες δέν έχουν έξονσίαν νά κάμουν τέτοιες αποφάσεις,
λοιπόν λαμβάνοντας τό παρόν μας ή διαθήκη τής Καλομοίρας νά έχη τό κϋρος της καϊ
τό γράμμα όπου έδωσε περί τούτον ό βοϊβόδας Άλή αγάς εύθύς νά τό πάρετε καϊ νά τό
ξεσκίσετε. "Ας έχωμεν λοιπόν τήν περί τούτον απόκριαιν ...».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ

1809, 4 Ιουνίου

«Τιμιώτατοι καί ήμέτεροι προσφιλέστατοι προεστώτες καϊ επίτροποι τής νήσου Μνκόνον
τήν τιμιότητα σας προσφιλώς χαίρετώμεν, εΐητε ύγιαίνοντες έν ευημερία. Οί παίδες τοϋ
μακαρίτον Μαρκάκη καϊ έγγονοι τής άποθανούσης Μπιατρίτζας συγχωρημένου, δ Κουράκης
δηλονότι και ή Μαρίτζα, άνήγγειλαν ήμίν δεινοπαθώς ότι τινές τών αύτόθι συγγενών τής
άποθανούσης Μπιατρίτζας παρεμποδίζονσι τά κληρονομικά αύτών δίκαια, έπερειδόμενοι είς
το κώλον τής διαθήκης, όπερ διαλαμβάνει πώς «αύτά όλα δποϋ αφήνω είς τά εγγόνια μον,
αν ήθελε τοις άκολονθήση θάνατος προτοϋ νά ύπανδρενθοϋν, νά μήν ήμπορή ή μητέρα των
νά κληρονομή τό παραμικρόν». "Οπερ καϊ θεωρήσαντες ημείς καϊ έπιθεωρήσαντες ακριβώς,
έπειδή έγνωμεν ότι ή παραγγελία αυτή παρεισήχθη εν τή διαθήκη μόνον και μόνον διά νά
μήν άποξενωθή ή περιονσία αύτη, δέν απαγορεύει όμως τό νά μήν κληρονομήσωσιν οί παίδες,
εάν δέν ήθελον ύπανδρευθή. Αλλως τε και μέ τό νά χρήζωσι τά νϋν τής περιουσίας ταύτης
διά τήν άφενκτον υπέρ παιδείας καϊ άνατροφής αντών δαπάνην, γράφοντες προστάζομεν
άποφασιστικώς νμάς νά καθνποβάλητε τονς τοιούτους συγγενείς τής είρημένης Μπιατρίτζας,
άνδρας τε και γυναίκας, νά άφήσωσι ελεύθερα τά έν τή διαθήκη διαλαμβανόμενα κινητά
και άκίνητα πράγματα είς τήν πληρεξουσιότητα τών είρημένων εγγόνων της, ό,τι δηλαδή
ή άποθανοϋσα αφήνει πρός αυτά τά εγγόνια της, ώστε τά μέν άκίνητα ελευθέρως νά τά
πωλήσωσιν είς πούμπλικον ίκάντο, τά δέ κινητά νά έξοικονομηθώσι διά τοϋ είς τά αύτόθι
Θεοδωράκη Πόμερ, επιτρόπου τών είρημένων παίδων κατά τήν πρός τήν τιμιότητά του
έγγραφον αύτών όρδίνιαν, παρ' ον θέλει ζητηθή και άσφάλεια τοϋ ότι ή μήτηρ έν παντϊ καιρώ
μένει άμέτοχος ταύτης τής περιονσίας, έάν ό μή γένοιτο, ήθελεν άκολονθήση τοις παισϊ
θάνατος. Ούτω γενέσθω, μηδενός έναντιονμένον έξ αποφάσεως, έπειδή, αν άναφανή και αύθις
άπό μέρονς τών σνγγενών καμμία δυσκολία ή έναντιότης, όχι μόνον ημείς θέλομεν κινηθή
κατ αύτών, άλλά καϊ ή κληρονομική αύτη ύπόθεσις θέλει καταντήση είς έξωτερικόν εδώ
κριτήριον, καϊ τότε βέβαια είς ούδέν λογιζομένης τής διαθήκης αντοϊ ζημιοϋνται τά μέγιστα.
Τό όποιον διά νά μήν γένη, ποιήσατε ώς προστάζομεν έξ αποφάσεως καϊ νγιαίνοιτε ...».
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Ο ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ «ΚΑΝΤΖΕΛΑΡΙΚΩΝ» ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1820, 3 Ιουλίου

«Νικόλαος Μουρούζης έπιβεβαιοΐ.

Επειδή περ να επεκράτησε και επικρατή άρχαία τοπική έννομος συνήθεια καϊ νόμος
άμετάτρεπτος ότι όσα γράμματα ήθελον γίνωνται, ήγουν προικοσύμφωνα, πωλήσεις,
άλλαγαι και λοιπά άλλα γράμματα (εκτός μόνον ομολογιών) νά γράφωνται είς κοινάς
καγκελλαρίας και είς πρώτονοταρικάς διά νά έχουν κάθε κϋρος και ίσχύν. Διά τοϋτο πάσα
άνάγκη ήτον και ή πώλησις δπού έκαμεν ή άρχόντισσα Κρεββατοϋ κυρία Αίκατερινάκι
πρός τόν εύγενεστατον σινιόρ Φραντζέσκον Σουμαρίπαν, κόνσολον τής σεμνοτάτης τοϋ
βασιλέως Όλλάντας, διά τής μιας ώρας τό νερόν δπού τοϋ έπώλησεν άπό τό περιβόλι
τοϋ άφεντικοϋ, νά γένη είς κοινήν καγκελλαρίαν τοϋ τόπου διά νά είναι γνωστή κοινώς
είς όλους. Άλλ' επειδή καϊ τήν έγραψε μόνη της, ώς παράλογος ούσα, άποφασίζομεν
κοινή γνώμη, κατά τό δίκαιον και κατά τά τοπικά μας έθιμα, ότι ή αύτή πώλησις τής
μιας ώρας τοϋ νεροϋ νά είναι άκυρος καϊ ώς χάρτης άγραφος νά λογίζεται και τό αύτό
νερόν τής μιας ώρας νά μένη υπό τήν άναφαίρετον δεσποτείαν τής αρχοντοπούλας τής
αύτής άρχοντίσσης Κρεββατοϋς, ώς δικαίωμα τοϋ περιβολιού της τοϋ άφεντικοϋ. Ούτως
άποφαινόμεθα κατά τό δίκαιον διό καϊ ύπογραφόμεθα ...».

393

1710-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Άβαντάρια καί άλλα προικώα έγγραφα έξ Άνδρου»,
Πέταλον 2 (1980), σ. 36-45, αρ. 1-6.

394

1711-1725. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μάρμαρα, Παροικιά (Πάρος),
Μύκονος, Τήνος.

Ν. Άλιπράντης, «Αρσένιος Μενδρινός ό Πάριος άρχιεπίσκοπος
Τήνου», Παριανά 59 (1995), σ. 299-312, αρ. 1-10.

395

1711-1757. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Β. Καραβίδας, «Εφτά ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα (1717-1742)»
θεσσαλικό Ημερολόγιο 46 (2004), σ. 248-254, αρ. 1-7.

395α

1712. Διοικητικό έγγραφο. Κέρκυρα.

Π . Χιώτης, Ιστορική έκθεσις περϊ τιμαρίων Κερκύρας, Ζάκυνθος
1865, σ. 40-41, αρ. 12.
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396

1712-1713. Νοταριακές πράξεις. Ναύπλιο.

Ευτυχία Λιάτα, «Όψεις της κοινωνίας τοϋ Άναπλιοΰ στις άρχές
τοϋ 18°" αί. (μέ αφορμή μία διαθήκη)», στον τόμο 'Άνθη Χαρίτων, σ.
263-269.

397

1712-1721. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάουσα (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «'Έξι προικοσύμφωνα άπό τή Νάουσα τοϋ 18ου
αιώνα», Παριανά 92 (2004), σ. 77-87, αρ. 1-2· Παριανά 93 (2004),
σ. 168-179, αρ. 3-6.

398

1712-1754. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βελιμάχι, Πάτρα (Αχαία).
Κ. Π α ν ί τ σ α ς, «Μοναστηριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα Πατρών
τής οικογένειας Ράης (Ράϊς)» Πελοποννησιακά 24 (1999), σ. 336-
346.

399

1712-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αλποχώρι (Ηλεία), Βαλα-
τούνα, Βελιμάχι, Βόστιτζα, Γρεβενό, Δεμέστιχα, Κάλανος, Καλούσι,
Κομπηγάδι, Λακώματα, Λιβάρτζι, Μέτζαινα, Νεζερά, Οριόλον, Πάτρα,
Ρένεσι, Ρίκαβα, Σοποτός, Σούλι, Χαλανδρίτσα (Αχαία), Ναύπλιο.
Α. Τσελίκας (εκδ.), Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα των μοναστη-
ριών Ομπλον, Χρνσοποδαριττίσης, Αγίων Πάντων και Γηροκομείου
Πατρών (1712-1855). Διπλωματική έκδοση, Αθήνα 2000, σ. 11-253,
αρ. 1-240.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

1794, 15 Ιοννίον

«... Έστωντας και ό άνω ειρημένος 'Ανδρέας Κοκόλης να έλαβεν είς κληρονομίαν άπό
τον νυν ποτέ θείον τον παπα κνρ Ίωάννην Κοκόλην Μαραβέγιαν ανάμεσα εις τά άλλα
πράγματα και μερικά άγια λείψανα καί έτερα ιερά εφόδια καθώς φαίνεται άπό τήν αντήν
διαθήκην γινόμενη ν είς τονς 1793 Ίανοναρίον 7 εις Κεφαλήν ίαν είς τάς πράξεις τοϋ Σπυ-
ρίδωνος Άντίππα, δημοσίον νοταρίον, τήν σήμερον εξ ιδίας αυτοϋ βουλής και προαιρέσεως
μηδενός βιάζοντος παραδίδει είς χείρας τοϋ άνωειρημένου καθηγουμένου κυρ Άνανίον τά
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κάτοθεν σιμειωμένα άγια λείψανα καϊ έτερα καϊ τα εξής. Ό όποιος καθηγούμενος προς
άντενχαρίστησιν διά τα αντά άγια λείψανα καϊ τά εξής έμέτρησεν ενώπιον εμοϋ τοϋ
γράφοντος και μαρτύρων γρώσια τούρκικα εκατόν πενήντα, ν. 150, τά όποια τα έλαβεν
έπι χείρας δ αυτός Ανδρέας Μαραβέγιας καϊ κράζεται πλερωμένος καϊ ευχαριστημένος
χωρϊς πλέον và εχη καμμίαν ζήτησιν ή πρετέζαν εις αύτά μένωντας εις αύτόν τό χρέος
νά ώφελή και διαφεντάρη σωματικώς και με τα καλά τον τόν άνωειρημένον καθηγούμενον
καϊ διαδόχους τον άπο κάθε έναν δποϋ ήθελεν έπιχειρισθή νά τοϋ προσφέρη παραμικράν
ένόχλησιν διά τά αντά άγια λείψανα καϊ τά εξής. Καϊ επειδή ό αυτός Μαραβέγιας δεν
είναι εδώ καλά γνωρισμένος διά περισσότερον άσφάλειαν γίνεται έγγνητής καϊ πιέτζος δι
αυτόν δ κυρ Άναστάσις Πεταλάς Ζαβιτζάνος άπο Θιάκι αλλά κατά τό παρόν κάτοικων
εδώ εις τήν Πάτραν υποσχόμενος νά αποκρίνεται τόσον διά τά ένωθεν γρώσια 150 δποϋ
έλαβεν δ Μαραβέγιας ωσάν καϊ διά πάσα άλλην ζημίαν ή έξοδα όμοϋ δε καϊ εις πασαν
εναντιώτητα δποϋ τώ ποτέ καιρώ ήμποροϋσε νά άκολουθήση τοϋ αύτοϋ καθηγουμένου καϊ
διαδόχους του. Διά τά όποια άγια λείψανα και τά εξής άπο όποιον και άν ήθελεν είσται
κρατημένος διά τοϋ παρόντος σωματικώς και με τά ΐδιά του καλά παρόντα και μέλλοντα
και υπό μαρτυρίας.
Άκολουθοϋν τά άγια λείψανα.

Μέρος άπο τό άγιον λείψανον τοϋ Άγιου Γεωργίου. "Ετερον μέρος τοϋ Άγιου Παντελεήμονος.
"Ετερον μέρος τής Άγιας Παρασκευής. "Ετερον μέρος τοϋ Άγιου Ανδρέου. "Ετερον μέρος
τοϋ Άγιου Θεοδώρου. "Ετερον μέρος τοϋ Άγιου Νέστορος καϊ ένας Σταυρός άσυμωμένος
και άπανωχρυσωμένος τά πάντα εις ένα κουτϊ φιλδεζένιο ...».

400

1712-1842. Νοταριακές πράξεις και αφορισμός. Κεφαλονιά.
Δέσποινα Βλάσση, «Ο οικισμός Καρυά Ερίσσου και η ενοριακή
εκκλησία της Τπεραγίας Θεοτόκου της Μπογόμενας», Κεφαλληνιακά
Χρονικά 7 (1995-1998), σ. 219-224 και σ. 235-241 αρ. 2-4.

401

1713. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Χριστιανική Άνδρος. Andros Sacra)), ΔΧΑΕ
1/3-4 (1924), σ. 38-39.

402

1713-1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Χανιά.
Ζαχαρένια Σημανδηράκη, «Τοπωνύμια σε ιδιωτικά δικαι-
οπρακτικά έγγραφα του 18ου και 19ου αιώνα», Έν Χανίοις 1 (2007),
σ. 54-67.
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403

1713-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Ρεοντινού (Αρκαδία).
Ιωάννα Γιανναροπούλου, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ
τής μονής Ρεοντινού», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 205-236, αρ.
1-55.

403α

1714-1718. Φορτωτικές - ναυλοσύμφωνα. Βενετία, Ναύπλιο, Σμύρνη.

Δ. Γ κ ό φ α ς, «Έλληνικαί έξαγωγαί κατά τάς άρχάς του δεκάτου
ογδόου αιώνος κατ' άνέκδοτον έμπορικήν άλληλογραφίαν», Έπιθεώρησις
Έμπορικοϋ Δικαίου 24 (1973), σ. 326-332 αρ. 1-2 (= Γκάφας, Μελέτες
Ιστορίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου, σ. 363-369, αρ. 1-2).

404

1714-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστική απόφαση του
Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Αργολίδος. Άργος, Επίδαυρος (Αργολί-
δα), Ακράτα, Βαλίμι, Κάτω Ποταμιά, Χαλκιάνικα (Αχαία), Τρίπολη,
Φενεός (Κορινθία).

Σ. Κ ο υ τ ί β α ς, «Ή παρά τόν Φενεόν Κορινθίας μονή τοΰ Αγίου
Γεωργίου», Αρχεϊον Κορινθιακών Μελετών 1 (1971), σ. 80-83 αρ.
1-4, σ. 109-144, αρ. 1-22.

405

1715. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Τά φορολογικά τής Άνδρου τό 1721», Πέταλον 6
(1995), σ. 103, αρ. 1.

406

1715-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις δημογερόντων.
Κώς, Αέρος, Νίσυρος, Ρόδος, Σάμος.

Σ. Χατζησεβαστός, Άστικόν δίκαιον εις Νοτίους Σποράδας
επί τουρκοκρατίας και ίταλοκρατίας. Συμβολή είς τήν μελέτην τοϋ
μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήνα 1977, σ. 114-117, 127-129, 195-
197.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΜΗΤΡΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΙΚΩΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

1738, 16 Δεκεμβρίου

«Έμπροσθεν τοϋ ενδοξοτάτον καϊ πολύχρονημένου αύθεντός ημών μουτεβελάγα τής
Ρόδου, ερχομένου είς το νησί μας διά τιπτίσι, όλοι μας κοινή γνώμη, έζητήσαμεν το
παρόν μπουγιουρδί παρά τοϋ πολυχρονημένου αύθεντός ημών διά τά προικοσύμφωνα όπου
έχομεν συνήθειαν καί γράφο μεν είς τά παιδιά μας τόσον οί Τοϋρκοι όσον καϊ ημείς οί
Χριστιανοί. Θέλομεν λοιπόν καϊ άγαποϋμεν προικίζοντες τήν θυγατέρα μας με έγκλαβήν
καϊ παίρνοντες νόμιμον γαμβρόν, έτυχε θάνατος είς τήν κόρην και έχει παιδϊ άρσενικόν ή
θηλυκόν, νά μείνη τό πράγμα, λέγω ή προίκα είς τό παιδί. Έτυχε θάνατος και τοϋ παιδιοϋ,
τότε νά μένουν είς τους γονείς τής θυγατρός αύτών. Ει δε και δ γαμβρός είχε πράγματα
ιδικά του ή άγοράν του ή έξοδα είς τό σπίτι εκείνο με μαρτυρίας νά παίρνη τά ιδικά του
πράγματα και τό έξοδόν τον. όστις δέ ήθελε φανή ενάντιος είς αύτό τό μπουγιουρδί όπου
όλοι μας κοινή γνώμη ήθελήσαμεν (τό όποιον είναι γεγραμμένον καϊ είς τόν Κώδικα τής
Επισκοπής) νά κινηθή νά ζητή κληρονομίαν ή νταβά, νά είναι χρεώστης νά πληρώνη είς
τό ίμαρέτι τής Ρόδου γρόσια διακόσια. Έβεβαιώσαμεν τό λοιπόν τό παρόν μπουγιουρδί
μέ θέλησιν τοϋ αύθεντός μας και με μάρτυρας ...».

407

1716. Νοταριακή πράξη συμφωνίας καπεταναίων για άσκηση πειρατείας.
Ζάκυνθος.

Ν. K o νόμος, «Συμφωνία καπεταναίων τής Ζακύνθου γιά νά κουρ-
σέψουν τον κοινόν έχθρόν μέσα άπό τά καστέλια του Έπάκτου (21
Νοεμβρίου 1716)», Επτανησιακά Φύλλα 7/1 (1969), σ. 41-42.

1716, 21 Νοεμβρίου

«... Τήν σήμερον ενεφανίσθησαν κατέμπροσθεν έμοϋ καϊ ύποκάτωθεν τιμίων μαρτύρων
παρών καϊ σωματικοί, άπό τό ένα μέρος δ καπετάν 'Αντώνιος Παπακωστόπουλος, δ καπετάν
Γεωργάκης Νίκλος, δ καπετάν Νικολέτος Μουζάκης καϊ δ καπετάν Αντζουλέτος Κονάκης,
τά όποια μέρη έσυμφώνησαν ώς κάτωθεν. Μέλλοντος Θεοϋ θέλοντος είς τό παρόν βιάτζο
νά κάμουν κουσέρβα άναμεταξύ τους διά νά κουρσέψουν τόν κοινόν εχθρόν, θέλουν και
σταμπιλίρουν μέ τή θέλησί τους και μέ τή βονλή ονλοννώνε τών ανωθε καπεταναίων και
όφιτζιάλωνε τους, ότι πρώτα μέ τή δύναμι και θέλησι τοϋ άφεντός τοϋ Θεοϋ και δεύτερο
μέ ούλη τους τήν καρδία νά πάνε νά κουρσέψουν μέσα άπό τά καστέλια τοϋ Έπακτου,
και όποιος άπό τους άνωθεν καπεταναίους δεν ήθελε νά μπουκάρη με τό μπαστιμέντο
του μέσα άπό τά Καστέλια, μόνε ήθελε άμπαντονάρει ταϊς κουσέρβαις του, νά είναι
δμπλιγάδος χωρϊς λόγο και κρίσεως νά πληρώνη τών κουσέρβωνέ του όλαις ταΐς έξοδαις
καϊ σπέζαις δπού κάμουν είς τό παρόν βιάτζο, καϊ νά μή ήμπορή νά πρετεντέρη άπό ταΐς
πρέζαις δπού θέλουν κάμουν τό ουδέ τίποτες είς τό μετρικό του, και άνίσως και εκείνος
γυρίζοντας οπίσω ήθελε κάμει καμμία πρέζα νά μην έχει μήτε άπό κείνη τίποτες, μόνε
νά είναι και αύτη τών άλλονώνε τών κονσερβωνέ τον, μά Θεοϋ θέλοντος κάμνοντας ότι
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λογής πρέζα καϊ αν είναι νά ήμπορή να μοιράζεται εις δέκα τρία ήμισυ μερτικά, ήγουν
τά τέσσερα ήμισυ μερτικά νά λαβαίνη δ καπετάν Νικολέτος Μουζάκης μέ τή γαλιότα τον
και παντιέρα ντεμόνακο, τέσσερα μερτικά δ καπετάν Γεωργάκης Νίκλος μέ τή γαλιότα
του, δυο ήμισν μερτικά ό s' Αντώνιος Παπακώστόπονλος μέ τό περγαντίνον τον, καϊ δ
καπετάν Άντζολέτος Κονάκης μέ τήν φελούκα του άλλα δύο ήμισυ μερτικά, ξεκαθαρίζοντας
ότι άνίσως καϊ ό sr Παπακωστόπονλος έχει περισσότερους ανθρώπους άπδ τή φελούκα
έτότες νά ήμπορή νά βιαίνη τό μερτικό τους έκείνωνε τών περισσότερων άπό ούλη τή
κουσέρβα κατά πώς κάμουν καϊ οί άλλοι μερτικό, και ον τω ποιούν και νπόσκουνται νά
μαντινιέρουν τήν παρούσα είς ονλα της τά μέρη είς νπόσκεσες ρετσιπροκαμέντε μέ τά
καλά τονς και τά έξης είς μαρτνρίας και βεβαίωσις ...».

408

1716-1870. Πωλήσεις ακινήτου περιουσίας. Αγ. Λαυρέντιος, Δρακειά, Ζαγορά,
Μακρινίτσα, Μηλιές, Προμύρι (Μαγνησία), Σαντορίνη, Χαλκίδα.

Δ. Σ ι ά τ ρ α ς, Ot αγοραπωλησίες ακινήτων στην τουρκοκρατούμενη
Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 137-156 αρ. 1-24, σ. 185 αρ. 62, σ. 208-
209 αρ. 87-88.

408α

1717-1805. Διοικητικά έγγραφα σχετικά με την άσκηση του νοταριακού
επαγγέλματος. Κύθηρα.

Χρύσα Μαλτέζου, «Το νοταριακο άρχεΐο τών Κυθήρων», Δελ-
τιον τής Ιονίου Ακαδημίας 1 (1976), σ. 22-23 σημ. 2, σ. 29-30 αρ.
3, σ. 33 αρ. 6 (= Μαλτέζου, Βενετική παρουσία στά Κύθηρα, αρ. Γ).

409

1718-1751. Νοταριακές πράξεις. Λευκάδα.

Π. Κοντομίχης, Η Λευκαδίτικη λαϊκή φορεσιά από το 17° αιώνα
ως και τα μέσα τον 20ου, Αθήνα 1989, σ. 146-151.

410

1718-1829. Έγγραφα σχετικά με την φυλάκιση ιδιωτών λόγω μη αποπλη-
ρωμής χρεών. Αίγινα, Ναύπλιο, Παροικιά (Πάρος).
Μ. Τουρτόγλου, «Αί φυλακαί έπί Καποδίστρια», ΕΑΙΕΔ 5
(1954), σ. 151-152 σημ. 2, σ. 153-154 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ.
5, σ. 328-329 σημ. 2, σ. 330-331).
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411

1718-1846. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βαθύ (Σάμος).

Μ. Β αρβούνης, «Τοπική ιστορία και παραδοσιακός πολιτισμός
της Σάμου. Η περίπτωση μιας συλλογής δικαιοπρακτικών εγγράφων»,
Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996), σ. 49-51 αρ. Α1-Α4, σ. 52-53 αρ.
Α6-Α7, σ. 57-75 αρ. Β1-Β30.

412

1719. Διορισμός πληρεξουσίου. Αθήνα.

Π. Μιχαηλάρης, «Η Μονή Πεντέλης στη δίνη ενός χρέους στις
αρχές του 18ου αιώνα», Μνήμων 28 (2006-2007), σ. 34-35.

412α

1719-1771. Πληρεξούσια κυπριακών μονών. Κύπρος.

Ά. Τσ ε λ ί κ α ς, «Επτά έπίσημα κυπριακά έκκλησιαστικά έγγραφα
(1578-1771)», Θησαυρίσματα 14 (1977), σ. 258-259 αρ. 3, σ. 273-274
αρ. 7.

412β

1720. Προσκλήσεις της «σοσιετάς τών Γραικών» για την εμπορική εγκα-
τάσταση και την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων της
Αυστροουγγαρίας. Βασιλεία, Κρακοβία.

Ζ. Τσιρπανλής, «Ή «σοσιετά τών Γραικών» στήν αυτοκρατορία
τών Αψβούργων (1720)», Δωδώνη 3 (1974), σ. 163-170, αρ. 1-2.

«Δηλοποίησις ώφελημωτάτη και σωτηριώδης προς πάντας τους αγαπώντας τήν δόξαν τον
τιμίον και ζωοποιού Σταυροϋ, και τήν κατ' άμφω τους σωτηρίαν τε και εύδαιμωνοίαν.
Τοις άπαξ άπασοιν απλώς καϊ καθεκάστοις απανταχού διατελοϋσι διεσπαρμένοις Ψωμαίοις,
εϊτονν "Ελλησι Πελωποννσίοις τε και άλλοις, άναγγέλοντες δηλωποιοϋμεν δτι, επειδή και
κατά τάς συνθήκας και δεκρέτα τής αγάπης τοϋ Πασάροβητζ έσυμφωνήθη αναμεταξύ τών
δύο βασιλέων, δηλαδή τον θεοστέπτον τε και θεοφρονρίτου ημών έν Χριστώ αύτοκράτωρος
Καρόλου έκτου και τοϋ τών Ώθομανών σουλτάν Αχμέτ, λύμπερον καϊ πάντι ελεύθερον είναι
τό κομέρτζιον, ήγονν ή πραγματεία διά θαλάσσης και ξυρας, δμοίως καϊ ή ναβιγασιώνε,
τουτέστιν ή ναυτική, άκολήτως τε και άνεμποδήστως νά πραγματεύουνται εξ άμφωτέρων τών
μερών οί σούδιτοι, πλερόνωντας άπαξ εις ένα τόπον μόνον τρία τά εκατό τό κονμέρκι, τόσον
εις τό έμπα όσον και εις τδ εύγα, κατά τάς προρηθέντας συνθήκας τε και δεκρέτα.
"Οθεν καϊ ημείς οί διεσπαρμένοι 'Ρωμαίοι, άπο διαφόρους τόπους συναχθέντες και συμφω-
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νήσαντες, δμογνωμόνως τε και όμοχρύχως επρεσβεύσαμεν τώ θεοφρουρίτώ ήμών άητίτω
καίσαρι και μας εύεργέτισεν επιεικώς καϊ ενμμενώς τήν εαυτόν ύπεράσπισιν καϊ σκέπψ,
με διάφορα προνόμηα καϊ διάφορες ενεργεσίες καϊ χάρες, είς κάθε τόπον και χώραν τής
βασιλείας τον, έξαιρέτως δε είς τό Μπεληγράδι και είς τά παραθαλάσσια τοϋ Άδριατικοϋ
κόλπου, ήγουν είς τόν κόρφον τής Βενετίας, ρητώς δε είς τό Φυοϋμε, Μπούκαρι, Τριέστι,
καϊ άλλους τόπους καϊ πώρτα, δποϋ ή αυτοϋ μεγαληώτις εψραγκάρησεν, διά όλους εκείνους
δποϋ ήθέλασιν έλθει νά κατοικείσουσιν εκεί καϊ νά πραγ ματ εύουνται διά θαλάσσης καϊ
ξηράς άκολήτως τε και άνεμποδίστως.

Διά τοϋτο όσοι είναι άπό τούς 'Ρωμαίους φευγάτοι άπό τούς τόπους τούς εν Ιταλία τε
καϊ άλλαχοϋ, άπό τες καταδρομές τών άλοφύλων, ομοίως και άλλοι όσοι θελείσουσιν νά
ελθονση νά κατοικείσονση είς τούς προρηθέντας τόπους καϊ πώρτα, νά πραγ ματ εύουνται
και νά κτίτουση καϊ καράβηα κατά τήν όρεξίν τους, με τήν τροπεοφόρον παντιέρα τοϋ
αύτοκράτωρος τών Ρωμαίων, είναι πάντι ελεύθεροι και άτάραχοι είς τήν πίστιν καϊ είς
όλα τους τά θρυσκευτικά, νά κάνουση τό ρίτον τους άκολύτως τε καϊ άνεμποδίστως είς
τήν έκκλησίαν τους, κατά τάς πατέντας και δεκρέτα τής αύτοϋ καθοληκής μεγαληώτιτος,
καϊ κατά τά προνόμηα δποϋ ή αύτοϋ μεγαληότις μάς έχάρισεν μέ άπηλάς τημωριτικάς είς
τούς άπιθοϋντας αύτής και όποιος ήθελεν μάς πηράξει είς τό ρήτον μας, νά πλερώνη είς
τό φίσκον τριάντα μάρκες μάλαμα καθαρόν, ήγουν δεκαπέντε λύτρες χωντρές, τό μισόν
είς τήν βασιλείαν καϊ τό μισόν είς τό πρόσοπον δποϋ ήθελεν πηραχθεΐ. ...
Δεπουτάτοι πλενοιποτενσιάριοι τής σοσιετάς τών Γραικών νεοβασάλων τής αύτοϋ καθολικής
μεγαληώτιτος αύτοκράτωρος τών Ρωμαίων. Έτυπώθη έν τή περιφίμω Κρακοβία Άκαδεμήα
τής Σαρματίας, άδεια τών ηγεμώνων.
Cum licentia Superiorum 1720»

412γ

1720-1763. Νοταριακά και ιδιωτικά έγγραφα. Νάξος.

Γωγώ Βαρζελιώτη, Βάλτερ Πούχνερ, «Αναστηλώνοντας
μία θεατρική παράσταση: Η παράσταση του "Αγίου Δημητρίου" στις
29 Δεκεμβρίου 1723 στη Νάξο και οι συντελεστές της», Παράβασις
3 (2000), σ. 158-166, αρ. 1-7.

413

1720-1843. Νοταριακές πράξεις, αγωγή ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου
της Αγ. Μαύρας. Λευκάδα.

Π. Τ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς, Ή χριστιανική τέχνη στή Λευκάδα, Αθήναι
1974, σ. 87-88, 252-253, 255-257, 262-264, 267, 271-272, 275,
301-302, 322-324, 329-331, 345, 361-365, 370, 382-383, 416, 431-
433, 436-437, 468-469, 471-472, 474-475, 486 σημ.1, 487-488,
495-496.
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414

1721. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Λεύκες (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Λευκιανό προικοσύμφωνο τοΰ 1721», Παριανά
4 (1980), σ. 118-120.

415

1721-1813. Παραχώρηση ναού από ιερέα σε αδελφότητα και νοταριακή πράξη
μισθώσεως έργου για την εικονογράφηση του ναού. Λευκάδα.
Γ. Ζ α μ π έ λ η ς, Οι ιεροί ναοί Εισοδίων και Ευαγγελιστρίας Λευ-
κάδος, Λευκάδα 1991, σ. 49-55, 84-88.

416

[± 1722-1742]. Πατριαρχική απόφαση. Κωνσταντινούπολη.

Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Νικόλαος Κριτίας.
Βιογραφικά καϊ εργογραφικά, Αθήνα 1984-1986, σ. 176-177, αρ. 13.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΚΑΤ ΟΙΚΟ NO ΜΙ ΑΝ» ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ 5ου ΒΑΘΜΟΥ.

«Συνοικεσίου συγχώρησις είς ε"" βαθμό ν εξ αγχιστείας.
Πόνημα Κριτίου.

Ίερώτατε μητροπολϊτα Τορνόβου, ύπέρτιμε καί εξαρχε πάσης Βουλγαρίας εν Άγίω Πνεύ-
ματι άγαπητε άδελφέ καί συλλειτουργέ κύρ Νικηφόρε, χάρις εΐη σου τη ίερότητι καί
ειρήνη άπό Θεοϋ.

Άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη ενταύθα τή ημετέρα, μετριότητι περί ενός συνοικεσίου μέλλοντος
γενέσθαι αύτόθι έν τή επαρχία σου είς χωρίον καλούμενον Περκόβιτζα, όπερ έχει τόνδε
τόν τρόπον. Ό γάρ Μαυρονδής άπό τοϋ είρημένου χωρίον βούλεται λαβείν είς γυναίκα
τήν Μαρίαν, ήστινος Μαρίας ό άδελφός Χατζή Δημήτρης έφθασε λαβείν πρότερον είς
γνναΐκα τήν Ράντον ονόματι, θεϊαν ούσαν πρός μητρός τοϋ ρηθέντος Μανρονδή, ως έπεσθαι
δηλαδή θείαν καί άνεψιόν λαβείν δύο αδελφούς, ούτινος συνοικεσίου καίτοι είς ε°* βαθμόν
έξ αγχιστείας άριθμονμένου καί κεκωλνμένον νπάρχοντος κατά τήν τών θείων και ιερών
νόμων άπόφασιν. Έμπης δ ρηθείς Μανρονδής προσδραμών τή εκκλησιαστική προνοία και
φιλανθρωπία και χάριτι καί προβαλόμενος τάς ένούσας τον πράγματος δυσχερείς περιστάσεις
καί τόν έπικείμενον πρόδηλον κίνδννον κατά ψνχήν, εί μή γένοιτο τό ρηθέν σννοικέσιον,
διά τό έκ συνεργείας τοϋ πονηρού φθάσαι αντός πρότερον είς σωματικήν έλθεϊν δμιλίαν
καί σννδιαφθαρήναι σαρκικώς, κάντεϋθεν νπολειφθήναι έξ αύτοϋ έγκνον τήν Μαρίαν καί
κινδννεύειν αυτήν εί άποτύχοι τοϋ γάμον μετά τοϋ έμβρύον ψυχικώς σνναπολεσθήναι άπό
σφοδράς ζηλοτνπίας καϊ άπογνώσεως. Καϊ δή έκτραγωδήσας περιπαθώς ούτω τά κατ' αύτόν
καϊ πιστοποιήσας μαρτνρίας άξιοπίστονς τά ύπ' αντοϋ προβληθέντα, προσέπεσε γοννπετής
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τω εκκλησιαστικά) έδάφει και θερμοΐς δάκρνσι και λιπαραϊς δεήσεσι έξαιτησάμενος ελεον
και οίκονομίαν καϊ θεραπείαν τον πράγματος, μόλις εδνσώπησεν ημάς έπικαμφθήναι ταΐς
αύτοϋ παρακλήσεσιν, αφορώντας είς τον έπικείμενον αυτής κίνδυνον κατά ψνχήν κατά τους
προ ημών χρηματίσαντας προστάτας τής Εκκλησίας είς οίκονομίαν μάλλον τραπέντας εν
τοις τοιούτοις. Δυο γάρ κακών προκειμένων αίρετέον τό μετριώτερον καί δ τής οικονομίας
λόγος ούδενι τών συνετών άπήρεσε κατά τόν μέγαν τής Αλεξανδρείας Κύριλλον.
Οϋ ένεκεν καϊ ημείς λόγοις οικονομίας και συγκαταβάσεως χρησάμενοι, ουκ άνάσχετον
ήγησάμεθα παριδεΐν αυτόν άθεράπεντον, άλλ' ελέει τής Εκκλησίας δεΐν έγνωμεν σνγχωρήσαι
αύτοϊς τό ρηθέν συνοικέσιον και γράφοντες άποφαινόμεθα ίνα δ ρηθεις Μανρονδής εχη άδειαν
λαβείν είς γυναίκα τήν διαληφθεΐσαν Μαρίαν και στεφανωθήναι εκείνην έκκλησιαστικώς
μηδενός έναντιουμένου ή αντιλέγοντας. Τό δέ τοιούτον συνοικέσιον οικονομικώς μόνοις
τοις ρηθεϊσι προσώποις συνεχωρήσαμεν διά τάς ρηθείσας περιστάσεις καϊ τόν προφανή
κίνδυνον, ου μήν δέ και έτέροις παραχωρούμε ν ποτέ τό τοιούτον γενέσθαι».

416α

1723-1822. Διοικητικά και νοταριακά έγγραφα. Νάξος, Σαντορίνη.

Ά. Μ α ρ ο υ λ ή ς, «Ναξιακά έγγραφα (1723-1883)», ΕΕΚΜ 4 (1964),
σ. 401-407 αρ. 1-2, σ. 408-414 αρ. 4-9, σ. 416-420 αρ. 13-15, σ.
421-427 αρ. 17-20.

417

1723-1844. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο και διαταγή του Οθωμανού
διοικητή της Ρόδου και Σποράδων. Νίσυρος.

Ν. Σακελλαρίδης, «Παναγία Σπηλιανή», Νισυριακά 6 (1978),
σ. 134-135.

418

1723-1883. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αλώνη, Παραδείσι (Μικρά
Ασία).

Δ. Πολέμης, «Βούργαρο καί Παραδείσι: Δύο άνδριώτικα μετόχια
στήν Αλώνη», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 6 (1986-
1987), σ. 60-69 αρ. 1-9, σ. 75-81 αρ. 13-21, σ. 83-88 αρ. 23-32,
σ. 90-91 αρ. 34-35, σ. 96 αρ. 37, σ. 105-106 αρ. 42-43, σ. 118 αρ.
50, σ. 140 αρ. 69.

418α

1724. Αφιερώσεις ακινήτων. Λευκωσία.
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Γ. Καργώτης, «Ή Μονή Παλουριωτίσσης», Κνπριακαϊ Σπουδαϊ
13 (1949), σ. 59, 75.

419

1724. Μαρτυρικό. Κίμωλος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Χρονικόν τών κατά τής Κιμώλου (Ar-
gentiera) πειρατικών επιδρομών κατά τόν 17°-19° αιώνα», Κιμωλιακα
4 (1974), σ. 85-86.

420

1724. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Τζίπιδος (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Από τήν ιστορία τής Ί. Μ. Παναγίας Ξεχωριανής
Μαρπήσσης», Παριανά 11 (1983), σ. 14-15.

421

1724-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άργος, Επίδαυρος, Κων-
σταντινούπολη.

Γ. Χώρας///Ί. Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Επιδαύρου, Αθήνα
1991, σ. 66, 81, σ. 84-88 αρ. 1-6, σ. 299-300 αρ. 9.

422

1726. Μίσθωση έργου. I. Μ. Ξηροποτάμου (Άγιο Όρος).

Β. Παπαγεωργίου, Α. Π ε τ ρ ο ν ώ τ η ς, «Ο απογραφικός
κατάλογος 1885 του Αγίου Όρους και οι τεχνίτες του, κυρίως οικο-
δόμοι (πρόδρομη ανακοίνωση)», Έκ Χιονάδων 8 (2005), σ. 26-27.

423

1726-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βερσίτσι, Καλάβρυτα, Λι-
βάρτζι (Αχαία).

Ν. Σακελλαρόπουλος, Το Βερσίτσι και τα μνημεία του (το-
πωνύμια - ονόματα - επώνυμα - παρεπώνυμα - έγγραφα), Αθήνα
1972, σ. 76-78, αρ. 1-2 (= Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή επετηρις ήτοι
πραγματεία περί τής 'ιστορικής τών Καλαβρύτων επαρχίας, 'Αθήνα 1906, σ. 323,
αρ. 1-2), σ. 78-79 αρ. 3-4 (= Ν. Σακελλαρόπουλος, «Σελίδες τοπικού λαϊκοϋ

δικαίου από τήν τουρκοκρατία καί λίγο μετά τήν επανάσταση. Ανέκδοτα έγγραφα
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1756-1846», ΈπετηρΙς τών Καλαβρύτων 4 (1972), σ. 56-57, αρ. 1-2), σ. 80-81
αρ. 5 (= Σακελλαρόπουλος, ό.π. σ. 59, αρ. 4).

424

1726-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και σουλτανικά διατάγματα.
Αρτοτίβα, Βοι'τσά, Ζηλίστα, Κόνισκα, Μικρή Λομποτίνα, Πλάτανος,
Στρώμιανη (Αιτωλοακαρνανία), Λιδωρίκι (Φωκίδα).

Χ. Χαραλαμπόπουλος, Ιστοριολαογραφικά Ναυπακτίας ( Εκ-
παιδευτικά - αγωνιστικά - πατριδογραφικά - αρχαιολογικά - περιη-
γητικά - αρχειακά - λαϊκό δίκαιο), Αθήνα 1985, σ. 91-96 αρ. 1, σ.
198-209 αρ. 2-7, σ. 210-213 αρ. 9-10, σ. 224-226.

425

1727. Νοταριακή πράξη. Μαγουλάδες (Κέρκυρα).

Σ. Κοντογιάννης, Σ. Καρύδης, «Ή ιδρυτική πράξη της
Μονής Ύπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής Μαγουλάδων Κέρκυρας», στον
τόμο Καιρός. Τόμος τιμητικός στον 'Ομότιμο Καθηγητή Δαμιανό Άθ.
Δ οίκο, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 101-111.

426

1727. Καταγραφή ορφανικής περιουσίας και διορισμός επιτρόπου. Μυτιλή-
νη.

Χ. Σταυράκογλου, «Η κοινωνική ευαισθησία προς τα ανήλικα
ορφανά. Ο θεσμός της επιτροπείας στην τουρκοκρατούμενη Λέσβο»,
Λεσβιακά 20 (2004), σ. 216-218.

427

1727-1737. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις γενικής συνελεύ-
σεως του κοινού. Σμύρνη.

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Ανέκδοτα έγγραφα περί τοΰ
έν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή 'Ρυσίου (1706-1747)», Παρνασσός
4/3 (1880), σ. 205, 208-216, αρ. 1-7.
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428

1727-1808. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαντορίνη.

Δ. Κασαπίδης, «Άγνωστα ιστορικά και γενεαλογικά στοιχεία
γιά τό θηραϊκό οικο Άλβυ (Alby) καί τούς 'Ιησουίτες πατέρες Λάζα-
ρο Άλβυ (1704-1748) καί 'Ιωάννη Άλβυ (1733-1808)», Mésogeios 4
(1999), σ. 93-96, αρ. 1-3.

429

1727-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστική απόφαση. Αθήνα,
Θήβα, Σαλαμίνα.

Δ. Π άλλα ς, Σαλαμινιακά έγγραφα, Αθήνα 1996, σ. 21-41 αρ. 1-
10, σ. 42-79 αρ. 12-40.

430

1728. Διαθήκη. Λευκάδα.

Π. 'Ροντογιάννης, «Ή διαθήκη του Παναγιώτη Δοξαρά»,
Επτανησιακά Φύλλα 7/2 (1970), σ. 117-127.

431

1728. Διαθήκη. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία της Μονής του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, του παπα-Λεοντίου ή των Πασχαλαίων, στη
Σκιάθο», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 13 (2004), σ. 135-138, αρ.
1.

432

1728-1811. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Β. Καραβίδας, «Πέντε ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα 1728-1811»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 42 (2002), σ. 106-112, αρ. 1-5.

432α

1729-1774. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Στενιώτικα προικοσύμφωνα του δεκάτου ογδόου αι-
ώνος», στον τόμο Στενιώτικα, τ. 2, 'Αθήνα 1987, σ. 90-121, αρ. 1-12.
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433

1730. Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου του Χρυσογόνου, καθηγητού
στην «Αύθεντική Ακαδημία» του Βουκουρεστίου (1715-1739). Απο-
τελεί μεταγλώττιση «είς άπλήν φράσιν» των «Διαταγών τών Αγίων
Αποστόλων»20, ψευδώνυμου κωδικοποιητικού έργου του 4°"/5°" αιώνα μ.Χ.
(Αντιόχεια) περί του ισχύοντος εθιμικού δικαίου και των συνηθειών της
ποιμαντικής πρακτικής. Η απόδοση έγινε από τον Γεώργιο Τραπεζού-
ντιο, με πρωτοβουλία και εντολή του Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικολάου
Μαυροκορδάτου. Βάση αποτέλεσε η επανέκδοση των «Αποστολικών
Διαταγών» του J. Β. Cotelerius (SS. Patrum qui temporibus apostoli-
cis floruerunt, Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi oper
édita et non édita, vera et supposita, graece et latine, cum notis, τ. 1,
Παρίσι 1672) από τον J. Clericus στο Άμστερνταμ το έτος 1724. Η
έκδοση γίνεται με βάση το ελληνικό χειρόγραφο υπ' αριθμ. 696 (297)
της Ρουμανικής Ακαδημίας (φ. 69Γ-241Γ). Βουκουρέστι.
Χ. Παπαστάθης, «Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου. Ή είς τήν
νεοελληνικήν μεταγλώττισις τών "Διαταγών τών Αγίων Αποστόλων"
κατά τό Ms Gr. 696 (297) τής 'Ρουμανικής Ακαδημίας», ΕΚΕΙΕΔ
27-28 (1980-1981) [1985], σ. 379-614.

«... Κεφάλαιον κζ°".

... Διότι μήτε άνθρώπου ενταφίασμα, μήτε κόκκαλον άπεθαμένου, μήτε μνήμα, μήτε τό
τετοιον καϊ τέτοιον φαγητόν, μήτε ένυπνιασμός, ημπορούν νά μολύνουν τήν ψυχή ν τοϋ
ανθρώπου. Μόλυσμα τής ψυχής είναι ή πρός Θεόν ασέβεια, και ή παρανομία, καϊ ή αδικία,
δποϋ γίνεται είς τόν γείτονα, ή άρπαγή, ή δυναστεία, ή κανένα εναντίον είς τήν δικαιοσύνην
τοϋ γειτόνου, μοιχεία δηλαδή, ή πορνεία. Δια τοϋτο ώ αγαπητοί, να αποφεύγετε τα τέτοια
παρατηρήματα μέ τό νά είναι ελληνικά. Διότι μήτε τόν άπεθαμένον σνχαινόμεσθεν, ώς καθώς
κάμνουν εκείνοι, επειδή και έλπίζομεν πώς πάλιν θέλει άναστηθή. Μήτε κατηγοροϋμεν
τήν νόμιμον σμίξιν, ότι οί αιρετικοί συνηθίζουν νά άσεβοϋν είς τά τοιαϋτα ...»

20. Γνωστές και ως «'Αποστολικοί Διαταγαϊ» ή «Διαταγαί των Άγιων Αποστόλων διά Κλή-
μεντος, τοϋ 'Ρωμαίων επισκόπου και πολίτου» ή «Καθολική Διδασκαλία» (Constitutiones Apostolorum).
Πληρέστερη έκδοση από τον F. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, Paderbornae 1905
(ανατ. χωρίς την εισαγωγή και τα σχόλια στη Βιβλιοθήκη 'Ελλήνων Πατέρων καϊ Εκκλησιαστικών
Συγγραφέων, τ. Β', Άθηναι 1955, σ. 5-180· πρβλ. και σ. 509-1155). Για το έργο βλ. ενδεικτικά Ά.
Χριστοφιλόπουλος, Έλληνικον Έκκλησιαστικον Δίκαιον, Άθηναι 19652, σ. 36-37· Π. Χρήστου, 'Ελληνική
Πατρολογία, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1978, σ. 44-45.
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ΑΡΙΘΜΟΙ 366α - 367α

434

1731-1732. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Παροικιά (Πάρος).

Μ. Τουρτόγλου, «Ή αίρετοκρισία στά νησιά του Αιγαίου καί τοϋ
'Ιονίου Πελάγους (17°ς-190ΐαί.). 'Επιβιώσεις τοΰ δικαίου τών Βυζαντινών»,
στο Τιμητικός τόμος ομότιμου καθηγητή Βασ. Σαρσέντη, Πειραιάς
1998, σ. 419-422, αρ. 1-4. (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 3, σ. 247-250,
αρ. 1-4.)

435

1731-1767. Επισκοπικές αποφάσεις, ιδιωτικά έγγραφα. Λάρισα.

Γ. Ντρογκούλης, «Οι συντεχνίες στη Λάρισα στα χρόνια της
τουρκοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα για τις οικονομικές και κοινωνικές
δομές στην περιοχή», στα Πρακτικά του Α Ιστορικού - Αρχαιολογικού
Συμποσίου, Λάρισα 1985, σ. 295-302, αρ. 1-9 (βλ. και Ελένη Άγγελομάτη-

Τσουγκαράκη, «Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοινωνικής καί έκπαιδευτικης
ζωης της Λάρισας κατά τήν τουρκοκρατία», Μεσαιωνικά καϊ Νέα Ελληνικά 3 (1990),
α. 309-310 αρ. 1, σ. 312-318 αρ. 4-8, σ. 321-325 αρ. 10-1121).

436

1731-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βυζίκι (Αρκαδία).

Ν. Φλούδας, Βυζικιώτικα ήτοι: γεωγραφία - τοπογραφία - χω-
ρογραφία - λαογραφία - άρχαιολογία - Ιστορία Βυζικίου Γορτυνίας,
τ. Γ, 'Αθήνα 1963, σ. 333-335, 358-360, 362-365, 372-385.

437

1731-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Μενίδι.

Δ. Γιώτα ς, Οι Μενιδιάτες κατά τον 18° αιώνα και την επανάσταση
του '21, Αχαρνές (Αττικής) 1990, σ. 256 αρ. Α2, σ. 264-282 αρ.
Α4-Α13, σ. 285-297 αρ. Α15-Α22, σ. 305 αρ. Α30-Α31, σ. 324 αρ.
Α38.

438

1731-1855. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.

21. Βλ. και λήμμα 282 του παρόντος τόμου.
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Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου των
ετών 1731-1855», Θασιακά 1 (1984), σ. 87-90 αρ. 1-7, σ. 92-99
αρ. 9-22, σ. 106-109 αρ. 27-32.

439

1732-1822. Δωρεά, ορισμός κατζηλιέρη. Μενετές (Κάρπαθος).

Γ. Γεωργίου, Καρπαθιακά, τ. Α', Πειραιάς 1958, σ. 30-32,
151.

440

1732-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ασπρόχωμα, Καλαμάτα,
Κουτσούκ Μάνη (= Μικρομάνη), Νησί (= Μεσσήνη) (Μεσσηνία).

Γ. Ά ν α π λ ι ώ τ η ς, 'Ανέκδοτα έγγραφα και ιστορικοί τίτλοι της
μονής Βελανιδιάς (1732-1856), Καλαμάτα 1966, σ. 44 αρ. 1, σ. 46-
81 αρ. 3-38, σ. 88-102 αρ. 44-58, σ. 104 αρ. 60.

441

1733-1811. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νίσυρος, Πάτμος.

Σ. Κ έ ν τ ρ η ς, «Εκκλησίες καί ξωκκλήσια τής Νισύρου», Νισνριακά
8 (1982), σ. 92-93, αρ. 1-3.

442

1733-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και σουλτανικός ορισμός.
Ζάχολη (Κορινθία).

Ιωάννα Γιανναροπούλου, «Ή παρά τήν Ζαχόλην Κορινθίας
μονή τοΰ προφήτου Ήλιοΰ», Πελοποννησιακά 7 (1969-1970), σ. 78-95
αρ. 1-24, σ. 98-101 αρ. 28-30, σ. 102-114 αρ. 33-46, σ. 116-123
αρ. 49-56.

443

1734-1831. Νοταριακά και διοικητικά έγγραφα αναφερόμενα σε ζητήματα
ανθρωποκτονίας και αποζημιώσεως του παθόντος. Πάρος.

Μ. Τουρτόγλου, Το φονικον και ή άποζημίωσις τον παθόντος.
Βνζάντιον - Τουρκοκρατία - Μετ επαναστατικοί χρόνοι μέχρι καϊ τοϋ
Καποδιστρίου, 'Αθήνα 1960, σ. 120-136, αρ. 4-14.



372

ΑΡΙΘΜΟΣ 588α

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΟΣ ΡΗΤΩΣ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

1746, 26 Μαΐου

«... 'Έφανεροθικα σιμερον εις μπαρισιαν τοϋ ενδοξοτατοϋ Μεημεχτ Αγα βοηβοντα μας ό
επίτροπος κε προεστη τοϋ χορίου Λευχων δμοϋ και υ Μαρια θιγατηρ Ανδρέα Γαβαλα ϋ
ωπια συντροφιασμενι με τον Ιωάννη Χανιότη που αυτός εις κερον συντρωφιας κε ξεφα-
ντωσις εις το σπιτη της ρηθι Μαρίας, ελαβοθι με μαχηερη. Ληπον δια την ετηαν ετούτη
δ Ιωάννης εζητοϋσα απε την Μαρηα τα χασομερηα, έξοδα και ιατρικαν τοϋ, και αυτη
πάλλε ν Μαρηα μαζη με τον επίτροπων και προεστη συμφονοντας εις το αναμεταξη εδο-
σαν κε επληροσαν τον ανο λεγομενον Ιωάννη που ελαβωθι εις οσον κατα την θελήσην του
εζιτοϋσαν και εμινεν στερκτος και ευχαρηστημενος εις τα παντα κε σοϋφλη εμπραεσκα.
Μην έχοντας πλέον καμιαν αλλην τηνα ζητησην δια την ετηαν ετούτη οϋτε απε την Μαρηα
οϋτε απε τοϋς γονεους της κε εδικούς της αλλα μαληστα κε απε το χοριον. Επιδι κε εις
τα παντα έγιναν σουλφη, ος υπαμεν, κατά το καβουλην τ ος ...».

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΦΟΝΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1746, 27 Αυγούστου

«Σουλψι εκαμε καβουλή του εμα τον ανδρός της ι Σταματονλα θιγατιρ Παναγιοτή Κοντηλή
με τα πεδία τις κε σννγγενις του του Γριγοριου Καστέλι...

την σιμερον αυτοθελιτων με καθέν καλην γνομην βουλην και αποψασην κε διναμην τοϋ
παροντος, ι κερα Σταματονλα θιγατιρ Παναγιοτή Κοντηλη ομοϋ συντροψηασμενι με τα
πεδία τος κε προγονι ονοματι Μαρια θιγατερα κε ληπα πεδία τοϋ αποθανον Χουσι Βενιερι
και ολλι συνγγενης τοϋ αποθανον, στερκτι αυτοθελητον γινοσκοντας πος ο θανατως τοϋ
ανδρός της γινεκος πεδίον κε συνγγενον εσταθι απε τον Γριγοριον Καστελη απε παραχορισι
διαβολικι αλλα μαληστα φανερονετε να μην ητον εις το αναμεταξι τοϋς καμιαν οχριτα
ον τε βάρος, αλλα με λογία ακερα εις κερον ηχηεν το μαχιερι ο Γριγοριος Καστελης κε
αξαμποθοντας με λογία εκαρφοθι ο ριθι Χρουσις κε εμινεν αποθαμενος, σιμερον ληπον
δια να ηρινευσοϋν με την χηρα συνβια τοϋ κε παίδια του δ ανο υριμενος Καστελης εδοσεν
παρισια ενεμπροσθεν τον μπαροντα αξηοπιστων μαρτηρον της λεγόμενης κερα Σταματου-
λας κε πεδίον αυτου αποθανον χιροδοτος ριαληα εξήντα τα οπια ηνε και ομολογοϋντε δια
σουλψι κε χαλαλη τοϋ εματως τοϋ ανοθε Χρουσι. Μην έχοντας να ζητή ου τε αυτή οϋτε τα
παιδιαν της τορα ύ εις κανέναν κερον το ωλλιγοτερον δικεομα απε τον εματος τοϋ αντον
αποθαμενοϋ επιδι κε έγιναν σουλψι κε χαλαλη εις τα παντα και δια να γίνετε φανερό εις
καθέν κερον κε τοπον υ παρουσαν τος συνφονια γίνετε φανερό κε υπογράφετε ...».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΒΙΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ.
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΕΠΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ, Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».

1830, 23 Νοεμβρίου

«... Νομίζει ή Κυβέρνησις, 'ότι, εις τήν κατάστασιν, εις τήν οποίαν είναι ή Σπάρτη, αί
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χρηματικαϊ σχέσεις τών ανθρώπων, τόσον ôià χρηματικήν δοσοληψίαν, καθόσον και δι'
άλλα πράγματα, κληρονομιάς, προίκας, καϊ εκπληρώσεως υποσχέσεων συμφωνηθεισών, είναι
πρέπον νά δοκιμάζετε κατά πρώτον, νά παρακινήτε είς συνδιαλλαγήν τούς άντιφερομένους-
άλλά παρατηρήσατε, ότι υπάρχουν, εκεί, τοπικαϊ συνήθειαι, καϊ παράλογοι συνήθειαι· και
έργον Σας είναι, αί συνδιαλλαγαϊ νά μή περιέχουν τ à παράδοξα τών συνηθειών των, ώς
αίμα άντι αίματος, καϊ άλλα όμοια. "Εργον Σας είναι δμοίως, δσάκις Σας παρουσιάζεται
άγωγή διά τήν πληρωμήν τής τιμής αίματος, φονευθέντος άνθρώπου, ν' αποδεικνύετε τό
άπαίσιον τής τοιαύτης συμφωνίας, και τά όσα χρήματα δικάσετε νά πληρωθώσι, θέλετε
τά δικάσει ώς άποζημίωσην τής προξενηθείσης ζημίας είς τήν τεθλιμμένην οίκογένειαν,
ένεκα τής ελλείψεεως τοϋ φονευθέντος άτομου, είς τήν οίκογένειαν αύτήν. 'Αποτέλεσμα
τών τοιούτων πράξεών Σας θέλει είναι ή πεποίθησις, ήτις θέλει καταλάβει τάς ψυχάς τών
Σπαρτιατών, ότι δ άνθρωπος δέν είναι πράμα· ότι ή ζωή του είναι ύπό τήν προστασίαν
τών νόμων ότι δ φονεύς άμαρτάνει πρός τήν Πολιτείαν και ότι τό άμάρτημα τοϋτο
πρέπει νά παιδεύεται, διότι ή Πολιτεία, διά τών Δικαστηρίων, έχει χρέος νά έκδικήται
κατά τοϋ βλάψαντος αύτήν ...

Γνωρίζετε κάλλιστα ότι, δ σκοπός τών ποινικών νόμων δέν είναι μόνον ή σωματική
τιμωρία τοϋ άμαρτήματος, αλλά είναι καϊ τό παράδειγμα, τό όποιον δίδεται είς τήν Πο-
λιτείαν, μέ τήν έπίθεσιν τής ποινής είς τόν άμαρτήσαντα- καϊ ίνα άποβή, άπό τήν έπίθεσιν
τής ποινής, συντελεστικώτερον εισέτι αποτέλεσμα, όχι μόνον τό είδος, καϊ δ βαθμός τής
ποινής, είναι άξια βαθείας σκέψεως, άλλά καϊ δ τρόπος, καθ1 δν αί τιμωρητικαϊ άποφάσεις
εκτελώνται.

Γνωρίζετε επίσης, ότι δπόταν προύκεται λόγος περϊ είδους ποινής, ζητείται ή αρχή, ή
μάλλον ειπείν τό πάθος, τό όποιον παρεκίνησε τόν άνθρωπον νά άμαρτήση· και τότε τή
άληθεία, δ ποινικός νόμος επιτυγχάνει τοϋ σκοποϋ του, ότε ή ποινή πλήττει, και τιμωρεί
τό πάθος τό όποιον παρεκίνησεν είς τό άμάρτημα.

Κύριοι! πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι, τό 'Απάνθισμα τών ποινικών νόμων είναι σημαντικώς
ατελές, καϊ διά τοϋτο, ή τιμωρία τών εγκλημάτων άπαιτεΐ άπασαν τήν προσοχήν τών
Δικαστών, ίνα εκπληρώσουν τό χρέος τους κατά τήν εθνικήν ανάγκην, καϊ μέ επωφελή
αποτελέσματα ...

Έάν ή κακία τον τόν έφερεν έως νά φονεύση, όχι χρήματα άντ αίματος αλλ' αίμα αντ'
αίματος· τήν ποινήν όμως ταύτην θέλετε τήν μετ α χειρισθή μέ μεγάλην μετριότητα. Κατά
τάς παραδεχθείσας άρχάς άπό τό έθνος, ή δήμευσις τών πραγμάτων απαγορεύεται. Δέν
άπαγορεύεται όμως ή άποζημίωσις. Διά τοϋτο, ώφέλιμον ήθελεν είναι ότι, δπόταν ή πλε-
ονεξία έπροξένησε φόνον, πλήν τής σωματικής τιμωρίας, είς άποζημίωσιν, τά κτήματα
τοϋ εγκληματία νά δίδωνται είς τούς υιούς, ή είς τήν οίκογένειαν τοϋ φονευθέντος ...».

444

1735. Διαθήκη. Παροικία (Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Ανέκδοτα παριανά έγγραφα άπο τή συλλογή
του κ. "Οθωνα Κάπαρη», Παριανά 12 (1983), σ. 98.



374

ΑΡΙΘΜΟΙ 460α - 464α

445

1735. Καταστατικό της συντεχνίας των σαπουνάδων. Τρίκαλα.

Καλλιόπη Μπουρδάρα, «Ή οικονομική δραστηριότητα τής
Ελληνίδας στο Βυζάντιο καί στήν τουρκοκρατία (Ή γυναικεία συ-
ντεχνία τών Τρικάλων)», Τρικαλινά 6 (1986), σ. 132 (Βλ. και Γκίνης,
Περίγραμμα, λήμμα 329).

446

1735. Πώληση ακινήτου. Θάσος.

Α. Καπόλλας, «Η διαμόρφωση του δικαίου της ιδιοκτησίας και
οι μεταβιβάσεις ακινήτων στη Θάσο την περίοδο της τουρκοκρατίας»,
Θασιακά 12 (2001-2003), σ. 245-246.

447

1735-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και απόφαση κοινοτικού
κριτηρίου. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 44 (2003), σ. 209-216 αρ. 1-5, σ. 220-224 αρ. 8-9.

448

1735-1831. Ιδιωτικά και διοικητικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις. Νά-
ξος.

Δήμητρα Παντελια-Γριτσοπούλου, «Δικαιοπρακτικά
έγγραφα άπό τήν Νάξο. Τρίτη δέσμη (1685-1822)», Μνημοσύνη 15
(2001-2002), σ. 60-63 αρ. 1-5, σ. 65-67 αρ. 10-15, σ. 69-70 αρ.
17-18.

448α

1736. Απόφαση των Κοινών της Νάξου. Νάξος.

Φ. Κατσουρός, «Γράμμα συμφωνητικόν τών τριών κοινών τής νήσου
Νάξου», Νησιωτική Έπετηρϊς 1 (1918), σ. 154-159.

449

1736-1814. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος, Τζιά (= Κέα).
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Ί. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α ς, «Δεκαπέντε σκιαθίτικα έγγραφα τής εποχής τής
τουρκοκρατίας», στον τόμο Σκιαθίτικα Γ' Μελετήματα καϊ Κείμενα,
Αθήνα 1982, σ. 71-75 αρ. 3-6, σ. 77-82 αρ. 8-12.

449α

1737-1751. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νίσυρος, Ρόδος.

Ά. Δ ι α μ α ν τ ά ρ α ς, «Νισυριακά έγγραφα», ΔIEEE 9 (1926), σ.
562-566, αρ. 1-4.

450

1738-1785. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ρέθυμνο.

Έ. Ζ α μ π ε τ ά κ η ς, ((Ή Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Ρουστίκων
Ρεθύμνης», Αμάλθεια 4/16-17 (1973), σ. 307-309.

451

1738-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα.

Π. Εύαγγέλου, Πειραϊκό αρχείο, τ. Α', Πειραιας 1981, σ. 134-
135, 323-324, 409.

452

1738-1870. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μυτιλήνη.

Ί. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra. Ή ιερά μονή Ύψηλοϋ, Ιστορία
- Τέχνη, τ. Α, Αθήνα 1970, σ. 206-210, 221-226, 231.

453

1739. Διαθήκη. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ή διαθήκη τής Μαρουσάκης Μαυρογένη»,
Παριανά 107 (2007), σ. 428-429.

454

1740-1742. Νοταριακές πράξεις. Λευκάδα.

Κ. Κατηφόρης, «Οι εμπορικές συντροφιές στη Λευκάδα σύμφωνα
με το αρχείο του Γ. Ζαμπέλη (1734-1743)», Μνήμων 10 (1985), σ.
290-292, αρ. 1-2.
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455

1740-1792. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάτω Ποταμιά (Αχαία).

Ν. Π ι έ ρ ρ ο ς, ((Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ Κάτω
Ποταμιάς Κραθίδος (1740-1792)», Πελοποννησιακά 18 (1989-1990),
σ. 241-254, αρ. 1-10.

456

1740-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγία Βαρβάρα, Ακράτα,
Ζαρούχλα, Κάτω Ποταμιά, Λεύκα, Πάτρα (Αχαία), I. Μ. Φενεού,
Καλύβια, Κόρινθος, Φενεός (Κορινθία), Κερπινή, Τρίπολη (Αρκαδία),
Πιάδα (Αργολίδα).

Π. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α ς, Κορινθιακά έγγραφα, ελληνικά και τουρκικά,
Κόρινθος 1983, σ. 19-20 αρ. 3-4, σ. 25 αρ. 7, σ. 28-32 αρ. 9-14, σ.
43-44 αρ. 19-21, σ. 49-50 αρ. 25-27, σ. 54 αρ. 30, σ. 61 αρ. 33,
σ. 64-65 αρ. 3-6, σ. 67-68 αρ. 8-9, σ. 73 αρ. 14, σ. 74 αρ. 16, σ.
82 αρ. 25, σ. 85-90 αρ. 29-37, σ. 108-123 αρ. 50-91, σ. 140 αρ.
102, σ. 141-142 αρ. 105-107, σ. 143 αρ. 109, σ. 146 αρ. 113-114,
σ. 148-149 αρ. 117-118, σ. 150-153 αρ. 120-123.

456α

1740-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Κ υ π ρ α ϊ ο ς, Τά Πάρια ήτοι ιστορική συλλογή περϊ τής νήσου
Πάρου, Σύρος 1911, σ. 104-110.

457

1741-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.
Αλωνίσταινα (Αρκαδία).

Σ. Δημητρακόπουλος, «Νομικά έγγραφα τουρκοκρατίας άπο
τήν Αλωνίσταινα», Πελοποννησιακά 18 (1989-1990), σ. 285-297 αρ.
1-11, σ. 300-303 αρ. 17-19.

458

1741-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.
Μύκονος.

Τ. Β 1 a n c a r d, Les Mavroyéni. Essai d'étude additionnelle à l'histoire
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moderne de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, Paris 1893,
σ. 871 αρ. 102-103, σ. 874 αρ. 105, σ. 876-884 αρ. 107-110, σ.
885-886 αρ. 112, σ. 890-891 αρ. 115, σ. 892 αρ. 118, σ. 906-907

αρ. 127 (= Μ. Τασούλας (εκδ.), Μαντώ Μανρογένη. Ιστορικό Αρχείο, Μύκονος
1995, σ. 40-42), σ. 908-910 αρ. 128-129.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1754, 21 Ιανουαρίου

«... Έστοντας καϊ νά έβγήκεν δ Φραζέσκος Κονταρίνης, είσε χρέος πολύ, και γυρεύοντας
οί άνθρωποι ποϋ τοϋ είχαν δοσμένα τα άσπρα των καϊ αυτός άπεκρίθη πώς άσπρα δεν
έχει νά τους πληρώση μόνον άς πιάσουν τό πράμα του νά τό πουλήσουν διά νά λάβη δ
καθένας ότι τοϋ πέφτη, καϊ αύτοίνοι οί δανεισται όπου είχαν νά λάβουνε άπό τόν άνωθεν
Φραζέσκο άγρικιόντας τε τήν άπόκρισιν επήγαν είς τήν κρίσιν τοϋ αφέντη Δημητράκη
Μανρογένη Βοΐβόνδα τής Μυκόνου, καλεί τους άρχοντας επιτρόπους κυρ Αντωνέλο
Φόσκουλο και κυρ Μάρκο Ζαφνρι, καϊ κυρ Γιώργη Σαντοριναΐο και οί άνωθεν κριται
άπεφάσισαν νά πουληθή τό πράγμα τοϋ άνωθεν Φραζέσκου διά νά λάβουν οί δανεισται τά
άσπρα των, καί έβγαλαν στο ντιλάλη τό πραγμά του, άπό τά δποΐα πράγματα είναι ένα
σπίτι κατώγι στή κοντράδα τής πνργιανής σύμπλιος δ άνογέρης δ Ιωάννης τοϋ τρύπα,
τό αύτό σπίτι έγινε ντιλάλη διά γρόσια ενενήντα ακόμα και ένα αμπέλι όπου εΐχεν είς
τόν πήγαδον σύμπλιος δ Μαρκάκης Δεσοϋδας και κυρ Λεωνής Βιτάλης και έγεινε και
αυτό ντιλάλη διά γρόσια 30 όπου γίνονται ή σοϋμα τών δύο πραγμάτων σπητιοϋ και
άμπελιοϋ γρόσια εκατόν είκοσι λέγω 120 γρόσια, τά δποΐα πράγματα τά ήγόρασεν δ
άφέντης Δημητράκης Μαυρογένης, άπό τόν ντιλάλη καθώς άνωθεν λέμε, στήν τιμή ποϋ
φανερόνομεν καί είναι άπό τήν σήμερον ίδικάτου νά τά κάμη ώς θέλει και βούλεται ώς
πράγματα εδικά του και άγορά τον και τήν άνωθεν τιμή τών πραγμάτων όμολογοϋν οί
κάτωθεν ύπογεγραμένοι πώς τήν έπλήρωσεν δ άγοραστής και διά βέβαιον τής αληθείας
έγινε τό παρόν είς ένδειξιν καϊ τά εξής ...».

459

1742. Πώληση ακινήτου. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Σκι-
άθου (Γύρω από ένα πωλητήριο μεριδίου σπιτιού του 18ου αιώνα)»,
Μαγνησία 2 (2004), σ. 91.

460

1742-1774. Καταγραφές παραχωρηθέντων ακινήτων. Σκιάθος.

Β. Κ α ρ α β ί δ α ς, «Τέσσερα ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα (δύο
διανομές γαιών, ένα προικοσύμφωνο και ένα πωλητήριο γαιών, 1742-
1774)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51 (2007), σ. 187-192, αρ. 1-4.
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460α

1742-1777. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Διαθήκες άπο τις Στενιές (1742-1777)», στον τόμο
Στενιώτικα, τ. 1, Αθήνα 1985, σ. 93-111, αρ. 1-8.

461

1742-1783. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Τίτλοι, όφφίκια καί άξιώματα στή νήσο Σκιάθο
άπο τον 17ο μέχρι τά μέσα τοϋ 19ου αί. Μιά πρώτη άναφορά στο
θέμα», Δελτίον τής Φιλαρχαίον Εταιρείας Άλμνροϋ "Οθρνς 9 (2005),
σ. 158-160, αρ. 1-4.

462

1742-1801. Συνοδικά γράμματα. Κωνσταντινούπολη.

Έ. Φ α ν ο υ ρ ά κ η ς, «Άνέκδοτα έκκλησιαστικά έγγραφα τών
χρόνων τής τουρκοκρατίας άποκείμενα έν τω μουσείω Ηρακλείου»,
Κρητικά Χρονικά 1 (1947), σ. 156-157 αρ. 1, σ. 164-167 αρ. 4,
σ. 171-172 αρ. 7, σ. 265-266 αρ. 10, σ. 491-495 αρ. 15, σ. 502-
503 αρ. 18.

463

1742-1812. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγιά, Αάρισα, Τύρναβος
(Θεσσαλία).

Ευαγγελία Γιάνγκαλη-Καραουλάνη, «Τέσσερα μετόχια
της μονής του Δουσίκου στη Λάρισα, Τύρναβο και Αγιά (1742-1812)»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 50 (2006), σ. 343-348, αρ. 1-4.

464

1742-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αλωνίσταινα, Καρύταινα,
Τρίπολη (Αρκαδία), Σμύρνη.

Σ. Δημητρακόπουλος, «Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά
έγγραφα Άλωνισταίνης», Γορτννιακά 2 (1978), σ. 363-380, αρ.
1-14.
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΙΝΟΝ» ΤΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ.

ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1812, 18 Σεπτεμβρίου

«f Ό Δημητζάνης Φιλόθεος επιβεβαιοϊ:
f Με τήν παροϋσαν μας σνμφωνητικήν δμολογίαν, όλοι ήμεις οί υποκάτωθεν γεγραμ-
μένοι κοινώς μικροί τε και μεγάλοι ραγιάδες τής Άλωνίσταινας, έστοντας και νά είναι
μερικά χωράφια, καθώς θέλει τά φανερώσομεν κάτωθεν όνομαστί, τών Σιουρδαίων Πα-
ναγιώτου καϊ Ανδρέου δπού είναι μέχρι τής σήμερον χρόνους φευγάτοι σαρανταπέντε,
δηλαδή άπό τόν άρμπεντέ και μάς λείπεται τών τοσούτων χρόνων τό βασιλικόν δόσι-
μον, δμοίως και τό μουκαντέ μπόρζι δπού τό άφησαν και τό έπλήρωσε τό κοινόν μας.
Τώρα δέ έστοχάσθημεν καθώς όλα τά χωρία του βιλαετίον μας, δπού τούς τοιούτους
φευγάτους, δηλαδή δπού άφήνουν τά υποστατικά τους μαχλούλικα και χάνονται χωρίς
νά άπολαμβάνουν μήτε οί νοικοκυραίοι, μήτε τό κοινόν διά τά δοσίματά τους, διά τοϋτο
κάθε χωρίον όταν άκολουθήσουν τά τοιαύτα, οικονομικώς τά πωλοϋν, δηλαδή τά βάζουν
άμανατέ και τά άσπρα δπού λαμβάνουν τό κάθε κοινόν τά δίδουν διά τά βασιλικά μιρία
καϊ διά τά μπόρτζιά τους δπού ευρέθησαν και τά επλήρωσε τό κοινόν. "Οθεν και ημείς όλοι
οί Άλωνιστιώται, μέ μίαν θέλησιν και συμφωνίαν άποφασίσαμεν κοινώς καί έπωλήσαμεν,
δηλαδή οικονομικώς τά έβάλομεν άμανάτι, τοϋ κυρ Παναγιώτον Δημητρακοπούλου διά
γρόσια πεντακόσια, λέγομεν νούμ: γρ: 500: καί τοϋ εδώσαμεν αύτά τά χωράφια δπού είναι
κομμάτια είκοσι δύο μικρά και μεγάλα, ήτοι νούμ: κομ. 22: ιδού δπού τά φανερώνομεν
όνομαστί... Τά όποια χωράφια τά έπωλήσαμεν οικονομικώς και τά έβάλαμεν άμανάτε είς
τόν κυρ-Παναγιώτην Δημητρακόπουλον και έλάβαμεν ημείς τό κοινόν γρόσια πεντακόσια,
νούμ: γρ: 500: μπίρ ταμάμ και τά εδώσαμεν διά τά μιριά τους καί διά τό μπόρζι τους
τό παλαιόν, τά όποια χωράφια νά τά έξουσιάζη δ κυρ-Παναγιώτης καί νά τά κάμνη ει
τι θέλει καί βούλεται καί τινάς χωριανός νά μήν εχη εξουσίαν νά βάνη χέρι άπό αύτά τά
χωράφια καί όταν ήθελεν έλθει τινάς άπό αύτούς τούς νοικοκυραίους τών χωραφίων νά
μετρά τά πεντακόσια γρόσια είς χείρας τοϋ κυρ-Παναγιώτου καί νά λαμβάνη τά χωράφιά
του τά πατρικά του. Ακόμη άν ήθελεν έλθει τινάς διά νά ένοχλήση καί νά πειράξη τόν
κυρ-Παναγιώτην, νά είμεθα όλον τό χωρίον συμβοηθοί του, ούτως ύποσχόμεθα νά είμεθα
δαβαντζήδες, χωρίς νά βλαφθή δ γείτονάς μας κυρ-Παναγιώτης ούτε όβολόν. Διά τοϋτο
έγινεν ή παρούσα μας συμφωνητική και βεβαιωμένη υπό χειρός μέ δμολογία καί έπί
βεβαιώσει τοϋ πανιερωτάτου άρχιερέως μας άγιου Δημητζάνης κυρίου κυρίου Φιλοθέου,
πρός άσφάλειαν καί σιγουρίαν τοϋ κυρ-Παναγιώτου, ίνα εχη τό κύρος και τήν ίσχύν έν
παντί κριτήρια) δικαιοσύνης και έδόθη είς χείρας του ...».

464α

1743-1813. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μηλέα Μάνης.

Σ. Κουγέας (έκδ.), Νικήτα Νηφάκη (1748-1818 περίπου) Μα-
νιάτικα ιστορικά στιχουργήματα, Αθήνα 1964, σ. 240, αρ. 1-2.
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465

1743-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Γούρα (Ανάβρα) Μαγνησίας.
Ά. Μ η λ ι ώ ν η ς, «Ή Γούρα τής "Οθρυος κατά τήν περίοδο 1742-
1855 μέ βάση τά έγγραφα τής έποχής», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 19
(1991), σ. 194-205, αρ. 2-28.

466

1744. Μαρτυρικό. Ιωάννινα.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ηπειρωτικά: γ) Ένα πιστοποιητικό άπο τά Γιάν-
νινα του 1744», Ηπειρωτική Εστία 5 (1956), σ. 7-8.

467

1744-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Αρχείο εγγράφων της Ν. Σκοπέλου. I. Τα δικαιο-
πρακτικά έγγραφα της συλλογής της Αντιγ. Στ. Βακράτσα», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 33 (1998), σ. 315-336, αρ. 1-2, 4-8, 12-14.

467α

1745-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις τοπικών
κριτηρίων και οθωμανών αξιωματούχων. Σκύρος.

Ξ. Αντωνιάδης, «Οι βοεβόδες της Σκύρου στην Τουρκοκρατία»,
Αρχαιολογία 29 (1988), σ. 55-57 αρ. 1-7, 9-20.

468

1745-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δολοί, Καλαμάτα Κάτω
Δολοί, Κιτριές (Μεσσηνία).

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, Ή γυναίκα Κυρία στή Μεσσηνιακή Μάνη μέσω τών
προικώων και άλλων εγγράφων (1745-1864), Αθήνα 2003, σ. 51-55
αρ. 1-3, σ. 61-80 αρ. 5-11, σ. 90-95 αρ. 14-15.

469

1746. Διαθήκη. Κέρκυρα.

Σ. Κ α ρ ύ δ η ς, «Κανονισμοί λειτουργίας τής Μονής 'Τ. Θ. Όδηγητρίας
Αγράφων Κερκύρας», στον τόμο Θράκιος. Αφιερωματικός τόμος στον



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

381

Μητροπολίτη Μαρώνειας καί Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό (τριάντα χρόνια
θεοφιλούς αρχιερατείας), Κομοτηνή 2006, σ. 232-239, αρ. 2.

470

1746-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σάμος.

Μ. Ζ α φ ε ι ρ ί ο υ, «Αφιερωτικές πράξεις και εικονικά πωλητήρια
στην Αγία "Πελαΐτσα" Καλυβιών», Σαμιακές Μελέτες 2 (1995-1996),
σ. 81-89, 92-99.

470α

1747-1820. Διοικητικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Αλμυρός
(Θεσσαλία), Αργυρόκαστρο, Άρτα, Βελεστίνο (Θεσσαλία), Βόνιτσα,
Βούνος (Κέρκυρα), Βραχώρι, Γαλατάς (Αιτωλοακαρνανία), Γράψη,
Δερβιτζάνη (Αργυρόκαστρο), Δέσιανη (Λάρισα), Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα,
Καλαρρύτες, Καρπενήσι, Κοζάνη, Κωνσταντινούπολη, Λάρισα, Μπε-
ράτι, Μπόρσι (Χειμάρα), Ναύπακτος, Παραμυθιά, Πάργα, Πατρατζίκι
(Φθιώτιδα), Πέντε Πηγάδια (Πρέβεζα), Πλάτανος (Θεσσαλία), Πρέβεζα,
Σαλαώρα (Άρτα), Σέρβια (Κοζάνη), Σούβλιαση (Θεσπρωτία), Σουδενά
(Ήπειρος), Τεπελένι, Τρίκαλα, Τύρναβος, Φόγγια (Ιταλία), Χειμάρα.
Β. Παναγιωτόπουλοςμέτή συνεργασία τών Δ. Δημητρό-
πουλου, Π. Μιχαηλάρη (έκδ.), Αρχείο Άλή Πασα Συλλογής
Ί. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης τής Αμερικανικής Σχολής Αθηνών,
τ. Λ 1747-1808, Αθήνα 2007, σ. 11-15 αρ. 1-3, σ. 17-20 αρ. 5-6,
σ. 22-23 αρ. 8-9, σ. 24 αρ. 11, σ. 31 αρ. 15, σ. 34 αρ. 18, σ. 43 αρ.
26, σ. 59 αρ. 36, σ. 60-62 αρ. 38-39, σ. 65-66 αρ. 42-43, σ. 69-73
αρ. 46, σ. 79-96 αρ. 49-53, σ. 99 αρ. 56, σ. 178-181 αρ. 99, σ. 194
αρ. 106, σ. 197-199 αρ. 109-110, σ. 256-257 αρ. 134, σ. 308 αρ.
168, σ. 321-322 αρ. 174, σ. 325-326 αρ. 176, σ. 327-329 αρ. 178,
σ. 357-362 αρ. 193-196, σ. 395-396 αρ. 205, σ. 402 αρ. 210, σ. 432
αρ. 232, σ. 434-437 αρ. 234-237, σ. 439 αρ. 239, σ. 458 αρ. 246,
σ. 463-465 αρ. 249, σ. 475 αρ. 256, σ. 507 αρ. 272, σ. 509-510
αρ. 274, σ. 520 αρ. 281, σ. 523-533 αρ. 283-287, σ. 576 αρ. 314,
σ. 579 αρ. 316, σ. 585 αρ. 318, σ. 602 αρ. 329, σ. 613 αρ. 336, σ.
618 αρ. 340, σ. 659 αρ. 354, σ. 661-662 αρ. 356, σ. 681-683 αρ.
366, σ. 689-690 αρ. 370, σ. 703-710 αρ. 377, σ. 712-713 αρ. 378,
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σ. 742 αρ. 393α, σ. 770 αρ. 411, σ. 772 αρ. 413, σ. 777 αρ. 417,
σ. 787 αρ. 423, σ. 788 αρ. 424, σ. 791-792 αρ. 426-427, σ. 797 αρ.
430, σ. 805 αρ. 435· τ. Β' 1809-1817, Αθήνα 2007, σ. 15 αρ. 441,
σ. 35 αρ. 453, σ. 52-53 αρ. 464-465 σ. 56-59 αρ. 467-471 σ. 76-78
αρ. 481-483 σ. 86 αρ. 488, σ. 89-97 αρ. 491-500, σ. 99 αρ. 502, σ.
101 αρ. 504, σ. 102-106 αρ. 505-511, σ. 112-115 αρ. 514-515 σ.
120 αρ. 518, σ. 124 αρ. 520-521, σ. 126-131 αρ. 523-530, σ. 141-
144 αρ. 535-539, σ. 154-155 αρ. 544, σ. 165 αρ. 548, σ. 170-171
αρ. 551, σ. 173-174 αρ. 553, σ. 178 αρ. 557, σ. 184-185 αρ. 562,
σ. 213-215 αρ. 573-575, σ. 220 αρ. 579, σ. 252-253 αρ. 590, σ. 263
αρ. 598, σ. 276-281 αρ. 608-614, σ. 285 αρ. 617, σ. 292 αρ. 620, σ.
295 αρ. 622, σ. 301 αρ. 624, σ. 303-305 αρ. 626-630, σ. 312-316
αρ. 633-637, σ. 318 αρ. 639, σ. 323-329 αρ. 641-649, σ. 337-339
αρ. 654-656, σ. 341-345 αρ. 659-661, σ. 348-353 αρ. 663-666, σ.
362-369 αρ. 670-675, σ. 373-375 αρ. 678-681, σ. 376-380 αρ. 683-
686, σ. 383-384 αρ. 688-689, σ. 390-392 αρ. 692-694, σ. 394-396
αρ. 696-697, σ. 398-399 αρ. 699-700, σ. 400 αρ. 702, σ. 401-402
αρ. 704, σ. 411-413 αρ. 706, σ. 415-417 αρ. 708, σ. 417 αρ. 710,
σ. 427-428 αρ. 714-715, σ. 454-461 αρ. 723-726, σ. 469-472 αρ.
731-732, σ. 473-484 αρ. 734-741, σ. 522-523 αρ. 744-745, σ. 528
αρ. 748, σ. 542-543, αρ. 750, σ. 543-560 αρ. 751-765, σ. 565-588
αρ. 768-795, σ. 590-595 αρ. 797-805, σ. 601-603 αρ. 808-811, σ.
614 αρ. 816, σ. 623-624 αρ. 820-822, σ. 630-635 αρ. 824-826, σ.
637-639 αρ. 828, σ. 651-672 αρ. 831-850, σ. 675-679 αρ. 852-858,
σ. 682 αρ. 860, σ. 684-685 αρ. 862-863, σ. 687-706 αρ. 865-887,
σ. 716-717 αρ. 889, σ. 718-726 αρ. 891-902, σ. 730-733 αρ. 905-
909, σ. 736-940 αρ. 911-913, σ. 743-744 αρ. 916, σ. 762 αρ. 918,
σ. 764-767 αρ. 920-924, σ. 769-802 αρ. 926-937, σ. 803-808 αρ.
939-944, σ. 810-818 αρ. 946-956, σ. 820-843 αρ. 958-974, σ. 846-
847 αρ. 976-978, σ. 851-852 αρ. 981, σ. 853-854 αρ. 983-984, σ.
861-863 αρ. 987-989, σ. 867-868 αρ. 991-992, σ. 869-870 αρ. 994,
σ. 873-884 αρ. 996-1008, σ. 885-886 αρ. 1010-012, σ. 891-894 αρ.
1014-1017, σ. 895-897 αρ. 1019- 1021, σ. 899-900 αρ. 1023-1026,
σ. 906-908 αρ. 1029-1032, σ. 912, αρ. 1034, σ. 919-921 αρ. 1037-
1041· τ. Γ' 1818-1821, Αθήνα 2007, σ. 19 αρ. 1045, σ. 72 αρ. 1063,
σ. 81 αρ. 1066, σ. 86 αρ. 1070, σ. 88 αρ. 1072, σ. 115 αρ. 1081,
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σ. 122 αρ. 1088, σ. 126 αρ. 1092, σ. 138-139 αρ. 1102, σ. 141-143
αρ. 1105-1106, σ. 1148-148 αρ. 1111, σ. 170 αρ. 1124, σ. 194 αρ.
1129, σ. 196 αρ. 1132, σ. 198-199 αρ. 1135-1136, σ. 200 αρ. 1138,
σ. 203 αρ. 1141, σ. 206 αρ. 1144, σ. 211-212 αρ. 1147-1149, σ. 213
αρ. 1151, σ. 214-215 αρ. 1153-1154, σ. 216-217 αρ. 1156-1157, σ.
228 αρ. 1168, σ. 237-238 αρ. 1174-1175, σ. 239-240 αρ. 1177, σ.
242-243 αρ. 1180, σ. 250-251 αρ. 1187, σ. 255-256 αρ. 1189, σ.
258-259 αρ. 1191, σ. 260-261 αρ. 1193, σ. 264-265 αρ. 1195, σ.
296-297 αρ. 1218, σ. 310-311 αρ. 1227, σ. 319-323 αρ. 1233-1235,
σ. 326-330 αρ. 1237-1243, σ. 336-338 αρ. 1248-1252, σ. 364-365
αρ. 1259, σ. 367-368 αρ. 1262, σ. 397 αρ. 1273, σ. 407-408 αρ.
1279-1280, σ. 612-613 αρ. 1404, σ. 614 αρ. 1406, σ. 630-640 αρ.
1416-1417.

471

1747-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Η κατάσταση των μονών και των εκκλησιών της
Σκιάθου το 1833», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40 (2001), σ. 255 αρ. 1,
σ. 257 αρ. 3.

472

1748-1806. Προικοσύμφωνα. Αγιάσος (Λέσβος).

Δ. Σκλεπάρης, «Τρία προικοσύμφωνα», Μυτιλήνη. Γράμματα-
Τέχνες 2 (1983), σ. 146-154, αρ. 1-3.

473

1749. Έγγραφα κληρονομιάς Σ. Ρίζου. Βενετία.

Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, «Ανέκδοτα ήπειρωτικά μνημεία. 'Ολόκληρος ή δι-
αθήκη τοϋ έκ Δελβίνου Σ. 'Ρίζου», Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938),
σ. 91-102.

474

1749-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λεύκες, Παροικιά (Πάρος).
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Τέσσερα άνέκδοτα παριανά έγγραφα άπο το

φάκελλο τοϋ π. Νικ. Άρκα», Παριανά 95 (2004), σ. 331-336, αρ. 1-4.
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475

1750-1881. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νησίστα, Τζουμέρκα (Ήπει-
ρος).

Κ. Διαμάντης, Άπαντα. Εικόνες και αναμνήσεις από τα χωριά
των Τζονμέρκων, τ. 3, Αθήνα 1985, σ. 41-45 αρ. 1-11· τ. 4 σ. 181-
182 αρ. 13-15, σ. 183 αρ. 18, σ. 184-186 αρ. 20-23.

476

1750-1888. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και δημόσια έγγραφα. Αίνος, Λέ-
σβος.

Π. Βλάχος, «'Ιστορικά έγγραφα καί στοιχεία», Λεσβιακά 10
(1987), σ. 275-284- Αεσβιακά 12 (1989), σ. 175-177, 342-343, 347·
Λεσβιακά 13 (1991), σ. 391-396, αρ. 2-3.

477

1751-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Προυσού (Ευρυτα-
νία).

Γ. Κ ό λ ι α ς, Π. Χριστόπουλος, «Τό κτηματολόγιον τής μονής
Προυσοϋ Εύρυτανίας», Επετηρις Επιστημονικών Ερευνών Έθνικοΰ
και Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 2 (1970), σ. 331-337,
358-365, 370, 379.

478

1751-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζαγόρι, Πάπιγκο (Ήπειρος).
Γ. Αναγνωστόπουλος, «Λαογραφικά έξ Ηπείρου», Λαογραφία
5 (1915), σ. 13-20, αρ. 1-8.

479

1751-1912. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου»,
Θασιακά 2 (1985), σ. 138-142 αρ. Α1-3, σ. 140-147 αρ. Α5-17, σ.
148-151 αρ. Α19-24, σ. 152-153 αρ. Α26-27, σ. 154-159 αρ. Α29-
38, σ. 159-162 αρ. Α40-45, σ. 165-168 αρ. Β2-7, σ. 169-176 αρ.
Β9-22, σ. 177-182 αρ. Β25-30.
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ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ!
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

1856, 8 Οκτωβρίου

«... διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού γράμματος δήλο ν άποκαθίσταται ότι με το νά ήχον
εγώ δ παράσχος ραλίτζας εν όσπήτιον ηθέλησα νά τό πωλήσω τόν σωτήρη τ σιμιτζή και
έλαβα διά πάγι γρόσια διακόσια Αρθ : 200. άποθανόντος λοιπόν τοϋ σωτηρίου έμεινα
εγώ δ υιός του γεώργιος και μή δυνάμενος νά άποσώσω τήν ποσότητα δποϋ ήτον τιμη-
μένον τό όσπήτιον, έλαβα πάλιν τό πάγι οπίσω, καϊ άφησα εις τόν ρηθέντα παράσχον τδ
όσπήτιον πάλι νά είναι υπό τήν εξουσία του, και νά μήν έχω εις τό εξής οϋτε εγώ οϋτε
άλλος τινάς νά τόν διασΰση τό παραμικρόν διο και ύποφαίνομαι ...».

479α

1752. Διάταγμα της βενετικής διοίκησης της Κέρκυρας.

Παναγιώτα Τζιβάρα, «"Από τον αβοκάτο στον Γκενεράλη":
Η αναζήτηση της δικαιοσύνης από Βενετούς υπηκόους της κερκυραϊκής
υπαίθρου τον 18° αι.», στα Πρακτικά του ΚΣΤΠανελληνίου Ιστορικού
Συνεδρίου (21 -29 Μαΐου 2005J, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 89-90, αρ. 1.

480

1752-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Γλώσσα (Σκόπελος).

Κ. Καλλιανός, «Η Γλώσσα της Σκοπέλου. Σελίδες από την
ιστορία και την λαογραφία της», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 41 (2002),
σ. 62-72, αρ. 1-13.

481

1753-1797. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αλόννησος.

Κ. Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα έγγραφα του 18ou-19ou
αιώνα. Συμβολή στην ιστορία του νησιού», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 9
(1986), σ. 209-214, αρ. 1-3.

482

1754. Πατριαρχικό σιγίλλιο με το οποίο επισημαίνονται οι δυσμενείς συνέπειες
της εφαρμογής του εθίμου της προικοδοσίας της πρωτότοκης κόρης
με το σύνολο της περιουσίας των γονέων. Επιτάσσονται ποσοστώσεις
κατά την προικοδοσία των θηλέων τέκνων. Μυτιλήνη.
Ί. Κλεόμβροτος, «Ένα άνέκδοτον σιγίλλιον του Οικουμενικού



386

ΑΡΙΘΜΟΙ 460α - 464α

Πατριάρχου Κυρίλλου πού έπικυρώνει τήν νομοθεσίαν τοϋ μητροπολίτου
Μυτιλήνης Ανθίμου Βερτουμή διά τάς προικοδοσίας τών θυγατέρων
τής Μυτιλήνης έκδοθέν έν ετει 1754», Λεσβιακά 9 (1985), σ. 5-12.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ

1754, Μάιος

«... Έπειδή λοιπόν και τά νΰν μετά εις τον ώδε έρχομόν τοϋ Άρχιερέως σας, ίερωτάτον
μητροπολίτον μντιλήνης νπερτίμ ον καί έξάρχον πάσης λέσβον εν άγίω πν εν ματ ι άγαπητοϋ
ημών άδελφοϋ καί σνλλειτονργοϋ κνρ Άνθιμου καί τών τιμιωτάτων καί χρησίμων άρχόντων
καί προεστώτων καί γερόντων τής πολιτείας σας καί όλον τοϋ νησίον σας δποϋ ήλθον εδώ
είς τήν βασιλεύονσαν διά βοήθειαν καί σνστασιν καί διόρθωσιν τον τόπον σας, εγνωμεν καί
εβεβαιώθημεν καλώς ότι αντοϋ είς την πολιτείαν καί πατρίδα σας μντιλήνην, πρό χρόνων
ήδη τινών έφθασε νά γίνη μία καινή καί παράλογος καί άδικος καί άτοποτάτη σννήθεια
είς τάς προικοδοσίας δποϋ δίδονσιν οί γονείς είς τά θηλνκά τέκνα τονς όταν μέλλονν
νά τά νπανδρενσονν. Έπειδή έχοντας πολλάς θνγατέρας καί μέλλοντας νά ύπανδρεύσονν
μίαν έξ αντών την πρώτην προικοδοτοϋσιν είς αυτήν όλην τονς την περιονσίαν κινητήν
καί άκίνητον καί δεν άφήνονσιν ούτε φνλάττονσιν διά τά επίλοιπα θηλυκά τέκνα τίποτες,
άλλά μένονσιν ... καί έξηπορημένα καί πάντη έστερημένα άπό πατρικήν καί μητρικήν
περιονσίαν όλως όμοϋ με τονς γονείς των καί είς έσχάτην ένδειαν, διά τήν δποίαν ένδειαν
καί άκνβερνησίαν άναγκάζονται νά γίνονται καί στανικώς καλογραϊαι τώ ονόματι καί νά
δονλεύονσιν ώς αιχμάλωτοι σκλάβαι τήν μίαν νπανδρενμένην άδελφήν τονς, γενόμεναι δοϋλαι
άπό έκεϊ δποϋ ήσαν όμοτίμον φύσεως καί τάξεως μέ αύτήν. Διά τήν δποίαν δνστνχίαν καί
περιφρόνησιν περιπίπτονσιν ύστερον είς πάνδεινα καί ολέθρια κακά ψνχικής καί σωματικής
άπωλείας καί άγκαλά είς διόρθωσιν τοϋ τοιούτου κακοϋ νά έξεδόθησαν κατά καιρούς
είς τήν πολιτείαν σας άπό τήν μεγάλην τοϋ Χριστοϋ Έκκλησίαν γράμματα πατριαρχικά
συνοδικά μέ φρικτά καί φοβερά έπιτίμια εκκλησιαστικά καί άφορισμονς καί κατάρας
κατά τών τολμώντων γονέων τήν τοιαύτην άπάνθρωπον άδικίαν καί παρανομίαν είς τάς
τέκνας τονς, άλλά μέ τήν πολνκαιρίαν καί άψηφησίαν καί άνενλαβείαν, τινών άδιακρίτων
καί Θεόν μή φοβονμένων έλησμονήθησαν καί κατεπατήθησαν εκείνα τά εκκλησιαστικά
έπιτίμια καί μέ τό κακόν παράδειγμα τών τοιούτων άδιακρίτων παρακινηθέντες καί οί
λοιποί εξάπλωσαν καί έπερίσενσαν τό κακόν είς όλην τήν πολιτείαν ... άπό τώρα όμως καί
εις τό εξής νά φνλάττωνται άπαραβάτως οί διορισμοί καί τά κεφάλαια δποϋ περιέχονται
καί έκκλησιαστικώς αποφασίζονται έν τω παρόντι, τά όποια είναι αύτά:

Κεφ. Α

"Οταν μέλλωσιν οί γονείς νά ύπανδρεύσωσιν τήν πρώτην τονς θνγατέραν, άσπρα μέν
μετρητά παντελώς νά μή προικοδοτούνται, ούτε νά τάζονται οντε όλως νά άκούωνται
είς τήν προικοδοσίαν, άλλά άπό μόνα τά νποστατικά καί κτήματα πατρικά καί μητρικά
όσπήτια, έλαιόδενδρα, άμπέλια, πύργους, έργαστήρια, μαλαγματικά, ασημικά, έζαβαχέρια,
μαργαριτάρια καί μπακιρικά νά γίνεται ή προικοδοσία τοντ' έστι εις όλα αύτά, τά κτήματα
καί τών δύω γοναίων πατρός καί μητρός νά γίνεται ή διατίμησης καί ή σοϋμμα έν φόβω
θεοϋ καί άφιλοπροσώπως άπό τρεις χριστιανούς κάλλους διατιμητάς, φιλαλήθεις καί τόν
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θεό ν φοβονμένονς, έκλελεγμένους άπό τήν πολιτείαν καί τόν αρχιερέα σας καί από όλην
αυτήν τήν σοΰμμαν τών πραγμάτων όπου ήθελεν διατιμηθή νά λαμβάνη ή πρώτη θυγάτηρ
τό ένα τρίτον είς προικοδοσίαν καί νά μείνωσιν τά δυο μέρη διά τά επίλοιπα τέκνα καί
πάλιν είς τήν προικοδοσίαν τής δευτέρας θυγατρός νά γίνεται ή αυτή διατίμησις εκ τών
πραγμάτων τών ευρισκομένων καί νά λαμβάνη καί αυτή τό ένα τρίτον άπό αυτά, δμοίως
αν είναι καί τρίτη ή καί τέταρτη ή καί περισσότεραι θυγατέρες ...

Κεφ. Ζ'

Μετά θάνατον τών γοναίων αί ϋπανδροι καί προικοδοτοΰμεναι θυγατέρες νά μην έχουν
άδειαν νά ζητούν κληρονομίαν άπό τους γονείς των, εί δέ καί θέλουν κληρονομίαν, νά κά-
μωσι συνεισφοράν τής προικός των καί νά βάλλωσιν είς μέσον τήν προϊκαν δποϋ ελλαβον
καί έτζη νά έμβαίνουν εις κληρονομίαν, καθώς οί ίεροί νόμοι άποφασίζουσιν ...».

483

1754. Απόφαση εκκλησιαστικού κριτηρίου και εκκλησιαστικά έγγραφα.
Κέρκυρα.

Δ. Καπάδοχος, Ο Σολωμός δέσμιος του νομικού καθεστώτος
της εποχής του, Αθήνα 1992, σ. 105-118.

484

1754-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος, Ναύπλιο, Σμύρνη,
Τρίπολη.

Τ. Γριτσόπουλος, «Σύμμεικτα Αρκαδικά I. Δικαιοπρακτικά
έγγραφα Τριπολιτσας», Γορτυνιακά 1 (1972), σ. 145-155 αρ. 1-13,
σ. 156-161 αρ. 15-23.

484α

1754-1852. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ρόδος.

Ά. Τ σ ο π α ν ά κ η ς, «Λίγο φως στήν ιδιωτική ζωή τής Ρόδου κατά
τήν μέση Τουρκοκρατία (II. Μέση και όψιμη τουρκοκρατία - Συνέχεια
καί τέλος)», Δωδεκανησιακά Χρονικά 3 (1974), σ. 105-129, αρ. 7-
18.

485

1754-1896. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βούλγαρο, Θεολόγος, Καλ-
λιράχη, Ποταμιά (Θάσος).

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ανέκδοτα έγγραφα τής Θάσου αναφερόμενα στο έθιμο



388

ΑΡΙΘΜΟΙ 460α - 464α

τοϋ "παλληκαριάτικου" καί "κοριτσιάτικου"», Μακεδόνικα 14 (1974),
σ. 141-146, 148-149.

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ ΔΩΡΕΑ ΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΥΓΟ («ΚΟΡΙΤΣΙΑΤΙΚΟ»)

1878, Νοεμβρίου 15

«Δια τοϋ παρόντος γράμματος δήλον αποκαθίσταται ότι εγώ δ υποφαινόμενος Ιωάννης
Αναστασίου Ίατροϋ, επειδή έλθών είς δεύτερον γάμον και έλαβα είς νόμιμον σύζυγόν
μου τήν Άνούδα θυγάτηρ σκαρλάτη Αργυροπούλου, καϊ κατά τδ εθος τοϋ τώπου, έδωσα
είς τήν ρηθείσαν Άνούδα είς προγαμιαία ν δωρεάν κορητσάτηκον, τδ μισόν δσπήτ ιόν μου
άνώγαιον καϊ κατώγαιον και με τήν άνήκουσαν αύτω περιοχήν του, όθεν άπό Σήμερον και
είς τό εξής θέλει είναι τελεία πληρεξούσια και ίδιοκτήτησα είς τήν άνωθεν μισήν οίκίαν
ή ρηθείσα σύζυγος μου άνούδα, και άνεπηρέαστη εκ τών παίδων μου και εφ όλων τών
συγγενών μου εως ότου ζή, και άνευ τεκνοποιήσεος. άν όμως όπερ μή γένοιτο και συμβή
θάνατος ήθελεν προτελευτήσει ή άνούδα σύζυγος μου άνευ τεκνοποιήσεως, νά διαμένη ή
οικία μου είς τά παιδία, ή δέ και τεκνοποίηση, έχει τό ελεύθερον ή σύζυγος μου Άνούδα,
νά πώληση τήν άνωθεν οίκίαν άνεμποδίστως, είς όποιον πρόσωπον θέλει, ή είς τά τέκνα
αύτής νά τό δίδη, όθεν έγένετο τό παρόν μου καί έπεδώθη αύτή ίνα ίσχύη είς ένδειξιν και
άσφάλειαν διηνεκή εν παντί δικαστήρια) δικαιοσύνης καί ύποφαίνομαι ...».

486

1755. Πρακτικό εκλογής καγκελλαρίου. Μύκονος.

Τ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς, Ή Μύκονος, Αθήνα 1912, σ. 114-115.

487

1755. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καστοριά.

Γ. Χ ι ο ν ί δ η ς, «Έγγραφα τής ιστορίας τής Μακεδονίας κατά τήν τουρ-
κοκρατία. Α'. Συλλογή πρώτη», Μακεδονικά 14 (1974), σ. 107-109.

488

1755. Νοταριακό έγγραφο. Ζάκυνθος.

Φ. Μπουμπουλίδης, «Ανέκδοτη ζακυνθινή διαθήκη τοΰ ΙΗ'
αιώνος» στο Τόμος Τριανταφύλλον, τ. Α', σ. 258-262.

489

1755-1827. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δίβρη, Καλάβρυτα, Λιβάρτζι,
Σκούπι (Αχαία).

Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή επετηρϊς ήτοι πραγματεία περϊ τής
ιστορικής τών Καλαβρύτων επαρχίας, Αθήνα 1906, σ. 323-324, αρ. 1-5.
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490

1755-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αργολίδα, Αγιονόρι, Κορινθία,
Νεμέα (Κορινθία).

Δήμητρα Παντελια-Γριτσοπούλου, «Δέσμη έγγράφων
άπο τήν Άργολιδοκορινθία», Πελοποννησιακά 28 (2005-2006), σ. 248-
256 αρ. 1-9, σ. 266-270 αρ. 18-20.

491

1755-1913. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, εκκλησιαστικά έγγραφα,
αποφάσεις γενικών συνελεύσεων κοινοτήτων. Μεγαλοχώρι, Πλωμάρι,
Ποταμός (Λέσβος).

Α. Στεργέλλης, Τα λυτά έγγραφα του αρχείου της Χώρας Πλω-
μάρι, τ. 1, Αθήνα 1998, σ. 15-163, αρ. 1-126· τ. 2, Αθήνα 2001, σ.
1-112 αρ. 1-99, σ. 113-150 αρ. 101-141, σ. 155-159 αρ. 144-147.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΣΕΩΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ

1850, 4 Αυγούστου

«... Μολονότι προϋπήρχε περί άρραβώνων νόμος, άλλ' επειδή εν μέρει δεν έτηρεΐτο xaff
δλοκληρίαν, ήδη κοινή γνώμη τών τιμιωτάτων δημογερόντων καί προκρίτων Πλωμαρίου
ενεκρίθη καί απεφασίσθη νά συγκροτώνται οί αρραβώνες εις τό εξής κατά τόν άκόλουθον
τρόπον. "Οταν γίνηται άρραβών, νά παρευρίσκηται εις τών ιερέων καί εις τών οίκοκυραίων,
ή έν ελλείψει ιερέως νά παρευρίσκωνται δύο οίκοκυραΐοι άφεύκτως, ενώπιον τών όποιων
νά γίνηται και έγγραφον, εις τό όποιον νά γράφωνται τά προικισθησόμενα, ατινα θέλουν
εΐσθαι έν οσπίτιον καί δ,τι άλλο ήθελον μείνει σύμφωνα τά συμβαλλόμενα μέρη, καί τό
δποΐον θέλουν υπογράφει οί παρευρισκόμενοι οίκοκυραΐοι. Έν ελλείψει τοϋ ιερέως καί
τών οίκοκυραίων, δ άρραβών θέλει θεωρείσθαι άκυρος έν περιπτώσει διαφοράς, μέ όλας
τάς υπάρχουσας άλλας μαρτυρίας. Έν περιπτώσει δέ διαλύσεως τοϋ τοιούτον νομίμου
άρραβώνος άνευ ευλογοφανούς αιτίας, τό διαλϋον μέρος θέλει πληρώνει πρόστιμον πρός
τό διαλυόμενον πρός είκοσι γρ. τοις %, εκτιμώμενου τοϋ οσπιτίον καί τον μεριδίον, τό
δποΐον έμελλε νά λάβη μετά θάνατον τών γονέων, εξ αυτών δέ θέλουν εξάγεσθαι είκοσι
τοις %, ώντινων διαιρουμένων εις τριών ίσων μεριδίων, τό έν θέλει λαμβάνει ή εκκλησία,
τό έν τά σχολεία καί τό άλλο ή Μητρόπολις. Ό άρραβών νά διαρκή δύο έτη ολόκληρα,
χωρίς νά βιάζωνται εις τοϋτο τό μεταξύ νά νυμφευθώσι. Παρελθούσης δέ τής προθεσμίας
ταύτης, όποιον τών μερών θέλει νά παρατείνη πλειότερον τόν καιρόν, μή στέργοντος τοϋ
ετέρου, νά πληρώνη τό πρόστιμον ώς ανωτέρω. "Οποια δέ άρραβωνιαστική παραδοθή πρό
τοϋ γάμον εις τόν άρραβωνιαστικόν της καί άτιμασθή παρ' αυτοϋ, όταν δ άρραβώνιαστικός
της δέν θέλει νά τήν συζευχθή, αυτός μεν νά υπόκειται εις τό πρόστιμον, εκείνη δέ νά
μείνη μέ τό όνειδος, διότι δέν έφύλαξε τήν παρθενίαν της ...».
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492

1756. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. I. Μ. Βαρνακόβας (Φωκίδα).

Ά. Ξ α ν ά λ α τ ο ς, Ανέκδοτα έγγραφα της εν Δωρίδι Ί. Μ. Βαρ-
νακόβας·, Αθήνα χ.χ., σ. 45.

493

1756. Έγγραφο παράδοσης καταδίκου και απαλλαγής των κατοίκων χωριού
από οποιαδήποτε συλλογική ευθύνη για ανθρωποκτονία σε περίπτωση
επανόδου του. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 3. Μία καταδίκη είς κάτεργον»,
Πέταλον 3 (1982), σ. 227.

1756

«Με τό παρό γράμμα φανερώνον οί ραγιάδες τής Βονρκωτής ε μπροστά είς τή βασιλική
κρίσι καί πρός τό χατζή Χασάν άγά βοϊβότας τής "Αντρος, τό πώς δ Γιάννης Στέφανος
επειδή καϊ νά είναι κακός άθρωπος τόνε παραδίνον είς τό χέρι τοϋ χατζή Χασάν άγά
τοϋ βοϊβότα μας νά τόνε στείλη στο κάτεργο. Μέ τοϋτο τώνε δίνει και ό χατζή Χασάν
άγας τό παρό γράμμα μέ τή βονλαν του. "Οποτε ήθελε ξαναπάγει στο χωριό και αν ίσως
και ήθελε τόνε σκοτώσει τό χωριό, νά είναι καλά σκοτωμένος καί νά μήν εχη νά δίνη
τό χωριό τ (ποτ ας».

494

1756-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστική απόφαση Οθωμανού
κριτή. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Στοιχεία διά τήν έξέλιξιν τοϋ ναυτικοΰ δικαίου τής
Άνδρου κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον», Πέταλον 2 (1980), σ.
118-132 αρ. 1-8, σ. 137-138 αρ. 10, σ. 140-142 αρ. 13, σ. 145-152
αρ. 16-19.

495

1757. Πατριαρχικό έγγραφο. Κωνσταντινούπολη.

Δ. Αγραφιώτης, «Ποικίλα ιστορικά άπό τήν έπαρχία τής Άγιας»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 2 (1981), σ. 149.

496

1757. Ρύθμιση ζητημάτων επιτροπείας ορφανού τέκνου. Σίφνος.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

391

Βαλεντίνη Τσελίκα, «Διακανονισμός επιτροπείας ορφανού
ανηλίκου στα 1757», στα Πρακτικά Α'Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου,
Αθήνα 2001, σ. 161-162.

1757, 7 Μαΐου

«... Τήν σήμερον νλθαν είς τήν κάντζίλαρίαν τής κίνοτης ο κίρ Μανόλης Άλιμπέρτις ωμού
μέ τόν γάμβρόν του Ιωάννη Μπατί καί επαράκάλεσαν τούς κάτοθεν υπόγέγράμένους, διά
να ιδούν τήν διάψοράν οπού ϋχαν διά τό ορφανό πέδί οπού έκαμεν ο ρίθίς Ιωάννης μέ
τήν θυγάτέρα τοϋ άνωθεν κίρ Μανόλη καί με το νά αποθάνει ί γινέκα του, εθέλισεν α
κίρ Μανόλις νά κράτίση το πέδη στά χέρια τον νά τό θρέψι. Εσίμφόνισαν τό άνάμέταξίν
τος νά θρέφι το πέδί το ορφανό καί νά κρατί καί τό πράμα όλον τής θυγατρός του στο
χέρι του εός ού νά γίνι τό πέδί νόμου υλίκιας καί ο Ιωάννης, ο πάτερας τού πεδίου, μέ
το νά ύχεν κάμόμένα έξοδα τις θανίς τις γύνεκός του ομού καί χάράτζια οπού επλίροσεν
τον πρότο χρόνον οπού επάντρεύτικεν τα όπια τά εζίτουσεν νά τα λάβι. Έγνόρισαν η
κάτοθεν υπόγέγράμένι καί τούς ετέργίασαν ότι ώ μεν Ιωάννης νά άφιση όλλα τά άσπρα
οπού εζιτούσεν οπός ύχεν εξόδιάσμένα κάτά τήν νότα οπού έφάνέροσεν καί ο κίρ Μάνόλις
έστέρξεν καί τού έδοσεν είς χίρας του το χόράφι οπού έχι το πεδί είς τον Πλάτι αλόν νά
τό κάρποτρόγη έος ού να γίνι το πεδί νόμου υλικίας. Με τούτο νά δουλέβι ο κίρ Μανόλις
τό χοράφι καί να πέρνι τήν τρίτι ίντράδα και ό Ιωάννης τά διο μερίδια και να πλέρόνι το
χάράτζι είς τέρμένον χρόνη οκτό από τίν σίμέρον. Έτζι έμιναν στέρκτά καί τά δίο μέρι
νά μένουν άνένόχλητι καί ακάταζιτίτη. Με τούτο ι μέν καί δεν ίθέλεν δίδη τήν εντράδα ο
κίρ Μάνολης, ός κάθός εσυμφόνυσαν νά έχι άδια δ Ιωάννης νά πέρνι το χόράφι είς χίρας
τον καί να τό δούλέβι. Όθεν είς πίστοσιν καί βέβεόσιν εκάμαν το παρόν παρακάλόντας
νά τό ήπογράψουν είς άσφάλιαν καί τά εξής. Μέ τούτο έστερξεν δ Ιωάννης νά βάζι τα
μέροκαματα τά εμισά στο θέρος και στα βότανα. Τα άνωθεν άσπρα σύνμποσούντε γρόσια
σαράντα ...».

497

1757-1784. Δικαστικές αποφάσεις του καδή της Σκύρου,, «εξοφλητικόν
γράμμα». Σκύρος.

Ξ. Αντωνιάδης, «Δικαστικές αποφάσεις άπ' τήν τουρκοκρατού-
μενη Σκύρο», ΑΕΜ 22 (1978-1979), σ. 46, 50, 55.

498

1757-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λεύκες, Παροικιά, (Πά-
ρος)·

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Προικοσύμφωνο Μανουήλ Άρκα καί Λαρέντζας
Γεμελιάρη, 1757», Παριανά 47 (1992), σ. 266-270, 274.
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499

1757-1900. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και πατριαρχικά έγγραφα. I. Μ. Ολυ-
μπιώτισσας (Λάρισα).

Έ. Σ κ ο υ β α ρ α ς, Όλνμπιώτισσα, περιγραφή καϊ Ιστορία τής
μονής - Ή βιβλιοθήκη καϊ τά χειρόγραφα - Κατάλογος τών κωδί-
κων - Αναγραφαϊ και χρονικά σημειώματα - Ακολουθία Παναγίας
Όλνμπιωτίσσης - Έγγραφα εκ τον άρχεϊον τής μονής (1336-1900),
Αθήνα 1967, σ. 532-534 αρ. 17-20, σ. 544 αρ. 23, σ. 546-548 αρ.
25-27, σ. 558 αρ. 32, σ. 565 αρ. 37, σ. 567 αρ. 38, σ. 570 αρ.
40.

500

1759. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Αετοράχη (Λάρισα).

Κ. Σπανός, «Η διαλυμένη μονή του Αγ. Γεωργίου στην Αετορά-
χη της Ελασσόνας (δύο ανέκδοτα έγγραφα του 1759)», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 39 (2001), σ. 297, αρ. 1.

501

1759-1809. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λέσβος.

Ί. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra. Ναοϊ - Κειμήλια (Α-Μ), τ.
Β', Θεσσαλονίκη 1974, σ. 276, 298.

502

1759-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μαραθόκαμπος (Σάμος),
Πάτμος.

Μ. Βουρλιώτης, «Οι τοπικοί προεστοί της Σάμου. Η περίπτωση
των προγόνων του καπετάν Σταμάτη», στον τόμο Αντιπελάργηση.
Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ.
330-335 αρ. 3-10, σ. 341-348 αρ. 16-25, σ. 349-357 αρ. 27-35, σ.
359-365 αρ. 37-40.

503

1760. Σουλτανικό φιρμάνι με το οποίο τίθενται φραγμοί στη φορολογική
εκμετάλλευση των «Ρωμαίων» Νεοχωριτών από τους «Φράγκους»
του Κάστρου της Νάξου.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

393

Μ. Τουρτόγλου, «Φορολογικές διενέξεις "Φράγκων" καί '"Ρωμαίων"
στη Νάξο κατά τήν Τουρκοκρατία», ΕΕΚΜ 14 (1991-1993), σ. 46-47

(= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 2, σ. 234-235).

1760, 5 Φεβρουαρίου

«Μεταγλώτισμα τον φερμανιοϋ τοϋ Νέον Άφτοκράτορ Βασιλέως Σονλτάν Μονσταφά.
Το έκενούριοσαν οί Άξιότες.

Εις το πλέον σεβασμιότατον έθνος τοϋ έβρεπεστάτον μουλλά (τοϋ οποίον να αβξάνι ή
μάθησίς τον) φτάνωντας άφτοϋ τω παρόν μον Βασιλικών πρόσταγμα εις τό νισήν τ' 'Αξίας
είς τοϋ Ναΐπη όνομαζομένον Χονσεΐν Ζειτι, είς τόν ριθέν τόπον οί άνθρωποι οί έβρισκόμενη
είς τήν κενούριαν γιτονίαν, ΐλθαν και έκλάφθισαν εις τήν Αύτοκρατορίαν μου, και έδοσαν
άρτζιχάλι τό τονς τό ώσον ίταν σννιθησμένον νά πλερόνονν άπό 30 χρόνια περασμένα να
ακολούθα τό όμοιον καί έστοντας οί προεστοί νά έκαμαν άνάμεσάν τους σίναξιν δια νά
βάλουν μίαν κατάστασιν καί κανίς άλλος καί οί ένάντιες νά μήν έχουν άξίαν νά άνακατόνονν
πράγματα ενάντια, έτζι βονλετε ή Αυτοκρατορία μας καί προστάζομεν.
Μέσα είς τό Νισϊν τό ριθέν τής Αξίας οί φράνγγι δπον έβνρεθεντε μέσα είς τό κάστρον μέ
κακόν τρόπον και άδικίαν, όλα τά έξοδα καί χάρτζια τά έβαναν άπάνω είς τονς άνθρώπονς
τοϋ κάστρον. "Οθεν προστάζομεν άπό έδώ καί έμπροστεν οί φράνγγι νά μήν έχονν έξονσίαν
νά προστάζονν ούτε νά άνακατέβοντε είς ταΐς δονλιές τών Ρομέων, έστοντας καί νά έκάμαμεν
έρέβνισιν μέσα εις τά θεία βιβλία μας έβρέθικαν τά όμοια γεγραμμένα γρόσια 22417 καί 15
άσπρα τά όποια είναι ή ποσότης τοϋ χρέους τον. Από τά άνωθεν είναι νά έβγονσιν διά τόν
καποντάν πασιά γρόσια 12307 και ακόμη είς τό Μιρί 10110 ' 15. Γρόσια 22417:15.
"Οποιος είναι υποκείμενος εις τήν κρίση μον και νά τόν κράξονν καϊ νά μήν ύποταχτί,
τιοϋτος άνθρωπος νά πεδέβετε. Τά οσαν θέλονν μάζοξιν διά τό μιρίν νά τά παραδί-
νουν εις τό τεφτέρ χανέ και διά νά έμποδίζονντε οί φράνγγι, τό νλάμιν όπον έκαμεν δ
Σουλουϊμάν πασιας εις τούς 1169 τζεμαγιέλ άχϊρ τδ όμοιον πρέπει νά περνάς και νά
είναι άπαράλλακτον.

Ούτως εδώσαμεν τό παρόν μας Αντοκρατορικόν φερμάνιν και νά γενί τερκενάρι. "Οντας
οί άνωθεν Νεοχορίτες πλερόνοντας τό διατεταγμένον κανείς νά μήν έχει έξονσίαν νά τούς
πιράξι. Έστοντας καί είς τό μεφικάτι τερκενάρι νά είναι γραμμένον, όντως καί εμείς
έδόσαμεν τώ παρόν βασιλικόν πρόσταγμαν, και σας προστάζομεν νά προσφέρετε ύπόταξιν
καϊ πίστιν είς αντόν τό κρατεόν μας πρόσταγμαν καϊ έάν άπό μέρος τών φράνγκων γενή
καμίαν σήχισις και πέραξις νά κάμετε έξέτασιν και νά έμποδίσετε.
Έδώθην τω παρόν είς 5 Φεβρουαρίου 1760».

504

1760. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Γαρδίκι (Φθιώτιδα).

Γ. Θωμάς, «Ζωντανή μορφή σχέσης του ανθρώπου με το θείο.
Ένα ανέκδοτο αφιερωτήριο στο μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς το
1760», Δελτίον τής Φιλαρχαίου Εταιρείας Άλμνροϋ Όθρυς 2 (1998),
σ. 157-160.
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505

1760-1799. Δικαιοπρακτικά έγγραφα σχετικά με την ελληνική αδελφότητα
του Λιβόρνου. Λιβόρνο.

Κ. Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ, Οι Κωστάκηδες τής Αχαΐας καϊ τον Λι-
βόρνου. Συμβολή εις τήν Ιστορία τοϋ Έλληνισμοϋ τής Τοσκάνης καϊ
τών μετεπαναστατικών Πατρών, Αθήνα 1968, σ. 28-29, 31-35, 53,
55, 83, 110-112.

506

1760-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

I. Φραγκούλας, «Έξι ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα» στον τόμο
Σκιαθίτικα Δ'. Μνήμες Σκιάθου, Αθήνα 1986, σ. 226-228, αρ. 1-3.

507

1760-1856. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λέρος, Πάτμος, Σαντορίνη.
Θ. Θεοδώρου, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα από το αρχείο Ν. Μα-
ράτου», στον τόμο Ένας έμπορος στη Λέρο του 19ου αιώνα. Πέντε
μελέτες με βάση το αρχείο Ν. Μαράτον, Αθήνα 2005, σ. 179-208,
αρ. 1-30.

508

1761. Σύσταση συντροφιάς. Καλαμάτα.

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Συμφωνητικον καλαματιανής έμπορικής έταιρείας
του Παναγιώτη Μπενάκη προ διακοσίων δύο έτών», Πελοποννησιακή
Πρωτοχρονιά 8 (1964), σ. 5-7.

1761, 20 Μαρτίου

«... Ή μετριότης ημών διά τοϋ παρόντος βεβαιωτικού καϊ συμφωνητικον γράμματος
δηλοποιεΐ ότι δ ευγενέστατος κυρ Παναγιώτης Μπενάκης έσυμφώνησεν μετά τών κυρ
Γεώργη Αγγέλου Πατινιώτη ευρισκομένου εις Μεθώνην βίτζε κόνσολας τοϋ εκλαμπροτάτου
Ξρ Νικολή Πάονλον κονσόλου εγκλέζου και άδελφόν αυτοϋ κυρ Ποθητόν καϊ μετά τοϋ κυρ
Χατζή Πανάγου Δουκάκη, και έκαμαν κοινήν σνντροφίαν πρός χρόνους τρεις νά δονλεύ-
σονν τό Τούνεσι και Μοριά εις εκείνο δποϋ δ θεός ήθελε τούς φωτίσει. Και διά καβιδάλε
τής αυτής συντροφιάς έβαλεν δ κνρ Παναγιώτης Μπενάκης μάλι (καταβολήν) εδικόν
τον ριάλια χιλιάδες οκτώ ήτοι τάλαρα χιλιάδες τρεις εις τόσον μετάξι δποϋ επερίλαβαν
μέ εύχαρίστησίν τους παρά τοϋ άνωθεν κνρ Παναγιώτη καϊ έγέμισαν αύταϊς ταΐς οκτώ
χιλιάδες γρόσια καϊ νπόσχονται εις φόβον τοϋ άληθινοϋ θεού και βάρος τής συνειδήσεως
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και ψυχής αυτών νά δουλεύσουν τήν αύτήν συντροφίαν με κάθε έπιμέλειαν χωρίς τινός
δόλου καϊ σφετερισμού. Καϊ είς ό,τι ήθελε δώσει δ θεός διάφορον, ή ζημίαν (δποϋ δ θεός
μήν τό δώσει) νά άκούωνται όλα τά μισά τών άνωθεν κύρ Παναγιώτη Μπενάκη και τά
άλλα μισά τής άλλης συντροφιάς· καϊ τό διάφορον δποϋ ήθελε δείξει ή αύτή συντροφιά
με τό έλεος τοϋ θεοϋ, νά μένη καβιδάλε τής συντροφιάς έως νά τελειώσουν οί τρεις χρό-
νοι. Καϊ τελειώνοντας οί διορισμένοι αύτοι τρεις χρόνοι καϊ είναι είς εύχαρίστησιν τοϋ
κυρ Παναγιώτη, νά άνανεώνεται ή αύτή συντροφιά δι' άλλους τρεις χρόνους, χωρϊς νά
ημπορούν νά έναντιωθοϋν περϊ τούτου. Και διά σιγουριτά τοϋ κύρ Παναγιώτη Μπενάκη
διά τό καβιδάλε του μένει δ είς υπέρ τοϋ άλλου εγγυητής καϊ πληρωτής. "Οθεν είς τήν περϊ
τούτων δήλωσιν και άσφάλειαν έγιναν δύο παρόμοια γράμματα και τό μέν ένα εδόθη είς
χείρας τοϋ κύρ Παναγιώτη Μπενάκη, τό δέ άλλο τών επίλοιπων συντρόφων, βεβαιωμένα
άμφότερα παρ' αύτών όλων τών συντρόφων καϊ μαρτυρημένα παρά τής ήμών μετριότητος
καϊ άλλων άξιοπίστων μαρτύρων. Τό δέ ίσον αύτών έγράφη έν τώδε τώ ίερώ κώδικι τής
καθ' ήμας Μητροπόλεως.

Ό Μονεμβασίας Άνθιμος».

509

1761-1805. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ανάβρα (Μαγνησία).

Ά. Μ η λ ι ώ ν η ς, «Ένδεκα πωλητήρια έγγραφα άπο τήν Ανάβρα τοΰ
Άλμυροΰ (1761-1805)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 33 (1998), σ. 33-47,
αρ. 1-11.

510

1761-1807. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη, Τήνος.
Χ. Κωνσταντινόπουλος, Δέκα ανέκδοτα δικαιοπρακτικά
έγγραφα από τον Πύργο της Τήνου (1771-1871), Αθήνα 1996, σ.
7-10 αρ. 1-2, σ. 12-17 αρ. 4-6.

510α

1761-1807. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο και διορισμός δεσμοφυλά-
κων. Ιθάκη, Λευκάδα.

Γ. Βλασσόπουλος, Ανεμοκάραβα. Καράβια, εμπόριο, μετα-
φορές, ληστείες, πειρατείες, πανώλη στο Ιόνιο και στα Ακαρνανικά
παράλια τον 18° αιώνα. Άγνωστα στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο
της Ιθάκης, Ιθάκη 2006, σ. 154-155, σ. 185-186, σ. 188-189, σ.
191-194, σ. 196-197.
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511

1761-1891. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βυθός (Κοζάνη).

I. Παπατσιούμας, «Έγγραφο υιοθεσίας και διαθήκη του 1761
στον Βυθό Κοζάνης», Μακεδόνικη Ζωή 229 (1985), σ. 22-23.

512

1761-1903. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις του
Πνευματικού και Μικτού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Προι-
κοννήσου. Αφθονη, Μαρμαράς, Πραστειό (Μικρά Ασία).

Ν. Λαμπαδαρίδης, «Μαρμαρονησιώτικη έθιμογραφία», Μικρασιατικά
Χρονικά 14 (1970), σ. 293-298, 313-326.

512α

1762. Αφορισμός. Κύπρος.

Κ. Κ ύ ρ ρ η ς, «Γεώργιος Χοϊδάς. Ό Κεφαλλωνίτης γιατρός τής Αάρ-
νακος (ΙΗ' αί). Συμβολή στήν Κυπριακή Προσωπογραφία», Κνπριακαϊ
ΣπουδαΙ 28 (1964), σ. 201-204.

513

1762-1856. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θεσσαλονίκη.

Γ. Στογιόγλου, «Ό έν Θεσσαλονίκη ναός τής Παναγούδας έξ
ανεκδότων πηγών (1757-1905)», Επιστημονική Έπετηρις Θεολογικής
Σχολής 19 (1974), σ. 353-357, 359-360, 366-367, 373, 375, 383,
386-387.

514

1763. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τήνος.

Έ. Γεωργαντόπουλος, Τηνιακά ήτοι αρχαία καϊ νεωτέρα
γεωγραφία καϊ ιστορία τής νήσου Τήνου, Αθήνα 1889, σ. 121 σημ.
31.

515

1763. Απόδειξη εξόφλησης. Φιλιππούπολη.

Θ. Φιλαδελφεύς, «Ανέκδοτα έγγραφα καί έπιστολαί περί τών
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έπί τοϋ Πηλίου σχολείων καί τοΰ έν Άρτη», Αρμονία 2/8 (1901), σ.
347-348.

516

1763-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεθώνη (Μεσσηνία), Πά-
τμος.

Β. Μ ι σ κ ι ώ τ η ς, «Προικοσύμφωνα Μεθώνης», Μεσσηνιακά Χρονικά
2 (2000-2002), σ. 495-507, αρ. 1-4.

517

1764. Αφιέρωση. Σκιάθος.

Ί. Φραγκούλας, «Έγγραφα μονής Σκιάθου», Θεολογία 14 (1936),
σ. 171-172.

518

1764. Αφιέρωση. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στήν ιστορία τής μονής τοΰ Εύαγγελισμοΰ
στο Κάστρο τής Σκιάθου», Μαγνησία 7 (2006), σ. 85.

519

1764-1769. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Συκιά (Χαλκιδική).

Ί. Π α π ά γ γ ε λ ο ς, «Δύο ομολογίες τής χώρας Συκιάς γιά τήν
Τορώνη», Χρονικά τής Χαλκιδικής 33-34 (1978), σ. 118-121, αρ.
1-2.

520

1764-1882. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κρήτη.

Ζαχαρένια Σημανδηράκη, «Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγ-
γραφα (1764-1882)», Έλλωτία 5 (1996), σ. 191-205, αρ. 1-18.

521

1765/1766 (1777). «Νομικόν Πρόχειρον έξενεχθέν ύπό πάντων τών καθολικών
νομίμων έκκλησιαστικών τε καί Βασιλικών παρά τοΰ τιμιωτάτου τε
καί λογιωτάτου υπάτου τών φιλοσόφων τής τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης
Εκκλησίας καί πρώην μεγάλου παχαρνίκου Μιχαήλ Φωτεινοπού-
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λου Χίου, δπερ καί μεταφρασθέν είς έλληνικήν άπλήν διάλεκτον παρά
του αύτοΰ διηρέθη είς τρία βιβλία, " Ανθολογία βασιλικών νόμων καί
έκκλησιαστικών κανόνων όνομασθέν"». Πρόκειται για την πρώτη εκτενή
συλλογή διατάξεων κοσμικού και κανονικού δικαίου, η οποία συντάχθηκε
στη Βλαχία επί ηγεμονίας Ιωάννου Στεφάνου Μιχαήλ Ρακοβίτζα εξ
ολοκλήρου στην ελληνική. Αποτελεί τον πρόδρομο των μεταγενέστερων
επίσημων φαναριώτικων κωδίκων του τέλους του 18ου και των αρχών
του 19™ αιώνα [«Συνταγμάτιον Νομικόν» του Αλεξάνδρου Υψηλάντη
(1780), «Νομοθεσία» του Γεωργίου Καρατζά (Βλαχία 1818), «Πολιτικός
Κώδικας» του Σκαρλάτου Καλλιμάχη (Μολδαβία 1818)]. Η έκδοση έγινε
με βάση τον χφ. κώδικα Suppl. Gr. 1323 της Εθνικής Βιβλιοθήκης των
Παρισίων22. Στις σ. 418-592 αναδημοσιεύεται τμήμα της ρουμανικής
μετάφρασης του Νομικού Προχείρου γ,οιι στις σ. 595-596 δημοσιεύεται το
εισαγωγικό χρυσόβουλλο του ηγεμόνα Ουγγροβλαχίας Ρακοβίτζα (1765).
Τέλος, δημοσιεύονται (σ. 597-600) το χρυσόβουλλο (1766) του ηγεμόνα
Ουγγροβλαχίας Ιωάννη Σκαρλάτου Γρηγορίου Γκίκα (χφ. Ρουμανικής
Ακαδημίας Ms. Gr. 131 fol. 2-2ν και 987 fol. 3-3ν) καθώς και η σχε-
τική αφιέρωση του συντάκτη του Νομικού Προχείρου προς τον ανωτέρω
ηγεμόνα (χφ. Ρουμανικής Ακαδημίας Ms. Gr. 131 fol. 3-3ν και 987
fol. 4-4ν ). Στην έκδοση επισημαίνονται οι προσθήκες ή οι παραλλαγές
του κειμένου σε σχέση με την πρώτη έκδοσή του από τον Π. Ζέπο,
«Μιχαήλ Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον (Βουκουρέστιον 1765). Τό
πρώτον έκδιδόμενον έκ χειρογράφου κώδικος του Κρατικού Αρχείου τοϋ
Ιασίου», AllI 17 (1954-1959) [1959], σ. 41-26223. Βουκουρέστι.
Π. Ζέπος, V. Georgescu, Αναστασία Σιφωνίου-
Καράπα (έκδ.), «Νομικόν Πρόχειρον συνταχθέν υπό Μιχαήλ Φω-
τεινοπούλου είς Βουκουρέστιον. Κείμενον έκδιδόμενον έπί τή βάσει
τοϋ χειρογράφου κώδικος Suppl. Gr. 1323 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης
τών Παρισίων», ΕΚΕΙΕΔ 24-26 (1977-1979) [1982], σ. 1-678.

22. Περί των χειρογράφων κωδίκων οι οποίοι περιέχουν το κείμενο του Νομικού Προχείρου
του Μιχαήλ Φωτεινοπούλου σε ελληνική γλώσσα βλ. Π. Ζέπος, Εισαγωγή της εκδόσεως σ. XXVII επ.
όπου και η αναλυτική σχετική βιβλιογραφία (σημ. 31)· πρβλ. ό.π. και την εισαγωγή του V. Georgescu,
σ. LXXXIII επ.

23. Για τις προηγηθείσες αποσπασματικές εκδόσεις από τον ίδιο βλ. εισαγωγή του παρόντος
τόμου σημ. 54.
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«... Κατ άκρια ις εκτεθείσα εις τους κοιτάς παρά Λέοντος καϊ Αλεξάνδρου

τών ευσεβών βασιλέων.
Περϊ δικαιοσύνης, νόμου τε και συνήθειας.
... ς', έκ τοϋ αύτοϋ, ν. μς. - Εις τάς ερμηνείας τών νόμων πρέπει νά προσέχω μεν και εις
τήν τοπικήν συνήθειαν και εις τό τί λογής αποφασίζει πάντοτε εκείνη ή συνήθεια εις τάς
παρεμπιπτούσας δμοίας υποθέσεις.

ζ', έκ τοϋ αύτοϋ. - Ό σκοπός όλων τών νόμων αποβλέπει εις δικαιοσύνην, τήν οποίαν όλοι
οί νομοθέται έπαγγέλονται.

η', έκ τοϋ αύτοϋ, ν. κη. - Φιλαγάθως πρέπει νά έρμηνεύωμεν τούς νόμους και εις τάς
άμφιβολίας αυτών πρέπει νά δεχόμεθα τήν άνεπίληπτον έρμηνείαν αυτών,
θ', έκ τοϋ αύτοϋ, ν. λγ, λδ'. - Δεν πρέπει νά μεταβάλλωμεν τούς νόμους εις έκείνας τάς
υποθέσεις, εις τάς όποιας είναι πρόδηλος ή ερμηνεία τών νόμων και νά κρίνωμεν καϊ νά
αποφασίζωμεν άπο μερικήν νόμου περίοδον.

ι. έκ τοϋ αύτοϋ. - Εις τήν δικαιοσύνην έπεται ή νομοθεσία, ή οποία πρέπει νά προσαρμόζη
τούς νόμους προσφυώς εις κάθε ύπόθεσιν.

ιά. εκ τοϋ αύτοϋ. - Ό διερμηνευτής τών νόμων, δεν πρέπει νά άποβλέπη μόνον εις τάς
λέξεις τών νόμων, άλλ' εις τήν δύναμιν τοϋ νοήματος αυτών.

ι.β', έκ τοϋ αύτοϋ. - Ό νομοθέτης πρέπει νά προσαρμόζη τούς νόμους άρμοδίως εις τάς
τυχούσας υποθέσεις, διά τοϋτο και άνάγκη είναι νά είναι έμπειρος όχι μόνον τών νόμων,
άλλα καϊ τών τοπικών συνηθειών διά νά κρίνη τό δίκαιον με κάθε δικαιοσύνην.
ιγ'. εκ τοϋ αύτοϋ, ν. μ (Υ. - Τότε μεταχειριζόμεθα τήν συνήθειαν ώς νόμον, όταν εκείνη ή
συνήθεια πολλάκις δοκιμασθείσα και φυλαχθεΐσα εις πολλούς χρόνους άκολουθή, ή όποια
καϊ έχει κϋρος ώς έγγραφος νόμος ...

... Περϊ ρουσφετιοϋ.

ά. βιβ. ξ', τιτ. ιη. - Εκείνος δπού δώσει ρουσφέτι πρός άνατροπήν τοϋ δικαίου, τόσον ό
κριτής όσον καϊ άλλος δπού λάβη τό ρουσφέτι, μαζϊ μέ έκεΐνον οπού τό δώση, νά παι-
δεύωνται βαρέως.

β', εκ τοϋ αύτοϋ. - Εκείνος δε οπού δώσει ρουσφέτι, επαναλαμβάνει αυτό, και άν τυχόν
άποθάνη, οί κληρονόμοι εκείνου δικαιούνται, νά τά λάβουν οπίσω.

γ', εκ τοϋ αυτοϋ. - "Οσοι δε δώσουν ρουσφέτι διά αίσχράν αίτίαν, όχι μόνον νά χάνουν
εκείνο, άλλά και νά παιδεύωνται μέ έσχάτην τιμωρίαν.

Σχόλιον έκ τών Βασιλικών. Αισχρά αιτία λέγεται, εις τό νά δώση δηλαδή τινάς ρουσφέτι
διά νά καταδικασθή τινάς με έγκληματικήν αίτίαν όντας άθωος, φέρε ειπείν, ώς φονεύς,
ώς επίβουλος αύθεντίας ή μέ άλλο τοιοϋτον θανατηφόρον έγκλημα. Εσχάτη δε παιδεία
έστϊν ή θάνατος ή εξορία παντοτινή, ώς καϊ εις άλλο μέρος εΐρηται.
δ', έκ τοϋ αύτοϋ, τιτ. δ'. - Άνίσως τινάς έκ τών κρινομένων ε'ίπη, ότι έδωκεν ή ύπέσχετο
νά δώση ρουσφέτι εις τινά διά νά δικαιωθή, ει μεν τό άποδείξη, νά παιδεύεται ούτωσϊ
ό λαβών τό ρουσφέτι, ήτοι ει μεν χρηματική έστιν ή ύπόθεσις διά τήν οποίαν έλαβε τήν
δωροληψίαν έκείνην, ήτοι τό ρουσφέτι, νά τό άποδίδη τριπλασίως, ει δε δέν τό έλαβε
καϊ μόνον ήλπιζε νά τό λάβη, νά τό άποδίδη διπλασίως, ει δε ή ύπόθεσις έκείνη είναι
εγκληματική, νά δημεύεται, ήτοι νά γίνεται αυθεντική ή περιουσία αύτοϋ τοϋ λαβόντος
τό ρουσφέτι, καϊ νά εξορίζεται. Άν δέ έκεΐνος δπού λέγει πώς έδωκε ρουσφέτι και δέν
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ημπορεί νά τό απόδειξη καϊ δ κατηγορούμενος τό άρνεϊται, νά κάμνη δρκον δ κατηγορού-
μενος πώς δεν ελαβε καϊ νά ελευθεροϋται, και ακολούθως να παιδεύεται ώς συκοφάντης
με τάς όμοιας ποινάς εκείνος δπού ψευδώς τόν εκατηγόρησε ...».

522

1765-1775. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Β. Καραβίδας, «Οκτώ ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα 1765-1775»,
θεσσαλικό Ημερολόγιο 44 (2003), σ. 197-204, αρ. 1-8.

523

1765-1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Ή έν Άποικίοις τής Άνδρου γυναικεία μονή τής
Αγίας Μαρίνης», ΕΕΒΣ 11 (1935), σ. 29-47.

524

1765-1817. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο, αποφάσεις εκκλησιαστικού
δικαστηρίου. Μακρυράχη (Μαγνησία).

Γ. Κορδάτος, Ιστορία τής επαρχίας Βόλου και Άγιας άπό τά
αρχαία χρόνια ώς τά σήμερα, Αθήνα 1960, σ. 222-223, 274-275,
359, 433-434.

524α

1766. Πιστοποιητικό — Βεβαίωση. Θεσσαλονίκη.

Σ. Λάμπρος, «Τό έν Θεσσαλονίκη βενετικόν προξενείο ν καί τό
μετά τής Μακεδονίας έμπόριον τών Βενετών», Νέος Έλληνομνήμων

8/2 (1911), σ. 218-219.

525

1766-1785. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Ιστορικές μαρτυρίες περί Σίφνου άπό κώδικες
τής Ί. Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ Σερίφου», Σιφνιακά 14 (2006), σ. 124-
129, 132.

525α

1766-1792. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δέλβινο, Ιωάννινα (Ήπειρος).
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Κατερίνα Ζαρίδη-Βασιλείου, «Γράμματα άπό τό Δέλβινο
(1753-1792), γιά τό κληροδότημα του Σπύρου Ρίζου», Θησαυρίσματα
15 (1978), σ. σ. 278-279 αρ. 10α, σ. 281-282 αρ. 11, σ. 284-286
αρ. 12, σ. 291-298 αρ. 14-18.

526

1766-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δημητσάνα, Τρίπολη (Αρ-
καδία).

Τ. Γριτσόπουλος, «Σύμμεικτα Αρκαδικά. VII. Ανέκδοτα έγγραφα
περί Δημητσανιτών», Γορτυνιακά 1 (1972), σ. 277-285, αρ. 1-7.

526α

1767. Συμβιβασμός μεταξύ της ορθόδοξης και καθολικής κοινότητας. Σαντο-
ρίνη.

Π. Ζερλέντης, Αρχιεπίσκοποι Σαντορήνης 1537-1814, Έρμούπολις
1923, σ. 8-9.

527

1767-1777. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Μ. Φώσκολος, «Ή καθολική έκκλησία Σίφνου στά αρχεία τών
καθολικών έπισκοπών τών Κυκλάδων», στα Πρακτικά τοϋ R Διεθνοϋς
Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, τ. Β', Αθήνα 2005, σ. 384 αρ. 3, σ. 386-388
αρ. 5.

528

1767-1795. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και μητροπολιτική εγκύκλιος
σχετικά με το επιτρεπόμενο ύψος των γαμήλιων παροχών. Τρίκαλα.
Δ. Καλούσιος, «Ο επίσκοπος της Τρίκκης Αμβρόσιος (2.4.1764-
6.6.1796)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 44 (2003), σ. 262, 273-275 (πρβλ.
και Ν. Γιαννούλης, Κώδικας Τρίκκης, Αθήνα 1980, σ. 80, 98-100).

528α

1768. Διοικητικό έγγραφο. Ζάκυνθος.

Δ. Κοριατόπουλος, «Συμβολαιογραφικά», Έπτανησιακόν
Σάλπισμα 1950, σ. 165-166, αρ. 2.



402

ΑΡΙΘΜΟΙ 460α - 464α

529

1768-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα αναφερόμενα στη
λειτουργία της Σχολής Δημητσάνης. Άργος, Δημητσάνα, Ναύπλιο.
Τ. Γριτσόπουλος, Σχολή Δημητσάνης, Αθήνα 1962, σ. 1-4 αρ.
1, σ. 12-14 αρ. 4-5, σ. 17-18 αρ. 8, σ. 18-22 αρ. 10-12, σ. 29-31
αρ. 18-19, σ. 34-35 αρ. 24, σ. 36-37 αρ. 27, σ. 46 αρ. 36, σ. 47-48
αρ. 38.

530

1768-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αφάλωνας (Λέσβος).

Σ. Αναγνώστου, «Συνοπτική ιστορία του Αφάλωνα στα χρόνια
της τουρκοκρατίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κώδικα και των λυτών
εγγράφων της εκκλησίας του χωριού», Λεσβιακά 18 (2000), σ. 57,

59, 85.

530α

1769. Αφιέρωση ακινήτων σε μονή και διορισμός του δωρητή ως ηγουμένου.
I. Μ. Αγ. Ιωάννη (Αρκαδία).

Τ. Γριτσόπουλος, «Ή κατά τήν Κυνουρίαν μονή τής Λουκοΰς»,
Πελοποννησιακά 6 (1963-1968), σ. 183 αρ. 18.

531

1769. Κοινοτική απόφαση για προικοδοσία. Ζαγόρι (Ιωάννινα).

Ε. Γιαννάκος, «Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα. Απόφαση των
Ζαγορισίων για την προίκα», Ηπειρωτική Εταιρεία 80 (1983), σ.
206-209.

532

1769-1869. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κοινοτικοί κανονισμοί με
τους οποίους ρυθμίζονται ζητήματα ιδιωτικού δικαίου. Βέϊτσα, Δοβράς,
Καπέσοβο, Κοκούλι, Σουδενά, Τσεπέλοβο, Τσερβάριο (Ιωάννινα).

Γ. Παπαγεωργίου, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον
ορεινό χώρο. Ζαγόρι (μέσα 18ου-αρχές 19m), Ιωάννινα 1995, σ. 47, 57-58,

60, 64 σημ. 2, 80, 82, 102-103, 136, 146-147, 191-196, 209-211.
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΙΝΟΝ» ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΘΩΜΑΝΩΝ
ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ («ΑΜΙΛΙΚΟ»)

1823, 10 Ιουλίου

«... έσιμφονήσαμεν ύμής υ κάτωθεν ύπογεγραμένη ενρηθέντες χωριανή καπεσοβήτες καί
εβάλαμαν άμήλησαν διά χρόνον καιρόν τήν κλήκον κώνστα λεκονίτζη διά νά δέχεται κάθε
άνθρωπον όποϋ έρχεται είς τό χωρίον μας διά τάς κυνάς μας ύποθέσης νά δέχεται τόν
σοϋμπασήν μας τους σπαγήδες μας μετρητάδες καί χαρατζήδες καί κάθε άλον όπου ναρθή
ύποχρεόνοντας δια να δέχεται δέκα στόματα έξη άνθρόπηνα καί τέσσσερα άλογα νά τους
θρέψη ένα γεύμα καί έναν δίπνον μόνον καί άν καθήσουν περισότερον όμίος άν έρθοϋν καί
περησότερα οίποσχόμεθα να τιν μπληρόσομεν άπό τόχορίον ξεχορηστά άπο τα διορηςμένα
προς γρόσηα διο διά γεύμα καί δίπνον καί τήν έσημψονήσαμαν διά να της δόσομεν γρ.
550 άριθμόν γροσον πεντακόσια πενήντα τά μέν μησά είς τό χέρη καί τά ρέστα είς τό
τέλος τής χρονηάς ακόμα δεν εχη να πληρόση μήτε χρέγη μηται ζβάρνα είς αύτών τον
χρόνον όπου έχει νά σταθή άμήλησα τά δε παλαιάν άπο μπεκαγηέδες καί χρέη της κατά
τήν συνήθηαν εχη να τά πληρόση τά έξοδα όμως τοϋ σούμπαση όσον σταθή καί με όσους
ερθή είναι άπάνο είς την άμήλησαν μπολούμπασης άκόμα όσον καθίση καί μέ όσους έλθι
εχη νά πληρόση τό χορίον μας πρός δίο γρόσηα τό κάθε στόμα ντε άνθρωπον ύτε άλογον
καί όχη ή άμήλησα ός αν όπου δ μπολοϋμπασης είναι έξω άπό τήν συμψονίαν μας καί
είς ένδειξιν ύπογραψόμεθα ...».

533

1769-1909. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1769-1909»,
Θασιακά 5 (1988), σ. 103-128 αρ. 1-3, 5-11, 13-18, 20-29, σ. 130
αρ. 31, σ. 131-133 αρ. 33, 35.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1849, 29 Αυγούστου

«... Διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού ημών γράμματος δήλον εγώ δ Μαθιός τοϋ Γιωργίου
μέ τό νά εσυφώνησα μέ τόν μαστουρο-Ιωάννη Λιαριγκοβινόν καϊ εκάμαμε ένα φοϋρνο
μπροστά είς τό όσπίτιόν μου και εγώ δ Μαθιός έβαλα τό χωράφι καί ό μαστουρο-Ιωάν-
νης τήν τέχνη του καϊ νά τόν έχομε και οί δυό μας τό αυτό κτήμα· ούτε εγώ δ Μαθιός
έχον νά λάβου άπό τόν μαστορο - Ιωάννη διά τον χωράφι μον ούτι οβολό, ούτι και εγώ
δ μαστορο - Ιωάννης έχω νά λάβω άπό τήν δούλεψη μον άπό τόν Μαθιόν ούτι και εγώ
οβολόν καϊ νά τό έχομε καϊ οί δύον ώς ΐδιόν μας κτήμα· καϊ διά τό βέβιον τής άληθείας
τό συμφωνητικόν μας γράμμα κατέμπροστέν μας τών ιδίων προσώπων διά νά έχομε τό
κϋρος και τήν ίσχύν έν παντι κιρώ. Καϊ όταν πουλήσει δ μαστορο - Ιωάννης τό μιράδιό
του νά ρωτιέμι πρώτον εγώ ό Μαθιός. - νικίτας αναστασίον βεβεώ, Κνπαρίσιος Θωμά
βεβαιώ, Κηπαρίσις γιοργιον γράφον και μαρτιρώ τά άνοθεν».
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534

1770. Νοταριακές πράξεις. Χίος.

Κ. 'Άμαντος, «Έμπορικόν γράμμα τοΰ 1770», Ελληνικά 7 (1934),
σ. 155-156.

535

1770-1803. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σούλι (Θεσπρωτία).

Βάσω Ψ ι μ ο ύ λ η, Σούλι και Σουλιώτες, Αθήνα 1998, σ. 479-481
αρ. 1-6, σ. 484-85 αρ. Β1-4.

536

1770-1825. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κατοχή, Μεσολόγγι, Παλαι-
οκατούνα (Αιτωλοακαρνανία).

Κ. Κώνστας, «Τρία αίτωλοακαρνανικά προικοσύμφωνα (1779,
1822, 1825)», Ελληνική Ψυχή 4 (1972), σ. 3-8 (= Πολίτης, Κώνστα
Άπαντα, τ. 8, σ. 177-183, αρ. 1-3).

537

1770-1829. Νοταριακές πράξεις. Αθήνα, Αίγινα.

Σ. Κ ο ρ ρ έ ς, «'Ανέκδοτα άθηναϊκά έγγραφα», ΗΜΕ 1930, σ. 290-
298, αρ. 1-3.

538

1771. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 4. Άφιέρωσις ναυαγίου πρός τήν μονήν
τής Αγίας», Πέταλον 3 (1982), σ. 229.

539

1771-1789. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεσδάνι (Καρδίτσα).

Β. Καραβίδας, «Οι ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στο
Αγναντερό της Καρδίτσας (1491/92-1807)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο
48 (2005), σ. 331-335.

540

1771-1851. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σιάτιστα (Κοζάνη).
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Σ. Κυριακίδης, «Σύμμεικτα. Διάφορα έγγραφα τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 2 (1941-1952), σ. 679-684 αρ. 1-7, σ.
686 αρ. 11.

541

1771-1908. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιο Όρος, Βαθύ, Μαραθό-
καμπος (Σάμος).

Μ. Βαρβούνης, Σ. Κεκρίδης, Αγιορείτικα μετόχια στη
Σάμο, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 27 αρ. 4, σ. 30 αρ. 7, σ. 64-65 αρ. 1-
2, σ. 116 αρ. 2, σ. 118 αρ. 5, σ. 121-123 αρ. 8-10, σ. 132-133 αρ.
16-18, σ. 150 αρ. 3, σ. 158-159 αρ. 9-10, σ. 161 αρ. 12, σ. 184 αρ.
1, σ. 188 αρ. 5-6, σ. 195 αρ. 10, σ. 198-200 αρ. 13-15.

542

1772. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καστοριά, Μοσχόπολη.

Ά. Μέγας, «Το άρχεΐον τών οικογενειών Ζουπάν-Μωρα'ίτη Περι-
κλέους τής Μανουσείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σιατίστης», στον τόμο
Σιατιστεων Μνήμη. Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων, Θεσσαλονίκη
1972, σ. Α91-Α92.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

1772, 23 Μαρτίου

«f Έπ ονόματι τον πατρός, καϊ τοϋ υίοϋ, και τοϋ άγιου πνεύματος, τής αγίας καϊ
όμοοναίον, και άδιαιρέτον τριάδος, τοϋ ενός και μόνον Θεοϋ τών απάντων, και πλαστονργοϋ
ημών, τήν σήμερον εγώ ή Μαρία ή θνγάτηρ τοϋ Θεοδώρον Μπάλα, και γννή τον ποτε
Λημητρίου Πέτρου Ψόκον, τοϋ και Μπελιάνη έπικληθέντος, άπορία υίότητος φυσικής
περιπεσοϋσα, θανάτου παμφάγοις δδοϋσιν άπάσης παραναλωθείσης, άπροσαναγκάστως,
εκουσίως, αύτοκινήτως, και αύτοπροαιρέτω βουλή, και θελήσει άποκαθίστημι ν ιον θετόν
τόν έπϊ τή έν μακαρία τή λήξει σαρκική μου θνγατρϊ Κνράνη γαμβρόν, καϊ κατά φύσιν τοϋ
κύρ Θεοδώρον Βρέτον Ζονπάνον νίόν, έν ίατροφιλοσόφοις έξοχώτατον κνρ Κωνσταντΐνον
μέ ίερολογίαν κατά τήν διάταξιν τής μιας, άγιας, καθολικής, και αποστολικής ημών
έκκλησίας. Τοιγαροϋν άπό τον νϋν, έξης είς αιώνα τόν άπαντα, έγώ μεν έσομαι αύτω
είς μητέρα θεόλεκτον, και γνησίαν, άντεχομένη τής κατ αύτόν ιεράς και πνευματικής
υιοθεσίας άπεριτρέπτως, και άκλονήτως πάση μητρική φιλοστοργία, καϊ προσαναθεϊσα
αύτω έν λόγω νίικής κληρονομιάς πάσαν τήν κινητή ν, καί άκίνητον περιουσίαν μου είς
κατάστασιν διηνεκή, καϊ άμετακίνητον, αύτός δέ έσεταί μοι είς νίόν θεοδώρητον, και
γνήσιον, δπον νά μέ άγαπήση, και νά μέ τίμηση πειθόμενος άεί, και άνενδότως τοις
μητρικοΐς μον λόγοις, μηδαμώς άφιστάμενος τής πρός έμέ άνηκούσης τή αύτοϋ νίότητι
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υποταγής τε, και υπακοής, τρέφων τε καϊ γηροκομών εμε ήδυτάτη προθυμία, καϊ δαψιλεϊ
μετριότητι, και μετά θάνατον ταφής άξιων, και κηδείας, καϊ μνημοσυνών εθίμων, και
χριστιανοπρεπών, και διαμένων ώς γνήσιος υιός μου, γνήσιος, καϊ τέλειος, καϊ πάντη
ανενόχλητος κληρονόμος όλου τοϋ δσπητίου μου, όλης τής σκευής μου, και όλων τών
χρημάτων, δποϋ μέ δμολογίαις τινές μοι χρεωστώσι, και πάσης άλλης προσκείμενης μοι
περιουσίας. Άπό δε ταϊς εννέα χιλιάδες νέμτζικα φλορίντζια, δποϋ μοϋ ευρίσκονται μετρητά
είς τόν άνδράδελφόν μου Άναστάσιον κατά τήν όμολογίαν του, άφ οϋ εύγαλθοϋν χίλια
πεντακόσια όφλούμενα πολλαχοϋ, αί μεν τρεις χιλιάδες, καϊ επτακόσια πενήντα είναι άπό
ταύτης τής ώρας ίδικαΐς του, ύπό τήν εξουσίαν του, ώς όφειλόμεναι αύτώ, αί δέ λοιπαι
τρεις χιλιάδες, καϊ επτακόσια πενήντα είναι είς τήν εξουσίαν μου έως δποϋ ζήσω· και άφ
ου άποθάνω νά τά κληρονομήση καϊ αύτά όλα δ ρηθεϊς νόμιμος μου υιός Κωνσταντίνος.
'Ομοίως και άν συμβή (όπερ μή γένοιτο) θάνατος τή αύτοϋ εξοχολογιότητι πρό εμοϋ άπαιδι,
νά τά κληρονομήσω εγώ άπαντα, μηδενός εναντ ιουμένου τό παράπαν, ή αντιλέγοντας κ off
οίον δήποτε τρόπον. Τούτου γάρ χάριν και τό παρόν υίοθετικόν γέγραπται γράμμα, ίνα
πάντα τά εν αύτω περιλαμβανόμενα άμετάπτωτον τήν άσφάλειαν, καϊ άπερίτρεπτον τήν
στερέωσιν ε χω σι διά παντός. Αμήν. 1772 Μαρτίου: 23:

εν Μητροπόλει τής Καστορίας ...».

543

1772. Προικοσύμφωνο. Λακωνία.

-----, «Προικοσύμφωνον», Μαλεβος 2/19 (1922), σ. 11-12.

543α

1772-1794. Συμβιβασμός και απόφαση του κοινού για φορολογικά θέματα.
Μήλος, Σίφνος.

Π. Ζερλέντης, «Διορθώσεις καί προσθήκαι είς τούς άρχιεπισκόπους
Σίφνου καί Μυκόνου», στον τόμο Ιστορικοί ερευναι περί τάς εκκλησίας
τών νήσων τής άνατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τ. I, Έρμούπολις

1913, σ. 231-234.

544

1772-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστική απόφαση εκ-
κλησιαστικού κριτηρίου. Άγιος Πέτρος, Κυνουρία (Αρκαδία).
Θ. Βαγενάς, «Έγγραφα Άγιοπετριτών (1772-1819)», Χρονικά
τών Άγιοπετριτών 2 (1982), σ. 66-68, αρ. 1-4.

545

1773. Εξόφληση χρέους με παραχώρηση δέντρων και δάνειο. Ιθάκη.
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Π. Καλλίνικος, «Ένα συμβόλαιο του 1766», στον τόμο Καλλίνικος,
Επτανησιακά σ. 361-362.

546

1773-1782. Χρεωστικά ομόλογα των χριστιανικών συνοικιών του Αργυ-
ροκάστρου για την ανέγερση ελληνικού σχολείου και εκκλησιών.
Αργυρόκαστρο.

Π. Πουλίτσας, «Σύνοψις του κώδικος τής έπισκοπής Δρυϊνου-
πόλεως καί Αργυροκάστρου», Ηπειρωτικά Χρονικά 5 (1930), σ. 86-91,
98-99.

546α

1773-1795. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πάτρα.

Π. Τσακούμακας, «Διαθήκη έτους 1794 συνταχθείσα έν
Πάτραις άφορώσα εις τήν μονήν Αγίου Γεωργίου Φενεοΰ Κορινθίας»,
στα Πρακτικά τοϋ Α' τοπικοϋ συνεδρίου Αχαϊκών σπουδών, Αθήνα
1974, σ. 116-120, 122 σημ. 1.

547

1774-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάχολη, Καρυά (Κοριν-
θία).

Σ. Κουτίβας, Ιστορικά τοϋ Ξυλοκάστρου (Ή αρχαία Πελλήνη
καϊ δ δήμος Τρικάλων από ιστορική, αρχαιολογική καϊ τουριστική
άποψη), τ. Α', Αθήνα 1962, σ. 232-235.

548

1774-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση κοινοτικού κριτη-
ρίου, διαταγή οθωμανικής αρχής. Αρτοτίβα, Βενέτικο, Βετουλίστα,
Βλαχοχώρια, Γρανίτσα, Κράβαρα (Αιτωλοακαρνανία), Εύριπος ( =
Χαλκίδα), Σάλωνα (Φωκίδα).

Δ. Λουκόπουλος, Ό '.Ρουμελιώτης καπετάνος τοϋ 1821 Ανδρίτσος
Σαφάκας καϊ τό αρχείο τον, Αθήνα 1931, σ. 47-48 αρ. 1-2, σ. 59
αρ. 11, σ. 66-67 αρ. 18-19, σ. 79 αρ. 29, σ. 125 αρ. 57, σ. 151-152
αρ. 73-74, σ. 159 αρ. 80, σ. 166 αρ. 87, σ. 171 αρ. 95, σ. 186 αρ.
108, σ. 200-201 αρ. 128-129, σ. 209-212 αρ. 138-145.
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549

1775-1813. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμπελάκια (Λάρισα), Βου-
κουρέστι.

Ή. Γεωργίου, Νεώτερα στοιχεία περϊ τής ιστορίας καϊ τής
συντροφιάς τών Αμπελακίων εξ ανεκδότου αρχείου, Αθήνα 1950, σ.
17-18 αρ. 2-3, σ. 21 αρ. 11, σ. 23 αρ. 16, σ. 41 αρ. 45, σ. 48-49
αρ. 58, σ. 52 αρ. 70, σ. 61 αρ. 92.

550

1775-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμφίκλεια (Φθιώτιδα).

Χ. Έ ν ι σ λ ε ί δ η ς, Ή Αμφίκλεια, το πόλισμα και ή περϊ τόν
Παρνασσόν χώρα, Αθήνα 1978, σ. 258-260, αρ. 3-6.

551

1775-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κυνίδαρος (Νάξος).

Έ. Κ α τ σ ο ύ ρ η ς, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ Κυνιδάρου Νάξου»,

ΕΕΚΜ 10 (1974-1978), σ. 372-401, αρ. 1-15.

552

1775-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος, Παροικιά (Πάρος).
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ανέκδοτα έγγραφα τής Πάρου (1775-1828)
άπο τή συλλογή του Νικηφόρου Κυπραίου», Παριανά 32 (1989), σ.
47-49, αρ. 1-3· Παριανά 33 (1989), σ. 104-106 αρ. 4-5, σ. 107-108
αρ. 7-9.

553

1775-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαντορίνη.

Δ. Κασαπίδης, «Θηραϊκής καταγωγής βικάριοι στήν καθολική
εκκλησία Μήλου - Κιμώλου», Anno Domini 1 (2003), σ. 53-56, αρ.
1-3.

553α

1776. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Δέλβινο.

Σ. Σ τ ο υ π ή ς, «Μοναστήρια του Δελβίνου», Ηπειρωτική Εστία

4/36 (1955), σ. 331-332.
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554

1776. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Χίος.

Θ. Κοκκαλιάδης, «Νομικά έγγραφα τοΰ ιστορικού αρχείου τής
Χίου», Χιακή Επιθεώρησες 4/10 (1966), σ. 28-29.

555

1776. Δικαστική απόφαση σχετικά με το κύρος και την ανάκληση διαθήκης.
Κωνσταντινούπολη (;)

Μ. Τουρτόγλου, «Τινά περί τής ανακλήσεως διαθηκών είς τήν
Νάξον κατά τόν 18°ν αιώνα. Παρατηρήσεις έπί αποφάσεως δραγομάνου
τοΰ στόλου», Αθηνά 73-74 (1973), σ. 370-371 (= Τουρτόγλου, Μελετή-
ματα, τ. 1, σ. 132-133).

ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ.

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

1776, 10 Απριλίου

«Κόπια τής γραφής

Τιμιώτατε καϊ ημέτερε προσφιλέστατε Χουσεΐν τζαούση και χρησιμώτατοι προεστώτες
σιορ Νικολάκη Μαυρομάτη, σιορ Φιλιππάκη καντζιλλιέρη, Τζαμπατή Δελλαρόκα καϊ
Κωνσταντάκη Κόκκου, ήμέτεροι περιπόθητοι τήν τιμιότητά σας προσφιλώς άσπαζόμεθα
καϊ χαιρετοϋμεν νά σας άπολαύση τό παρόν εν υγεία καϊ ευτυχία· τό αίτιον τοϋ παρόντος
πρώτον μεν εΐναι νά ερωτήσωμεν τά τής ύγιείας σας και επομένως νά σας φανερώσωμεν
ότι εϊδομεν μίαν διαθήκην νόμιμον καϊ εύλογον τής μακαρίτριας Χατζήδαινας γενομένην
πρό χρόνων πέντε, είς τήν οποίαν διορίζει όλα της τά πράγματα μέ σώας τάς φρένας,
δμοίως διορίζει και άφήνει ίδιοθελώς τόν νερόμυλον δπού είναι είς τές Αγκαρες πρός τήν
θυγατέρα της Σοφιανάκη άρχόντισσαν τοϋ τιμιωτάτου και ημετέρου προσφιλεστάτου σιορ
Ανδρονίκου, είς τόν καιρόν δέ τοϋ θανάτου της είς τό έσχατον τέλος όταν έθόλωσαν αί
φρένες της χωρϊς νά ήξεύρη τί κάμνει, έβαλον μαρτυρίας διά τόν ρηθέντα νερόμυλον καϊ
μέ τοιαύτην ψευδή άπάτην ζητουσι νά άποξενώσουν τόν ρηθέντα νερόμυλον είς τόσον
κατά τούς νόμους ή πρώτη διαθήκη ισχύει και άν κάμη άλλην πρέπει νά ζήση τρεις μήνας
καϊ ετζι νά χαλασθή ή πρώτη καϊ άν χαλάση καϊ τήν άλλην πρέπει νά ζήση σαράντα
ημέρες· τόσον μάλλον δπού δέν έκαμεν άλλην, δμοίως και ημείς κατά τούς νόμους και
κατά τό δίκαιον και ορθόν τής διαθήκης άποφασίζομεν ότι ο ρηθεις νερόμυλος νά είναι
είς εξουσίαν τής άρχοντίσσης Σοφιανάκη μηδενός ενάντιουμένου- όθεν νά λαλήσετε τόν
κοπιαστήν δπού τόν δουλεύει, νά τόν είπήτε νά γνωρίζη νοικοκυράν τήν άρχόντισσαν και
νά παρασταθήτε νά τόν κάμετε τεσλίμι πρός αύτήν καϊ τά μεν επίλοιπα δπού άφήνει
εις τά τέσσαρα παιδία νά τούς τά μοιράσετε κατά τήν διαθήκην, τά δε υποστατικά με
τόν ερχομόν μας συν Θεώ γίνονται μουραφά και λαμβάνει κάθε ένας τό δίκαιον του.
εί δέ καϊ δέν σας ακούσουν καϊ κάμουν καμμίαν σύγχυσιν, επειδή καϊ καυχώνται εις
τά άρματά τους, νά τούς βάνετε εις τά σιδηρά μαζϊ μέ τούς άλλους έως δπού νά έλθη
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δ υψηλότατος αύθεντης μας. Ταϋτα μεν επί τοϋ παρόντος οί δε χρόνοι, σας παρά Θεοϋ
πάμπολλοι ...

Νικόλαος Μαυρογενης, δραγουμάνος τοϋ βασιλικοϋ στόλου».

556

1776. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λάρισα.

Εύαγγελία Ευαγγέλου, «Ή διαθήκη ενός χρυσοχόου τής
Λάρισας (1776)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 47 (2005), σ. 150-156.

556α

1776-1816. Ιδιωτικά, πατριαρχικά έγγραφα και αποφάσεις δραγουμάνων του
στόλου σχετικές με την ίδρυση και λειτουργία ελληνικής σχολής στη
Νάξο. Κωνσταντινούπολη, Νάξος, Χίος.

Π. Ζερλέντης, «Περί τής έν τή νήσω Νάξω έλληνικής σχολής
τοΰ αγίου Γεωργίου», Παρνασσός 10/1 (1886), σ. 21-31· Παρνασσός
10/2 (1886), σ. 76-81, σ. 84-88, σ. 90-91.

557

1777. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 2. Περί τήν κηδεμονίαν ορφανών»,
Πέταλον 8 (2003), σ. 325-328.

558

1777-1812. Πατριαρχικά σιγίλλια και δικαιοπρακτικά έγγραφα «προσηλώ-
σεων» σε μονές, απόφαση του δραγουμάνου του στόλου επί διενέξεως
μεταξύ ιδιωτών και μονής σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
Λεύκες (Πάρος).

Φ. Μπουμπουλίδης, «Άνέκδοτα έγγραφα περί τής έν Λεύκαις
Πάρου μονής Αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου», ΕΕΒΣ 45 (1981-1982),
σ. 165-196 αρ. 1-7, σ. 200, αρ. 9.

559

1777-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σπέτσες, Ύδρα.

Ά. Μ α ν ί κ η ς, «Τρία άνέκδοτα ιστορικά έγγραφα», Τό Μέλλον τής
Ύδρας 19/7 (1959), σ. 171-172.
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560

1777-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καλαμάτα, Κύθηρα, Κων-
σταντινούπολη.

'Ιεζεκιήλ (μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων), Ανέκδοτα
έγγραφα Καλαμάτας, 'Αθήνα 1936, σ. 15-24 αρ. 1-13, σ. 25-28 αρ.
15-18.

561

1777-1860. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζαγόρι, Κουκούλι, Μπάγια,
Τσεπέλοβο (Ιωάννινα).

Κ. Λαζαρίδης, «Οί προικοδοσίες στο Ζαγόρι στα παληά τά
χρόνια», Ηπειρωτική Εστία 1/7 (1952), σ. 691-697, αρ. 1-11.

562

1778. Απόφαση κοινότητας. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 3. Άπόφασις περί παραγραφής παλαιών
υποθέσεων», Πέταλον 8 (2003), σ. 328-331.

563

1778-1800. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Παροικιά (Πάρος), Σίκινος.
Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «'Ανέκδοτα έγγραφα για τό Σαρακήνικο καί τόν
ιατρό Λεωνίδα Βενιέρη (1834-1906)», Παριανά 21 (1986), σ. 85-86,
αρ. 1-2.

564

1778-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Γουριά, Κατούνα, Μυρτιά
(Αιτωλοακαρνανία).

Κ. Κώνστας, «Παλαιογραφικά τής 'Ρούμελης. Δώδεκα έγγραφα
τής τουρκοκρατίας (1778-1820)», Ψονμελιώτικο Ημερολόγιο (1961),
σ. 66-72 αρ. 1-10, σ. 74 αρ. 12. (= Πολίτης, Κώνστα 'Άπαντα, τ. 7, σ.
197-204 αρ. 1-10, σ. 204 αρ. 12).

565

1779. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ένα συμφωνητικό τοϋ Ίωάσαφ Κορνηλίου (1779)»,
Επτανησιακά Φνλλα 7/2 (1970), σ. 141-142.
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565α

1779. Σύσταση συντροφιάς. Βενετία.

Β. Κολιός, «Συνεταιρισμός δύο Ελλήνων γιά έμπόριο μέ τήν Πε-
τρούπολη (Συμφωνητικό καί λογαριασμοί 1779-1780)», Θησαυρίσματα
18 (1981), σ. 330-332.

566

1779. Απόφαση κληρικολαϊκής συνέλευσης. Επιτάσσεται ο περιορισμός των
αφορισμών. Μυτιλήνη.

Π. Μιχαηλάρης, «"Απλώς καί ώς ετυχε άφοριστικά νά μή
δίδονται..." Μυτιλήνη 1779», Ό Ερανιστής 24 (2003), σ. 117.

1779, Ιούλιος

«f κατά τό αψοθ' έτος κατά μήνα Ίούλιον σνναχθέντων τών εντίμων κληρικών και χρη-
σίμων αρχόντων, μέ τό νά έφθασεν και νά έπεκράτησεν μία κακή συνήθεια καϊ δίδονται
αφοριστικά γράμματα διά παραμικρός υποθέσεις, καϊ νά έκατήντησεν νά εύγαίνονν οί
περισσότεροι χριστιανοί αφορισμένοι, διά τοϋτο κατά ζήτησιν τών χριστιανών απλώς καϊ
ώς έτυχε άφοριστικά νά μή δίδονται, και διά παραμικρός υποθέσεις νά εμποδίζονται, όστις
όμως έχει χρεία και άνάγκη διά νά λάβη άφοριστικόν νά άποδίδη τοϋ άρχιερέως φλωρι
έν, και τοϋ γραμματικού παράδες δέκα. ομοίως και άν έλθουν γράμματα πατριαρχικά,
άφοριστικά νά καρποϋται δ άρχιερεύς τόν αύτόν λογαριασμόν. και είς ένδειξιν κατεστρόθη
έν τώ παρόντι κώδικι, έν ύπογραφή τών εντίμων κληρικών».

567

1779-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αρεόπολη (Λακωνία), Ναύ-
πλιο.

Γ. Μ α ρ α β ε λ έ α ς, Ot Παλαιολόγοι τής Καρδαμύλης, Αθήνα 1982,
σ. 160, αρ. 1.

567α

1779-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα. Κιτριές, Κο-
ρώνη (Μεσσηνία), Μάνη, Ναύπλιο, Τρίπολη.

Δ. Β α γ ι α κ ά κ ο ς, «Η Αρδούβιστα-Ανδρούβιστα-Μεγάλη Χώρα της
Έξω Μάνης», Λακωνικαι Σπουδαι 13 (1996), σ. 41, 66-67, 75-77,
94-97, 105.
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ΣΥΝΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1819, 1 Οκτωβρίου

(Υ/1 ιά τον παρόντος ημών ιδιοχείρου υπογεγραμμένου γράμματος νποσχόμεθα μεθ' όρκον
τής Άγιωτάτης καϊ 'Ορθοδόξου ημών Πίστεως και μέ τήν δύναμιν τοϋ τρομερού όρκου,
όπου αύτοπροαιρέτως διά τήν σωτηρίαν τοϋ Γένους μας έκάμαμεν, ότι νά ψυλάξωμεν
τάς άκολούθονς σννθήκας:

Α'. 'Ημείς ai τρεις γενεαί, δηλαδή Μαύρομιχάληδες, Γρηγοριανοι και Τρουπάκηδες ώς
δννατώτεραι καϊ άξιώτεραι άπό τάς άλλας Γενεάς τής πατρίδος μας Σπάρτης, νποσχόμεθα
μέ τήν δύναμιν τών ρηθέντων φοβερών όρκων, νά βασιλεύη είς τό εξής είς τά σώματά μας
μία ψνχή, μία ψνχή, μία σύμπνοια, μία θέλησις και νά μή δύναται ποτέ κανένα εσωτερικόν
ούτε έξωτερικόν αίτιον νά διασείση ή άδυνατίση ένα τοιούτον ιερόν δεσμόν.
Κ Ό κύριος καϊ καθολικός μας σκοπός ενός τοιούτου δεσμοϋ δεν αποβλέπει ούτε γίνεται διά
άλλο τι, ειμή μόνον διά τήν κοινήν τής πατρίδος μας ώφέλειαν καϊ διά νά είμεθα έτοιμοι
συμφώνως καϊ προθύμως νά πράξωμεν, τά όσα ήθελε προσταχθώμεν άπό τούς άνωτέρους
καϊ εγκρίτους τοϋ Γένονς μας διά τό γενικόν συμφέρον τής πατρίδος μας Ελλάδος, ωσάν
δποϋ είμεθα υπόχρεοι και ένταντω ώρκωμένοι νά χύσωμεν και τήν νστερινήν ρανίδα τοϋ
αίματος μας, οπόταν ή χρεία τά καλέση ...

Δ. Κάθε ιερός δεσμός, και μάλιστα εκείνος δποϋ δίνεται ύπέρ Πίστεως, Πατρίδος και
Γένονς, διά νά μείνη άκλόνητος και άσειστος, πρέπει νά βάλλη δι' αρχήν και θεμέλιον
τήν άλήθειαν καϊ δικαιοσύνην. "Οθεν ημείς νποσχόμεθα νά φνλάξωμεν αντάς τάς άρετάς
άπαρασαλεύτονς, αί δποίαι όχι μόνον τάς ίδικάς μας γενεάς θέλει δοξάσονν, αλλά και
τήν ιδίαν μας πατρίδα θέλει εύτνχήσονν και στερεώσονν. Τέλος πάντων τήν τιμήν, και
άτιμίαν, και κέρδος, καϊ ζημίαν τον πλέον μικροτέρον σνμπατριώτον μας, ή καϊ ομογενούς
μας, θέλει νά στοχαζώμεθα ώς ίδια εδικά μας.

Κ "Οποια προσταγή ήθελε μας παρρησιασθή ή Βασιλική, ή τοϋ Γένους μας, δποϋ νά
άποβλέπη πρός όφελος τής κοινής πατρίδος νά θεωρήται και ένεργήται προθύμως και
θερμώς άπό ημάς τούς ιδίους, χωρϊς όμως νά άδικήσωμεν τινα άπό τούς αξιωματικούς
τής πατρίδος μας, δηλαδή τούς λεγομένονς Καπετανέονς άλλά κατά τήν άξίαν καϊ άρετήν
τοϋ καθενός νά τόν μεταχειρισθώμεν, χωρϊς τινα φιλοπροσωπίαν και πάθος, έξω μόνον
μένουν αμέτοχοι, άπό όσα μυστικά θέλει εμπιστευθούν εις ημάς τούς ιδίους διά τό κοινόν
όφελος. 'Ομοίως τά τοιαύτα μυστικά θέλει εινε άγνώριστα καϊ είς τά εδικά μας παιδία
και άδελφούς και εξαδέλφους, δπόταν γνωρίζωμεν, ότι δεν εινε άξιοι καϊ ικανοί, νά τά
φνλάξονν ...

Έάν δέ τινας εξ ημών —τό όποιον δέν τό πιστεύομεν ποτέ— ήθελε φθάσει είς τόσον βαθμόν
παρανομίας καϊ ασεβείας, νά φανή παραβάτης και επίορκος τών τοιούτων ωφελίμων πράξεων
τής πατρίδος μας, εκείνον τόν παραδίδομεν πρώτον είς χείρας Θεού ζώντος, δεύτερον είς
τάς άράς τής εδικής μας πατρίδος, τρίτον είς τούς δικαιοτάτους άπροσωπολήπτονς νόμους
τής γενικής ημών πατρίδος Ελλάδος, τό δέ όνομα τής οικογενείας τον να μείνη αιωνίως
άτιμον, νβρισμένον, μισητόν από όλην τήν πατρίδα και γένος. Δι' δ γίνονται τέσσαρα όμοια
καϊ άπαράλλακτα γράμματα, ύπογεγραμμένα ιδιοχείρως και εσφραγισμένα μέ τάς ιδίας
μας σφραγίδας άπό τά δποΐα τό έν κρατεί δ 'Ενδοξότατος Πετρόμπεης Μανρομιχάλης,
τό άλλο δ 'Ενδοξότατος πρώην Αντώμπέης Γρηγοριανός, τό τρίτον δ Εύγενής Καπετάν
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Παναγιώτης Τρονπάκης, τό δε τέταρτον δ κύριος Χριστόφορος Περραιβός διά άπόδειξιν
καϊ παράστασιν πρός τό Γένος μας, τά όποια αντά θέλουν εχη όλον τό κϋρος και τήν ισχύν
αναμεταξύ ημών και έμπροσθεν τών άπροσωπολήπτων νόμων τοϋ Γένους μας ...».

568

1779-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κυνουρία, Λεωνίδι, Μέλανα,
Πραστός (Αρκαδία).

Θ. Κωστάκης, Σύμμεικτα Τσακώνικα, Αθήνα 1987, σ. 207-225,
αρ. 1-8.

569

1779-1852. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και νοταριακές πράξεις ανα-
φερόμενες σε ναυτικά ζητήματα. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Γαλάτσι, Ιθάκη,
Κωνσταντινούπολη, Παξοί, Πάτρα, Τεργέστη, Τούλτση.
Ν. Βλασσόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων νήσων (1700-1864),
τ. 2, Αθήνα 1995, σ. 189 (= Γ. Πετρόπουλος (έπιμ.), Νοταριακες πράξεις
Παξών διαφόρων νοταρίων τών ετών 1658-1810, 'Αθήνα 1958, σ. 349, αρ. 47424),
σ. 190 (= Πετρόπουλος, ο π., σ. 385-386 αρ. 522, σ. 415-416 αρ. 554), σ.
191 (= Πετρόπουλος, ό.π., σ. 451-452 αρ. 603), σ. 192 (= Πετρόπουλος, ό.π.,
σ. 400-401 αρ. 535), σ. 193-198, 207, 211, 213.

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ
(«ΜΠΟΚΟΤΙΛΙΑ») ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

1830, 28 Απριλίου

«Διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού γράμματος ήτοι (κοντράτου) όπου θέλει έχει τήν ισχύν
καί τό κϋρος έν παντί τόπω καί κρατιρίω δικαιωσύνης ώς νά ήταν καμομένο εις δημόσιον
Γραφείον γίνεται δήλον, ότι από τό έν μέρος δ Κύριος Στέφανος Στροϋμπος καί άδελφοί
καί άπό τό άλλον δ Κύριος Γεράσιμος Άλημεριώτης Ιθακήσιος πλοίαρχος τοϋ πριγαντίνον
όνομαζομένου ή Παναγία άπό τά Καθαρά μέ σημέαν Ίωνικήν έσνμφώνησαν οικειοθελώς
ώς ακολούθως:

Α. Ό είρημένος Στροϋμπος καί άδελφός κατέθεσαν σήμερον καί έμέτρησαν εις χείρας τοϋ
ρηθέντος Αλημεριώτη Γρόσια είκοσι χιλιάδες γρ. 20.000 επί κοινή συμφωνία νά περά-
σει μετά τοϋ πλοίου του εις Καβάλλαν ή εις δποΐον άλλο μέρος έγνωρήση διά τό κοινόν
συμφέρον κατά πρόβλεψη τόσον πιστοϋς καί βουβαλοπέτζια, ή καί ότοι άλλον δ Θεός τοϋ
φώτιση διά συντροφικόν λογαριασμόν κατά τόν έπόμενον τρόπον εξηγούμεθα.
Β. Ό δέ πλοίαρχος Αλημεριώτης υπόσχεται νά άκολουθήση τό αυτό ταξίδιον μετά τοϋ πλοίου

24. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνεται μεν στο Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 295, τα συγκεκριμένα
όμως έγγραφα δεν έχουν αποδελτιωθεί.
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τον καί ναντών τον βαστώντας τακτικόν λογαριασμόν καί προβλέψεως πραγματειών, εξόδων
αντών, τροφής, λίμεναρχίων καί διενθύνσεων έφόδια του καθώς καί τής πωλήσεως αντών
είς τους λιμένας όπου μετά διά έπιστροφήν του ήθελε πιάση εμπεριεχομένων τοϋ λιμένος
Ζακύνθου είς τοϋ Μεσολογγίου, άν ήθελε ακόμη χρεία νά περάσει πρός έξόδευσίν των.
Γ. Τελειωθέντος λοιπόν τοϋ αύτοϋ ταξιδιού καί τής πωλήσεως πραγματειών άφερουμένων
πρώτον τών προηρημένων τοϋ ναύλου μέχρι Ναυπλίου καί ατινος άλλου τυχόντος είς τήν
έπιστροφήν του, ήτοι κέρδος έξαποστέλλη ό κύριος ή καί ζημία όπου ή χάρις του νά
άπαντίση νά έννοήται Γρόσια ένδεκα χιλιάδες, δ δέ Στροϋμπος καί άδελφοί εις Γρόσια
έννέα χιλιάδαις έξερουμένης τής μπακοτίλιας ναντών όπον θέλει προβλεφθεί μετά τών τής
ποσότητος πραγματειών ένοονμένης είς τό κέρδος έκκθαρίσεως ή ζημίας.
Α. Τά είρημένα καπιτάλια δέν ύπόκεινται μήτε είς ναϋλον τοϋ πλοίου, μήτε είς οποιαδήποτε
άλλην ζημίαν αύτοϋ μικράν τε ή μεγάλην δπον δ Κύριος φνλάτη εκτός τών προειρηθη-
σομένων. ύπόσχονται τά άνωθεν μέρη νά φνλάξωσι τάς αντάς σνμφωνίας στερεάς καί
άμετατρέπτονς είς όποιον έξ αύτών παραβή καί άθετήση αύτάς νά άποκρίνη τοϋ άλλον
όλας τάς ζημίας έξοδα καί λοιπά ...».

570

1780. Ναυλοσύμφωνο. Βηρυτός.

Σ. Παπαδόπουλος, «Ελληνικά έγγραφα άπό τό ιστορικό αρχείο
τής Ραγούζας (Dubrovnik)», Μακεδόνικα 17 (1977), σ. 303-306, αρ. 2.

571

1780. Δικαστική απόφαση του μητροπολίτη Παροναξίας σχετικά με τη δια-
νομή κληρονομιάς. Νάξος.

Ί. Καμπανέλλης, «Ό μητροπολίτης Παροναξίας Νεόφυτος
Λαχοβάρης καί αί διενέξεις μετά τών προκρίτων τής Χώρας Νάξου»,
Ναξιακά 6 (2002), σ. 44-45.

572

1780-1796. Εκκλησιαστικά έγγραφα. Κοζάνη, Σέρβια (Μακεδονία).

Δ. Γκίνης, «Πέντε έπισκοπικαί άποφάσεις διαζυγίου τής δυτικής
Μακεδονίας τοΰ ΙΗ' αιώνος», ΕΕΒΣ 23 (1953), σ. 348-354.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
ΠΑΡ' ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΟΥ ΚΡΙΤΗ

1796, 31 Μαρτίον

«Ή ταπεινότης ημών διατρίβονσα έν τή καθ'ήμάς κωμοπόλει Βελβενδοϋ καϊ σννοδικώς
προκαθημένη μετά τών έκείσε εντιμότατων κληρικών αύτής και τιμίων γερόντων, έδηλοποιήθη
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ήμιν ότι δ άπο τήν αυτήν χώραν Γιάννης τοϋ Μανόλη και ή γυνή αυτοϋ Άφενδρα θυγάτηρ
τοϋ Χαρισίου μή δυνάμενοι συνοικεΐν άλλήλοις, διά τάς μεταξύ αυτών ψυχρότητας και
άλληλομαχίας δποϋ εξ ενεργείας τοϋ πονηρού ήκολούθησαν, ώς εμάθομεν, εξ ών ήναγκάσθη
ή γυνή νά ριφθή είς ποταμδν εάν δεν ήθελον τήν προφθάσωσι τίνες Χριστιανοί νά τήν
εμποδίσωσιν, άπήλθον είς τήν έξω κρίσιν, ένθα κινήσασα ή γυνή άγωγήν διεζεύχθησαν
υπ'αλλήλων κατά τήν εκείνοις συνήθειαν. Με όλον τοϋτο ή ταπεινότης ήμών, κατά τδ
χρέος αύτής, παραστήσασα αύτούς άπαξ, δις καϊ τρις, φροντίσασα τήν διόρθωσιν τής
συνοικήσεως αύτών καϊ ειρήνης, ένουθέτησεν αύτούς μέ όλους τούς δυνατούς τρόπους-
άλλ'άμφότερα τά μέρη, καϊ δ άνήρ δηλαδή καϊ ή γυνή, αδυσώπητοι όλως φανέντες, τδ
σύνολον δεν ηθέλησαν νά νπακούσωσιν είς τάς ήμετέρας νουθεσίας. Διδ καϊ ή ταπεινότης
ήμών, καίτοι ύποβαλοϋσα αύτούς εκκλησιαστική παιδεία, μέ όλον τοϋτο είδε τό άδύνατον
τής συνοικήσεως αύτών. "Οθεν καϊ ώς προδιαζευχθέντας αύτούς, ώς εΐπομεν, γράφου-
σα τά αύτά, άποφαίνεται διά τοϋ παρόντος, έν άγίω Πνεύματι, όπως δ ρηθεϊς Γιάννης
τοϋ Μανόλη καϊ ή Άφενδρα τοϋ Χαρίση, ώς προδιαζευχθέντες, ύπάρχωσι διαζευγμένοι
ύπ'άλλήλων καϊ κεχωρισμένοι, μηδεμίαν έχοντες τοϋ λοιποϋ γαμικήν συνάφειαν, άλλ'ώς
ξένοι και αλλότριοι έστωσαν καϊ γνωριζέσθωσαν. Δέδωκε δέ τώ ρηθέντι Γιάννη άδειαν
ίνα λάβη ετέραν νόμιμον γυναίκα, εί βουληθή. "Οθεν και δέδωκεν αντώ τό παρόν διαζύγιον
γράμμα, μψπς"". Μαρτίου λα.

Ό Σερβίων και Κοζάνης Θεόφιλος άποφαίνεται.
Κατά τό μψπη" έτος τή θ' Φευρουαρίου έξενεχθέν τό ίσον τοϋ ανωτέρω διαζυγίου εδόθη
τή Άφενδρα Χαρισίου κατά ζήτησιν αύτής· και είς ένδειξιν».

572α

1780-1819. Σουλτανικό φιρμάνι και συνοδική απόφαση. Άγιον Όρος,
Κωνσταντινούπολη.

L. Petit, W. Regel, Actes de lAthos. III. Actes d'Esphi-
gménou, St. Petersbourg 1903, σ. 72-74 αρ. 36, σ. 94-108 αρ.
42-43.

573

1780-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αρτοτίβιανη, Κράβαρα,
Πλάτανος (Αιτωλοακαρνανία).

Χ. Χαραλαμπόπουλος, «Ομολογίες των Κραβάρων», Νανπακτιακά
5 (1990-1991), σ. 548 αρ. 1, σ. 549-559 αρ. 3-9 (= Δ. Λουκόπουλος,

Ό 'Ρουμελιώτης Καπετάνος τοϋ 1821 Άνδρίτσος Σαφάκας καϊ τό άρχεΐο του,
Αθήνα 1931, σ. 210-211), σ. 560 αρ. 11 (= Λουκόπουλος, ό.π., σ. 212), σ.
560-561 αρ. 12.
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574

1780-1898. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κοζάνη.

Ελένη Μπλιούρα, «Μαρτυρίες από την Κοζάνη του 18°" και
19ου αιώνα», Δντίκομακεδόνικα Γράμματα 8 (1997), σ. 291-292, 304,
308-309, 317-318.

575

1781-1807. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βρέστενα, Μπασαράς
(Λακωνία).

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Αί δικαιοπραξίαι τών προγόνων μας», Μαλεβδς
2/14 (1922), σ. 3· Μαλεβδς 2/19 (1922), σ. 8.

576

1781-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και πατριαρχικά έγγραφα. Άνδρος,
Κωνσταντινούπολη.

Δ. Πασχάλης, «Ή έν Κάτω Κάστρω τής Άνδρου σχολή έλληνικών
γραμμάτων καί ή έν Κορθίω τής Αγίας Τριάδος (Συμβολή εις τήν
ίστορίαν τής παιδείας έν Ελλάδι επί τουρκοκρατίας)», ΔIEEE 9

(1926), σ. 240-241, 243-249, 255-257, 259-260.

577

1781-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βλάτση, Σιάτιστα (Κοζάνη),
Ιωάννινα.

Ί. Βασδραβέλλης, «Τό άρχεΐον τών αδελφών Γραμματικού»,
Μακεδόνικα 4 (1955-1960), σ. 166-172 αρ. 1-10, σ. 175 αρ. 13, σ.
177-180 αρ. 16-17.

577α

1782. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Σίφνος.

Π. Ζερλέντης, «Πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν μοναστήριον του
ταξιάρχου Μιχαήλ έν τή νήσω Σερίφω», στον τόμο Ιστορικαϊ έρενναι
περϊ τάς εκκλησίας τών νήσων τής άνατολικής Μεσογείου θαλάσσης,
τ. I, Έρμούπολις 1913, σ. 72-73.
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578

1782. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Σφακιά.

Ί. Παπαγρηγοράκης, «Κρητικά συμβόλαια έπί τουρκοκρατίας»,
Κρητική Εστία 11 (1959-1960), σ. 35-37.

579

1782. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Σαντορίνη.

Έ. Λιγνός, «Έγγραφον περί "άντιγίου" (άνταλλαγής)», στον τόμο
Σαντορίνη, Αθήνα 1971, σ. 141-142.

580

1782-1783. Έγγραφο καταβολής αποζημιώσεως λόγω ανθρωποκτονίας.
Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Μία περίπτωσις άποζημιώσεως αίματος έν Άνδρω»,
Πέταλον 3 (1982), σ. 97-103, αρ. 1-2.

1783, 10 Απριλίου

«Τήν σήμερον δήλον γίνεται, 'έμπροσθεν εις τδν ένδοξότατον Αλή αγά βοϊβόνδα μας και
είς τδν ένδοξότατον κατή Σεκέρ Μουσταφά έφέντη καί είς τούς τιμιωτάτους άρχοντας,
δηλοποιεϊ ή Μοσχού γυνή τοϋ ποτέ Μιχάλη Σταματέλου Καΐρη, όμοϋ μέ τά παιδιά της
Σταματέλο καϊ Μαρονλα, ότι έλαβαν άπό τόν Τωμάζο Καΐρη γρόσια ένιακόσια είκοσι
έξε διά νά κάμη χαλάλι τό αίμα τοϋ μακαρίτη άνδρούς της καί διά άνακαφά τών παιδιών
της, όστις ήθέλεν φονευθή έξ άπροσεξίας τον είς τούς 1772 άπό τόν ποτέ υίόν τοϋ αύτοϋ
Τωμάζου λεγόμενον Δημήτριον. Καί λαμβάνοντάς τα ή αύτή κερά Μοσκού ώς επιτροπική
και μητέρα τών παιδιών της μένει έξωφλισμένη αύτή και τά παιδιά της, ώσαύτως καί
τά άδέλφια τοϋ άποθανών Μιχάλη Καΐρη μένουν έξωφλισμένοι διά πάντα, τόσον άπό
τόν αύτόν Τωμάζον τόσον άπό τόν κληρονόμον τοϋ αύτοϋ Δημητρίου. Υπόσχεται ή αύτή
κερά Μοσχού, εί μέν καί είς κανέναν καιρόν ήθέλαν ζητήσει ή αύτοί ή τά παιδιά της ή
άλλος τινάς άπό τόν άνωθεν Τωμάζον, ή τούς κληρονόμονς αύτοϋ διά αίμα ή άνασκαφά,
νά μετρά και νά στρέφη είς τόν αύτόν Τωμάζον τά άνωθεν άσπρα μέ τό διάφορόν τονς
πρός δέκα τά έκατόν όσοι χρόνοι είναι περασμένοι, νά δίδη και είς τό μοντουπάκι τοϋ
μαλκιανα σααμπή μας γρόσια πεντακόσια. Αύτά όλα τά ύπόσχεται αύτή ή κερά Μοσκού
καί οί κληρονόμοι της νά τά δίδονν καϊ αν τύχη καϊ κινηθοϋν τά παιδιά της ή άλλος
τινάς κατά τοϋ Τωμάζον ή τών κληρονόμων αύτοϋ τοϋ ποτέ Δημητρίον. Και διά ετοϋτο
έγινεν τό παρόν έξοφλιστικόν σούλφ ίπραϊσχά à με λ νταβασή και ύπογράφθη μέ τούς
παρόντας μάρτυρας και εδόθη τοϋ Τωμάζον Καΐρη ίνα έχη τό κϋρος καϊ τήν ίσχνν έν
παντι κριτηρίω ...».
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581

1782-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγόριανη (Λακωνία).

Γ. Βεργάδος, Η Αγόριανη του Ταϋγέτου και η βόρεια Λ ακεδαί-
μων, Αθήνα 1992, σ. 111-119.

582

1782-1837. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νίσυρος.

Ί. Βολανάκης, «Πενήντα ανέκδοτα έγγραφα τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας άπό τό άρχειον τής Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου: 1780-
1837 μ.Χ.», Νισυριακά 17 (2007), σ. 93-106 αρ. 1-15, σ. 108-115
αρ. 17-23, σ. 117-119 αρ. 28-30, σ. 120-121 αρ. 32, σ. 125-127 αρ.
37-38, σ. 128-132 αρ. 40-44, σ. 134 αρ. 47, σ. 135-136 αρ. 49.

583

1782-1860. Δικαιοπρακτικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις εκκλησιαστικών
και μικτών κληρικολαϊκών δικαστηρίων, δικαστικές αποφάσεις της
Βουλής της Σάμου. Αποσπάσματα πρακτικών, ψηφίσματα των Γενικών
Συνελεύσεων των Σαμίων και σχέδια νόμου αναφερόμενα στη ρύθμιση
του εφαρμοστέου ιδιωτικού και ποινικού δικαίου και στη σύσταση και
οργάνωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια
της Ηγεμονίας της Σάμου. Καρλόβασι, Μαραθόκαμπος (Σάμος).
Α. Σεβαστάκης, Δίκαιο και δικαστική εξουσία στη Σάμο 1550-
1912 με ανέκδοτα έγγραφα, Αθήνα 1986, σ. 131-147 αρ. 1-20, σ.
148-154 αρ. 22-25, σ. 156-158 αρ. 32-33, σ. 164-176 αρ. 41-45, σ.
177-179 αρ. 47, σ. 181-189 αρ. 45.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ «ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ» («ΣΥΝΤΡΟΦΟΝΑΥΤΩΝ») ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ
«ΠΑΡΤΖΙΝΕΒΕΑΟΥΣ» (ΣΥΜΠΑΟΙΟΚΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

1811, 15 Σεπτεμβρίου

«Διά τοϋ παρόντος βεβαιωτικού καί μαρτνρικοϋ γράμματος ψανερόνωμεν, ότι μέ τό νά επήγαν
μερικά καΐκια, καί έψόρτοσαν σιτάρη, τά οποία έπωλοϋσαν απάνω είς τά καράβια, λοιπόν
άνελπίστως, έπιάσθησαν άπό τό βασιλικόν κορβέτον καϊ έφέρθισαν είς βαθύ, λοιπόν δ αγάς
λέγωντας πος εσείς πηγένετε καί κουβαλίται σιτάρι απάνω είς τά καράβια; καί εύρίσκοντάς
τους καπαετλίδες είς αύτό τό κάμομα, έζήτησε τζερεμέ άπό αυτούς τούς καραβοκνρούς,
οί καραβοκυροί δέ στενοχωρημένοι έτραβίκτισαν καί έκρίψτηκαν, καθώς καί οί σύντροφοι,
τότες ό άγάς έπιασε τούς παρτζινεβέλους καί έπληρώθη τόν τζεμεμέ όποϋ έζητοϋσε άπό
τόν κάθε ένα, μετέπειτα έπίγαν δμογνόμως παρτζινεβέλοι καί σύντροφοι, είς τούς κατά
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κερόν δημογέροντας τής χώρας ζητόντας αν έπρεπε δΐ αυτόν τόν τζερεμέ, νά πληρόσουν
καί οί σύντροφοι τοϋ καϊκιοϋ, ή μόνον ό παρτζινέβελος, οί δέ δημογέροντες, διά προσταγής
έδιόρισαν ημάς τούς έπιστάτας καρλοβάσου, δποϋ νά θεωρίσωμεν τήν αύτήν διαφοράν, καί
νά διορίσωμεν τό πρεπονμενον, ημείς δέ έκράξαμε τούς πλέον παλαιούς καραβοκυρούς τον
χωριού μας, καί συμφώνως εξετάζοντας τήν ύπόθεσιν, ηνραμεν εύλογο ότι όσα μερίδια
γίνονται τά διάφορα τοϋ καϊκιοϋ, άλλα τόσα πρέπει νά γίνουν καί οί ζημίαις του, επειδή
καί δ παρτζινέβελος μόνος δέν ημπορεί νά δοκιμάση μίαν ζημίαν παρόμοιον, ωσάν δποϋ
οϋτε μέ τό καΐκι είναι οϋτε ίξενρη αφ ου φύγη τό καΐκι άπό εδώ, τί κάμνει διά τοϋτο καί
δίδομεν τήν παρόν μαρτυρίαν μας έγγραφον ίνα πιστοθή παρά κάθε κριτιρίου ...».

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΑΣ. ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ «ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ» ΚΑΙ

«ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

1823, 18 Ιανουαρίου

«Κοινή βουλή καί συναινέσει τών οίκοκυρίων τοϋ χωρίου μας διορίζονται έφοροι τής
Καγγελαρίας δ Κύριος Κωσταντής χατζή δημητρίου, καί δημητράκης ποτέ Μανολάκη,
καί Αναγνώστης πάλας· καί δ μέν κύριος Κωσταντής θέλει είναι έξοδεντής, ό δέ κύριος
δημητράκης Κάσσα, δ δέ αναγνώστης πάλας γραμματεύς· οϊτινες διορίζονται εις τό νά
συσκέπτωνται καί ν άποφασίζωσι τάς συμπιπτούσας τοϋ χωρίου διαφοράς κατά τήν κρίσιν
τοϋ δικαίου, καί κατά τό νομικόν τοϋ άρμενοπούλου- δ προσδιορισμός των εις χρόνον ένα'
δ δέ χρονιαϊος εκάστου τών δύω εφόρων μισθός γρόσια διακόσια πενήντα Ν' 250' δ δέ τοϋ
γραμματέως μισθός γρόσια διακόσια Ν' 200' δίδεται δέ αύτοϊς καί τό πληρεξούσιον παρ' ημών
τοϋ τιμωρεϊν τούς άδικοϋντας, καί εύτακτεϊν τούς άπειθεΐς, καί αύστηρώς κολάζειν τούς
δημογέροτας τοϋ χωρίον μας· υποχρεούνται δέ νά δίδωσι καί καθαρώτατον λογαριασμόν
εσόδων τε καί εξόδων, καθό διαλαμβάνει καί ή έκ τής Πατρίδος εκτεθείσα 'Οδηγία τής
άληθείας· εις δέ τήν περί τούτου ένδειξιν έπεδόθη αύτοϊς καί τό παρόν ένυπόγραφον ...».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤ' ΙΣΟΜΟΙΡΙΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗ Σ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ PI MOI PI ΑΣ

1823, 22 Σεπτεμβρίου

«ημείς οί υπογεγραμμένοι διορισθέντες νά θεωρήσωμεν νομίμως τήν περί κληρονομιάς
διαφοράν τών ορφανών τοϋ παπα Άνδρονίκου χατζή Ιωάννου, μετά τοϋ χατζή Δημη-
τρίου Κωνσταντή ρεΐζη (ή όποια διαφορά των είναι ώς εφεξής· δ παπα Ανδρόνικος
καί ή σύμβιός του άπέθαναν άφησαν παιδιά τρία θηλυκά- εις αντά ώς άνήλικα έστάθη
επίτροπος ό πάππος των χατζή Ιωάννης· ήλικιώθη τό πρώτον ή κνράννα· ύπανδενθη
μέ τόν Κωνσταντΐνον χατζή δημητρίου- ο πάππος της τής έκαμε προικοσύμφωνον ώς
επίτροπος■ μετά ταϋτα άπέθανεν ή κυράννα- άφησε παιδί, τό δποΐον μετά τινας μήνας
απέθανε καί αύτό-) άποφαινόμεθα διά τοϋ παρόντος, ότι πρώτον ή περιουσία όλη κινητή
καί ακίνητος τον παπα Άνδρονίκου καί τής συμβίου του, νά γένη εις τρία ίσα μερίδια,
άπό τά όποια τό έν νά λάβη ή Κυράννα, καί τό προικοσύμφωνον της νά μένη άκνρον
επειδή ό επίτροπος εις τά άνήλικα γίνεται καί όχι όταν ήλικιωθοϋν τά ορφανά, κατά τόν
Άρμενόπουλον εις 198 καί εις 304r δεύτερον τό μερίδιον τής Κυράννας, έπειδή τό παιδί
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της ύστερον άπέθανεν, νά γένη είς τρία μερίδια, τό εν διά τόν άνδρα της, τό άλλο διά τήν
ψυχήν της, καί τό άλλο διά τάς άδελφάς της, κατά τόν Άρμενόπουλον είς 267 είς δέτήν
άποκατάστασιν αύτήν τής κληρονομιάς αί καρπολογίαι δέν φέρονται ώς είς 276: καί είς
ένδειξιν τής τοιαύτης άποφάσεώς μας παντοτεινήν ύπογραφόμεθα ...».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ «ΒΟΥΛΗΣ» ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΣΚΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
«ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ». ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΦΗ Σ ΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1841, 11 Νοεμβρίου

«... Ή Βουλή τής Νήσου Σάμου
Συγκειμένη άπό τούς κυρίους Δημήτριον Ξυλάραν, Γεώργιον Τραχηλάκην, Μανουήλ
Πάσσον καί Τωάννην Σπύρην δικάζουσα είς τήν διατρέχουσαν μεταξύ τής έναγούσης,
Γαρουφαλιας χήρας τοϋ άποβιώσαντος Ιωάννου Κύριας, καί τών εναγομένων Βασιλικής καί
Γραμματικής θυγατέρων εκ πρώτης γυναικός τοϋ άνδρός της, αμφοτέρων εκ Βουρλιωτών
περί κληρονομιάς διαφοράν ...

Μετά τούτων απάντων ή Βουλή γνωρίζουσα ώς ιερόν καθήκον τοϋ κριτηρίου, τήν πρό-
νοιαν ώς πρός τήν διοίκησιν καί έπιστασίαν τών ορφανών, έτι δέ καί τήν άκεραιότητα
τής διατηρήσεως τών υλικών αύτών μέσων, επρότεινεν είς τήν Γαρουφαλιάν τά περί τής
διαχειρίσεως τής υλικής τών ορφανών ούσίας, ότι χρήζει μιας επιστασίας ενός συγγενικού
σώματος άπό πατρικούς τών ορφανών συγγενείς σχηματισθέντος, έπί τούτω δέ έζήτησεν
ή Βουλή τήν συγκατάθεσιν αύτής, ήτις συνομολόγησεν μεν είς τήν πρότασιν ταύτης τής
Βουλής, άντεπρότεινεν όμως αύτη τήν εξής νομικήν παρατήρησιν.

Ή επιτροπή θεωρείται ώς άξίωμα Γενικόν, ήτε δικαίωμα καί εξουσία, διδομένην είς
ελευθέραν κεφαλήν καί έπινοουμένη πρός ασφάλεια ν αύτής, ή διά τής ηλικίας τήν άτέλειαν,
ή διά τήν άπειρίαν τής τών πραγμάτων Διοικήσεως έπιβαλλομένην
ότι πατρικοί τών ορφανών συγγενείς δέν ύπάρχουσι διά νά δεχθώσι τό βάρος τής επιτροπείας
αύτών, άλλά καί νά ήσαν, δέν ήθελον βέβαια προτιμηθή καλήτερον άπό τήν Μητέρα, διότι
δ Νόμος λέγει ρητώς: «προτιμώνται τών θηλέων οί άρρενες πρός τάς επιτροπάς τελείας
ηλικίας υπάρχοντες, ειμή άρα Μήτηρ ή Μάμμη πρόκειται· αύται γάρ προσκαλούνται είς
τήν επιτροπείαν, προτιμώμεναι παντός επιτροπείαν όφείλοντος».

Άναπτύξασα συγχρόνως είς τήν ενάγουσα ν καθ' όλην τήν έκτασιν τάς ύποχρεώσεις, είς
τάς δποίας ύπόκειται πάσα χηρεύουσα γυνή, ώσαύτως καί τάς δριζομένας άπό τόν Νόμον
ποινάς είς πασαν αύτής παρεκτροπήν κτλ.

Άκούσασα μετά προσοχής καί τά προφορικά δικαιολογήματα άμφοτέρων τών διαφερο-
μένων μερών

παρατηρεί ...

ότι ώς πρός τάς επιτροπείας τών ορφανών, άν δ νόμος παρέχη τό άξίωμα τοϋτο είς άνδρας,
άποκλειομένου εκ τούτου τοϋ γυναικείου φύλου διά την διάταξιν τήν λέγουσαν «αί γυναίκες
πολιτικήν ύπηρεσίαν δέν μετέρχονται»· όταν όμως ή Μήτηρ εχη τέκνα άνήλικα καί είς
δευτέρου Γάμου συνάφειαν δέν είσέλθη τότε καλώς έπιτροπεύει ταϋτα·
εκ τών αναφερομένων εγγράφων καί παρατηρήσεων
εξάγει ...

ότι τό τής επιτροπείας δικαίωμα δίδεται όπου ή κληρονομιά· ...
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ταϋτα δέ κρατούν κατά ... τόν περί επιτροπής όρφανικών διακελενονται «εξεστι ταϊς
μητρασιν έπιτροπείαν τά ϊδια αυτών τέκνα, τίθεται δέ αύταΐς ύποχρέωσις τό τά πράγματα
τούτων àπογράφειν εν άκριβεία» κτλ.

Έπί τή βάσει τής Νομιμότητας καί τής Δικαιοσύνης
Αποφασίζει ...

ΣΤον Ή Γαρουφαλιά έπιτροπεύουσα τά τέκνα αυτής ώς άνηβα υποχρεούται νά κρατή
καθαρούς λογαριασμούς εσόδων καί εξόδων τής διαχειρήσεως τών όρφανικών πραγμάτων
καί χρημάτων, τούς όποιους οφείλει νά παρουσιάση έν καιρώ δέοντι είς τά τέκνα αύτής,
νόμου ηλικίας γενόμενα άναμνησκομένη πάντοτε είς ποίας ύποχρεώσεις κατά τόν Νόμον
ύπάγετar

Ζον Έως οϋ μένη χηρεύουσα ή διαληφθεΐσα Γαρουφαλιά ή ζωοτροφία αύτής καί τών
τέκνων της, καθώς καί τά πρός ένδυμασίαν αύτών αναγκαία έξοδα θέλουσι γίνεσθαι εκ
τής περιουσίας τού ανδρός της, ή δέ προίξ αύτής είναι άνέπαφος· άν δέ καταφρονήσασα
τόν πρώτο Γάμον προαιρεθή νά συναφθή είς δεύτερον (όπερ είναι άναγκαίον νά λεχθή)
αύτη μέν νά έκπίπτη τού δικαιώματος τής προγαμιαίας δωρεάς, καί παντός άλλου γαμικοϋ
κέρδους, ή δέ Δεσποτεία αύτών νά φυλάττηται είς τά ύπ αύτής γεννηθέντα τέκνα ...».

583α

1782-1876. Κώδικας της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης. Έδεσσα, Τεργέ-
στη.

Κ. Σταλίδης, Κώδιξ, δ τό πρώτον συστηθείς άμα τη συστάσει
τής ελληνικής σχολής εν τη πολιτεία Βοδενών, Έδεσσα 1979, σ. 15-
26 αρ. 3-13, σ. 39-42 αρ.'23-27, σ. 54-60 αρ. 31, σ. 67-68 αρ. 33,
σ. 101-102 αρ. 39, σ. 106-108 αρ. 41-42.

584

1783. Πατριαρχικό έγγραφο. Κωνσταντινούπολη.

Μ. Ζ α φ ε ι ρ ί ο υ, «Ένα συνοδικό αφοριστικό έγγραφο», Σαμιακές
Μελέτες 4 (1999-2000), σ. 271-277.

585

1783-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σπέτσες.

Β. Κρεμμυδας, Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τ. Α': Χατζηπαναγι-
ο'πης-Πολίτης, Αθήνα 1973, σ. 169-170 αρ. 1, σ. 171-172 αρ. 3-4,
σ. 176-178 αρ. 15 (= Β. Κρεμμυδάς, « Η οικονομία των Ελλήνων. Πενήντα
κρίσιμα χρόνια 1770-1821», στον τόμο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000,
τ. 1, Αθήνα 2004, σ. 288), σ. 179 αρ. 18.
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ΝΑΥΤΙΚΗ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»

1783, 24 Ιουλίου

«... νήσον Σπέτζες τήν σήμερον φανερώνομεν τά τρία μέρη, ο κυρ Παναγιώτης Μέξης
καϊ κύρ Χατζή Παναγιώτης, άξάδελφός τους, και κύρ Γιάννης Μέξης, ότι τό καΐκι πού
έφτιασαν εδώ είς Σπέτζες άπό δύο χρόνια και ομπρός καϊ καλώς τό άρμάτωσαν και
ευρίσκεται τήν σήμερον μέ όλα του τά άρμαμέντα είδαν τόν λογαριασμόν είς τό άναμεταξύ
τους καί έδωσε δ καθένας διά τό μερίδιόν του τά όσα τον τύχαινε καϊ νά άγροικιώνται
και οί τρεις σννδρόφοι είς τό αύτο καΐκι καϊ ό,τι μασούλι δώσει δ κύριος νά τό κάνονν
τρία μερίδια, νά λαβαίνει ό καθείς τό μερίδιόν τον, οί άνωθεν αύτοι τρεις κύρ Πανα-
γιώτης και κύρ Χατζής και κύρ Γιάννης, και νά άγροικιώνται είς τό καΐκι αύτοϊ οί
τρεις σννδρόφοι και νά είναι νοικοκύρης δ καθείς είς τό μερίδιόν τον καϊ μέ καλή τονς
γνώμη καϊ ενχαρίστηση νά είναι διά καραβοκύρης δ κύρ Γιάννης και νά έχει νά βγάζει
διά καραβοκυράτο ένα μερτικό άνέχαρτζο άπό όλο τό καΐκι καϊ εί τι καιρό δέν μένουν
ευχαριστημένοι οί σννδρόφοι του άπδ τόν καραβοκύρη τους και σύνδροφόν τους νά μένει
αύτός νά πηγαίνει διά καραβοκύρης ό κνρ Παναγιώτης καϊ εί τι διάφορο δώσει ό κύριος
νά μοιράζουν είς τρία μερίδια τόσο καϊ σέ ζημία, όπον δ θεός μήν ήθελε δώσει. Ακόμη
φανερώνομεν ότι μέ χωρίς σνγγνώμη τής σννδροφίας τονς νά μήν μπορούν νά βάνονν
ξένο καραβοκύρη. Καϊ ούτως έμειναν εύχαριστημένοι και έγράφτη τό παρόν και άλλα δύο
παρόμοια και κρατεί δ καθείς είς χείρας του είς ένδειξη και άσφάλειαν και βεβαιώνονν
διά χειρός τονς ...».

585α

1784. Συνοδική απόφαση. Κωνσταντινούπολη.

L. Petit, Actes de VAthos. I. Actes de Xenophon, St. Petersbourg
1903, σ. 81, αρ. 12.

586

1784. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Λάρισα.

Β. Σπανός, «Δύο Σοφαδίτισσες δωρήτριες της μονής του Δουσίκου
στα 1784», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 35 (1999), σ. 77-80.

586α

1784-1854. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Έμπας (Πάφος), Λευκωσία,
Φαρμακάς (Κύπρος).

Κ. Σπυριδάκις, «Σταχυολογήματα έκ τής κυπριακής ιστορίας τών
χρόνων τής τουρκοκρατίας. Α' Ό Κύπριος έπίσκοπος Είρηνουπόλεως και
ή διαθήκη αύτοΰ. Β' Δύο κυπριακά πωλητήρια», Κυπριακοί ΣπουδαΙ

17 (1953), σ. 46-50, 52.
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587

1785. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Κορινθία.

Ν. Π ι έ ρ ρ ο ς, «Προεπαναστατικών έγγραφον συμβιβασμοΰ τών χω-
ρίων Ζάχολης καί Σελιάνας (1785)», στα Πρακτικά τοϋ Β' τοπικού
συνεδρίου Κορινθιακών ερευνών, 'Αθήνα 1986, σ. 136-137.

588

1785. Απόφαση κομπανίας εμπορευομένων με την οποία διορίζεται νέος
επιστάτης και ανανεώνεται η ισχύς των παλαιών καταστατικών ρυθ-
μίσεων. Μίσκολτς.

Ν. D a n ο ν a, V. To d ο r ο ν, «Ελληνικά έγγραφα από το αρχείο της
πόλης Μίσκολτς (Ουγγαρία)», στον τόμο The hellenic diaspora. From
antiquity to modern times, τ. 2, Amsterdam 1991, σ. 175-189.

1785, 6 Μαρτίου

«Εις δόξαν θεοϋ καϊ αγίων πάντων

1785. Μαρτίου 6. είς Μισκόλτζι. κάμνωμεν ένθίμησιν, δτι τήν σίμερον εκαμεν ή έν
Μισκόλτζη τών ουχί έννομένων άνατολικών ορθοδόξων άδελφότης κοινήν συνάθρησιν, καί
άφον δ κύρ Αναστάσιος τζαμπίκου τήν έπιστασίαν τής κυβερνήσεως τής άδελφότητας τήν
έβάσταξεν τόσον καιρόν, ώστε είς τό εξής νά μήν ήθελε νά τήν δεχθή, κοινή τή γνώμη
καί θελήσει, έδοσεν ή άδελφότης τήν έπί στασίαν τω κυρία) Γεωργίω πατάκη, άπό τήν
σήμερον διά χρόνον καιρόν I: άν δέν θέληση νά τήν βαστάξη παράνω: I: νά είναι προε-
στός καί κιβερνιτής όλλων τών υποθέσεων τής άδελφότητος, Εκκλησίας μας πνευματικού
Πατρός μας, σχολείου καί διδασκάλου μας, άντανά μέ τούς όμνεγμένους διά σιμβουλά-
τυράς του καί συμβοηθοϋς τον, ήγουν: κνρ Άναστάσιον τζαμπίκου, πρόην προεστόταν
μας, κνρ Ίωάννην τίμτζα, κνρ Μανόλην διαμαντή, κνρ Άναστάσιον κοσμίκην, κνρ Ναούμ
κοσμίκην, κνρ Μιχάλην ζονπάνον, κύρ άθανάσιον πεσχάρον, καί κύρ Άθανάσιον βρέτε,
δίδοντες εις αύτούς τήν έξονσίαν, όλλα τά πράγματα νά τά κνβερνήσονν, κατά τούς κά-
τωθεν παλαιούς νόμους τής άδελφότητος, τούς όποίονς καί τώρα τούς άνακαινίζομεν, καί
διά μεγαλητέραν βεβαίωσιν, ότι όλλοι κοινώς ύποχρεώμεθα νά τούς φιλάξωμεν, ίδοχείρως
τούς νπογράφωμεν: ήγονν:

1Ό προεστώς δπού φέρει τό πρόσωπον όλλης τής κοινότητας, κάθε μίαν νπόθεσιν,
έγγίζονσαν όλλην τήν αδελφότητα, έχει χρέος πρώτον νά τήν κοινωνήση μέ τούς δμνεγμένονς
καί σνμβονλάτοράς τον, καί άν αύτη ή ύπόθεσις θέλει τούς φανεί δίσκολη, άλέως νά μήν
τούς είναι σιγχωριμένον μόνοι τονς νά κάμονν τήν άπόφασιν, παρά σηνάζοντας όλλην
ομού τήν κοινότης καί τότες, καθώς φανή εις όλλονς εϋλογον, νά άποφασισθή, άλέως
ύποχρεόνονται νά δώσονν λογαριασμόν διά αντό ...

5°". Ό προεστώς καί οί όμνηγμένοι, έχονσιν χρέος ύπό κάτω τον όρκον τονς, κάθε άναφοράν
τών σνναδελφών νά τήν τελειώσονν, καί χάριν, χωρίς καμμιάς πλερωμής νά κάμονν την
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άπόφασιν, χωρίς νά κοιτάξουν προσόπατα, ή κρατήσουν χατήρι δια συνγγένειαν, φιλίαν
άλλά άπροσοπόλείπτως μέ καλίν συνίδισιν νά κρίνουν δίκαια, καί τήν άπόφασιν μέ όλλα τά
περιστατικά, νά τήν γράψουν είς τό προτόκολον εί δέ καί θέλει είσθαι ξένος δ άνθρωπος
όχι άπό τήν κοινότητά μας, καί έρχεται μέ άλλον ξένον εδώ νά κριθή, τον τοιούτον ή
αναφορά νά μίν θεοριθή άρχήτερα, παρά αφού διά τήν χασομερίαν καί κόπον τών εδώ
αδελφών πλερώση F. 12. ήγουν δώδεκα, καί μέ τούτην τήν πλερομήν νά τού δοθή καί
τό εξτράκτον άπό τό προτόκουλον, εί δέ καί καννένας άπό τούς αδελφούς μας θέληση νά
εύγάλη τό έξτράκτον άπό τό προτόκουλον, νά πλερώση F. 6. άλλέως νά μίν τού δωθή.
6°". "Ολλα τά αδέλφια τής κοινότητος τούτης πιτρέπονται, όσαις φοραις τυχαίνη νά εχη
καμμίαν άναφοράν μέ άλλον άδελφόν, μέ καννέναν τρόπον νά μήν τού είναι συγχωριμον
άρχήτερα νά εύγη είς τά έξω κρητίρια, παρά πρώτον νά θεοριθή ή αναφορά του είς τήν
κοινότητα, καί τούτο διά νά φιλαχθή ή τιμή τού κα& έννός, καί νά μίν τού ακολουθήσουν
έξοδα, εί δέ καί τολμίση τινάς, άρχήτερα νά εύγη είς τά έξω κρητίρια παρά ή κοινότης
νά θεορίση τήν ύπόθεσιν του, δ τοιούτος νά πλερώση έκδίκησιν ή μπιουντιτίση είς τήν
κοινότητα F. 12 ήγουν δώδεκα.

7°". Ό προεστώς καί οί δμνεγμένοι νά μήν είναι χρεώσται άπλώς καί ώς έτιχεν καθε μίαν
ύπόθεσιν νά τήν θεωρήσουν καί νά τήν κρίνουν άλέως, παρά δ κάθε έννας νά δώση τό
κλαύσιμόν του ενγράφως, διά νά ημπορέσουν νά τω γράψουν είς τό προτοκουλον, καί καθε
μίαν άπόφασιν δπού νά κάμνουν είτε οί ίδιοι δμνεγμένοι, είτε άν τύχη νά είναι καί άλλοι
καλισμένοι, όσοι κρίνουν τήν ύπόθεσιν, καί όσοι εύρεθούν είς την τότε σύναξιν παρών,
όλλοι νά ύπογράψουν τήν άπόφασιν ιδιοχείρως, μά τουλάχιστον νά είναι 6. δμνεγμένοι
άλίως ή άπόφασις, άν είναι ολιγώτεροι, νά είναι άκυρος ...

15°". "Οσαις φοραΐς δ προεστός μου καί οί δμνεγμένοι ήθελαν τό γνωρίση άναγκαίον,
δίκαιον καί εύλογον νά κάμνουν τήν συνάθροισιν, καί νά κράξουν όλλιν τήν άδελφότητα,
όλλοι ύποχρεώμεθα, άπροφασίστως νά ερθούμεν είς τήν κοινότητα, (έξω μόνον άν δέν
εύρεθή είς τό βαρώσι εδώ, ή έχει καμμίαν δικαίαν άφορμήν, ή όποια τόν εμποδίζει
νέ έλθη) εί δέ καί δ προεστώς στέλνει καί μάς κράζει είς τήν συνάθροισιν, καί ημείς
ήθελάμεν παρακούση καί δέν ήθελάμεν πηγαίνη διά ίνάτι, πίσμα, ή καταφρόνισίν του, καί
γίνεται έμπόδιον είς τήν σύναξιν, δ τοιούτος δπού δέν ήθελεν έλθη, άν είναι δμνεγμένος,
νά πλερώση μπιούντιτίσι F 12. ώσάν δπού δίδει κακόν παράδειγμα είς άλλους, εί δέ καί
είναι άπό τούς ήθιλοίπους τινάς, νά πλερώση F 6 ...

18". Κλέπτην άνθρωπον, διά τοιούτον μαρτιριμένον, φανερόν μεθήστακα, δ όποιος νά μήν
θελίση νά κάμη άποχήν καί νά διορθωθή, άδικον φανερόν άνθρωπον καί ψεύτην, επίορκον
καί βλάσφιμον, φανερόν πόρνον δπού δέν διορθώνεται, μάλιστα δίδει κακόν παράδειγμα είς
άλλους, μέ καννέναν τρόπον νά μίν τόν δεχθώμεν, μάλιστα άνάμεσα είς τούς αδελφούς μας
άν εύρεθή καννένας (τό οποίον μήν τό δώση δ θεός) καί νουθητευθή εώς τρίτην φοράν,
καί δέν θελίση νά καλιτερεύση τη ζωήν του, δ τοίουτις νά άποβαλθή άπό τήν κοινότητα
ώς κακός άνθρωπος, διά σοφρονισμόν άλλων.

19". Ή Μέθη ήθειδή καί είναι πάντων τών κακών ή άρχή καί τών καλών έργων ή φθορά,
εύκαρία μάχης καί ύβρισίας, έτζι άπηγορευεται άναμεσόν μας, δπού κάμνοντες τήν πραγ-
μάτιάν μας όυτε είς τά ποτρούμι νά μήν άκολουθήση, διά νά λείψη άπό άνάμεσόν μας ή
μάχη καί ή ύβρισίας, ή δποίαι σιχνάκις ακολούθησαν. "Οθεν θεσπίζομεν τήν σίμερον, διά
πάντοτες, ή μέθη είς όποιον μας καί άν τύχη, καί εύρέθεις μεθισμένος, μλαώση τινάς μέ
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καννέναν, ή ύβρίση, ή βλασφιμήση. ό τοιούτος αν είναι άπό τούς κοινούς, νά πλερώση
μπιουντιτίσι ή έκδίκησιν F 6. ή δέ καί είναι άπό τούς δμνεγμένους, νά πλερώση F 12,
διά νά σοφρονισθούν οί ήθίλοιποι, καί όποιος δέν έχει, ή δέν θέληση νά τά πλερώση, νά
φάγη τόσα δεκανίκια, όσα F έπρεπε νά πλερώση ...

Τούτα είναι τά πούνκτα καί οί κανόνες, δπού εθεσπησάμεν άπαρασάλεντα νά φιλαχθώσι, καί
νά κρατιθώσι, καί διά τίν στερέωσιν τούτων, ημείς όλλοι οί εδώ ευρισκόμενοι Ιδιοχείρως τά
νπεγραψάμεν εις όλλα στεργοντες, δ δέ προεστώς μας καί οι επίλοιποι δμνεγμένοι. ενώπιον
ημών πάντων, καί τού Πνευματικού μας πατρός κυρίου Εβρέτα μπενδέλα, καί Διδασκάλου
μας κυρίου Ιωάννου άποστόλοβικ ζώσα φωνή ούτως έβαλλαν τόν όρκον τους ...».

588α

1785-1820. Διαταγές των δραγουμάνων του οθωμανικού στόλου προς τους
κατοίκους της Σίφνου αναφερόμενες κυρίως σε φορολογικά ζητήματα
και ιδιωτικές διαφορές. Γράμματα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Γρηγορίου Ε'. Κωνσταντινούπολη, Σίφνος, Χίος.
Β. Σφυρόερας, «Έγγραφα τής νήσου Σίφνου (1785-1820). Έκ
τής συλλογής Γεωργίου Σ. Μαριδάκη», ΕΜΑ 17-18 (1967-1968), σ.
6-44, αρ. 1-15.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ Κ. ΧΑΝΤΖΕΡΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

1796, 13 Αυγούστου

«Τιμιώτατοι καϊ ημέτεροι προσφιλέστατοι προεστώτες και επίτροποι τής νήσου Σίφνου,
τήν τιμιότητά σας προσφιλώς χαιρετοϋμεν εΐητε ήμΐν ύγιαίνοντες έν ευημερία. Επειδή
έγένετο γνωστόν είς ημάς ότι δ εν τω ελληνικω σχολείο) μεγάλος όντας, έν ώ κάθηται
δ διδάσκαλος καϊ παραδίδει τά μαθήματα, έπεσε προ μικροϋ, και ήδη ούκ έχει τόν τρό-
πον ούτε τό σχολείον, ούτε τό κοινόν σας νά οίκοδομήση τόν ρηθέντα όντάν, όντα πάνυ
άναγκαίον, οίδαμεν δέ έν τούτοις ότι δ μακαρίτης Κυζίκου κύρ Αγάπιος επαφήκεν είς
τό κοινόν σας δύο χιλιάδας πεντακόσια γρ(όσια), παραγγείλας τό τούτων διάφορον νά
δίδεται υπέρ ιρνχικοϋ του μνημοσύνου, διά τοϋτο γράφοντες προστάζομεν σφοδρώς καϊ
άποφασιστικως, όπου τά άπό τοϋ περυσινού διαφόρου τών ρηθέντων άσπρων εκείνου τοϋ
μακαρίτου εκατόν πεντήκοντα γρ(όσια), δμοίως καϊ τά άπό τοϋ φετεινοϋ διαφόρου άλλα
εκατόν πεντήκοντα, συμποσούμενα όλα είς γρ(όσια) τριακόσια, χωρίς άλλο, διά χειρός
τοϋ λογιωτάτου έδικοϋ μας κοινοϋ σας καντζιλλιέρη Κωνσταντίνου Παλαιοϋ νά δοθώσιν
είς τόν Αντώνιον Νιοτάρην, όπου δι' επιστασίας αύτοϋ τοϋ 'Αντωνίου καϊ εξ αύτών τών
τριακοσίων γρ(οσίων) νά άνοικοδομηθή δ καταπεσών εκείνος οντάς τοϋ σχολείου μέχρι
τής πρώτης 'Οκτωβρίου εξ άποφάσεως, καθότι, άν μάθωμεν πώς έως τότε δέν έτελείωσε
καϊ άπό μέρους σας κοινώς δέν έγινε προθυμία καϊ επιμέλεια διά τήν ταχείαν τελείωσιν
εκείνου τοϋ όντα, άφορήτους προσωπικός παιδείας και ζημίας άνεπαισθήτους θέλετε
ϊδει διενεργουμένας καθ' υμών, ωσάν οπού αδιαφορείτε είς τά πρός τήν βελτίωσιν τοϋ
σχολείου σας, όπερ είναι καϊ ό έπαινος και δ καλλωπισμός τοϋ τόπον σας. Έν ολίγοις
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προστάζομεν αποφασιστικότατα, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, όλοι σας κοινώς
νά άπέλθητε, κουβαλοϋντες οί μεν πέτρες, οί δε χώμα, οί δέ ό,τι περ άν χρειασθή, διά νά
τελειώση μούτλακ μία ώρα τό όγληγορώτερον και δ ρηθεϊς όντας καϊ ό,τι άλλο μερεμέτι
εΐναι άναγκαΐον εις τό σχολεϊον. Σίφνιοι, άνοιξε τε τά μάτια σας καλά, μεγάλην προσοχήν
νά έχετε εις τήν σύστασιν τοϋ κοινοϋ έλληνικοϋ σχολείου, διά νά μήν πάθετε όσα δέν
στοχάζεσθε. Προσέτι, επειδή και εις τό σχολεϊον πρέπει νά γίνεται ετησίως ολίγον με-
ρεμέτι, προστάζομεν άποφασιστικώς, όπου τά εκατόν πεντήκοντα γρ(όσια), τά άπό τοϋ
ετησίου διαφόρου τών ρηθέντων άσπρων εκείνου τοϋ μακαρίτου Κυζίκου, νά δίδωνται τόν
καθέκαστον χρόνον εις ένα τών χρησίμων συμπατριωτών σας και διά χειρός εκείνου νά
έξοδεύωνται εις μόνον μερεμέτι τών οντάδων και έκκλησιών τοϋ έλληνικοϋ σχολείου.
Μανθάνομεν ότι καί ό λογιώτατος διδάσκαλος τοϋ ρηθέντος σχολείου Τζορτζάκης Μπάος
πολιτεύεται με τρόπον καλόν, έπιμελούμενος τοϋ έργου του και μόνον σκοπόν έχων τήν
προκοπήν τών εις αύτόν φοιτώντων, εφ' οίς καϊ χαίρομεν και πασιν νμΐν παραγγέλλομεν
νά φέρεσθε πρός τήν λογιότητά του μέ άμοιβαϊον τρόπον και μέ τήν προσήκουσαν φιλοφρο-
σύνην, όπως γένηται προθυμότερος εις τό έργον του. Ούτω προστάζομεν άποφασιστικώς
και τινάς άπό εσάς μήτε μικρός μήτε μέγας νά μήν τολμήση νά δείξη τήν παραμικροτέραν
έναντιότητα εις όσα διά τοϋ παρόντος προστάζομεν, έπειδή ή ζημία του είναι κάτέργον
και έξ ολοκλήρου αφανισμός του. Λοιπόν γενέσθω έξ άποφάσεως, ώς προστάζομεν. 1796,
Αυγούστου 13, άπό Χίου.

Τής τιμιότητός σας όλως,
Κωστάκης Χαντζερής»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Μ. ΧΑΝΤΖΕΡΗ ΠΕΡΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

1811, 20 Ιουλίου

«Τιμιώτατοι καϊ ημέτεροι προσφιλέστατοι προεστώτες καϊ επίτροποι και όλος δ κονός
ραγιάς τής νήσου Σίφνου, ειητε νγιαίνοντες εν ευημερία. Και προλαβόντως δι ετέρου μας
γράμματος σας έδηλοποιήσαμεν ότι δ προκάτοχος μας άρχων ποοτ(έλνικος) Θεοδωράκης
Ρίζος είχε μετρήσει εις τόν δαψιλή χαζνέν τοϋ υψηλοτάτου και πολυχρονίου καπουντάν
πασιά έφέντη μας ώς άπό μέρους τοϋ κοινοϋ σας γρόσια τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια
και ότι ή εύγενεία του χρεωστών εις τδ μιρϊ τοϋ βασιλικοϋ τερσανέ έκαμε χαβαλέν αύτά
τά άσπρα τοϋ κοινοϋ σας εκεί καϊ έπειδή τό περϊ τών τεσσάρων τούτων χιλιάδων πεντα-
κοσίων γροσιών εκδοθέν ύψηλόν προσκυνητόν μπουγιουρουλντι τοϋ πολυχρονίου έφέντη
μας διαλαμβάνει άποφασιστικώς νά πληρωθώσιν άπό τοϋ κοινοϋ σας, τό δέ κοινόν σας
νά άγροικηθή μέ εκείνους τούς συμπατριώτας σας, οπού έμπεριέχονται εις τό ιλάμι τής
ιεράς κρίσεως, μετά τών όποιων είχε ή Μαροϋσα διαφοράν, εφ' φ καϊ έμετρήθησαν εις τόν
χαζνέν αύτά τά γρόσια τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια, δ β°: βιστιάρης και γραμματικός
στόλου Γεώργιος Όθώνειος, ώς έχων τήν κοινήν σας πατένταν διά τό μακτοϋ τοϋ τόπου
σας, έβιάσθη μεγάλως, καϊ άκων και μή βουλόμενος έμέτρησεν αύτά τά γρόσια τέσσερεις
χιλιάδες πεντακόσια εις τό μιρϊ τοϋ βασιλικοϋ τερσανέ, δπού έχρεώστει ή εύγενεία του
και έπειδή εμέτρησεν αύτά καί τω τρόπω τούτω εύηργέτησε και τό κοινόν σας, καθότι
έλειψεν δ έρχομός μουμπασίρη μέ ζημίαν σας μεγάλην, σας έπροστάζαμεν δι' εκείνου μας
τοϋ γράμματος νά τά άποστείλητε και αύτά τά άσπρα πρός τόν β"' βιστιάρην μετά τοϋ
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διαφόρου αυτών. Μανθάνομεν όμως ήδη πώς δεν εποιήσατε οϋτε καν τήν άπόφααιν τοϋ
θεοφρουρήτου ύψους του ούτε καν τήν περίληψιν τοϋ γράμματος μας εκείνου καϊ επειδή
δ βος βιστιάρης ενοχλείται μεγάλως περί τής εξοφλήσεως τών άσπρων τούτων, σας προ-
στάζομεν άποφασιστικώς, δπού με πρώτον, δι' ασφαλών πολιτζών, νά τοϋ τά στείλετε
άπό κοινοϋ σας, τό δε κοινόν σας νά τά λάβη άπδ εκείνους, δπού εμπεριέχονται είς τό
ίλάμι τής ιεράς κρίσεως, μετά τών όποιων εΐχεν ή Μαρονσα διαφοράν. Ούτω ποιήσατε
ώς προστάζομεν εξ αποφάσεως και ύγιαίνοιτε. 1811, Ιουλίου 20, από Ντιβάν-χανέ.

Τής τιμι/ηητός σας όλως,
Μιχαήλ Χαντζερής»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

1820, 9 Μαΐου

«Τίμιοι προεστώτες καϊ έπιστάται τής νήσου Σίφνου, ύγιαίνοντες είητε. Γνωστοποιείται
ήδη διά τοϋ παρόντος, ότι δι άναφορας τοϋ ένδοξοτάτου τζεζριγιέ μουχασίλη Σεγϊδ
'Αχμέτ άγα άνηνέχθη είς τό κραταιότατον δεβλέτι ότι άγκαλά καί τό ρέσμι τοϋ τζεζριγιέ
είναι άποκομμένον άπό χρόνων είς τριάντα μίαν χιλιάδα καϊ διακόσια πενήντα γρόσια, δ
τρόπος όμως τής άποκοπής περιορίζεται είς τό νά μήν πληρώνη ρέσμι τό κρασί έκεϊνο,
δπού πωλείται και έξοδεύεται είς τούς κατοίκους τών νήσων καϊ έκεϊνο δπού άπ' εύθείας
μετακομίζεται είς τήν Μαύρην θάλασσαν, τό δέ μετακομιζόμενον μέ καράβια ή καΐκια
φράγκικα ή ραγιάδικα εις τόν κόλπον τής Κωνσταντινουπόλεως, έκεϊνο νά πληρώνη τό
ρέσμι μιρί του εδώ είς τόν τζεζριγιέ έμινί κατά τήν άποκοπήν, είς τά όποια καΐκια καϊ
καράβια ήτ ον έπιταγμένον νά δίδεται παρά τών προεστώτων τής νήσου σας ένσφράγιστος
άπόδειξις, διαλαμβάνουσα άκριβώς τήν ποσότητα τοϋ φορτίου, διά νά άπαιτήται τό ρέσμι
εδώ και νά μήν ζημιοϋται δ τζεζριγιές. Αλλ' έν τούτω τω μεταξύ οί καραβοκύριοι τών
φράγκικων καραβιών, φέροντες τά καράβια των πεφορτισμένα μέ κρασί και πωλοϋντες αυτό
είς Βασιλεύουσαν, έπαρρησίαζαν τεσκερέδες τοπικούς, διαλαμβάνοντας ότι έπλήρωσαν είς τόν
τόπον τό ρέσμι τζεζριγιέ, καϊ όντος τούτου απέναντι τοϋ σονρουτίου καταντοϋσι λογομαχίαι
μεταξύ τών μεμούρηδων τοϋ τζεζριγιέ και τών Φραγκών καραβοκυρίων, έπιγιγνομένης και
ελαττώσεως ού σμικρας τών εισοδημάτων τοϋ έν Βασιλευούση γενικού τζεζριγιέ. Διά τοϋτο,
πρός έλλειψιν είς τό έξης τών λογομαχιών και τής ζημίας, εξεδόθη ήδη υψηλός βασιλικός
δρισμός, άποτεινόμενος πρός τόν ύψηλότατον καπουντάν πασά έφένδην μας, δι' ου προστά-
ζεσθε ύμεϊς οί προεστώτες νά βουλλώσητε καθαρώτατα εις χαρτίον τήν τοπικήν βονλλαν
έκείνην, μέ τήν δποίαν βουλλώνετε τούς τεσκερέδες, δπού δίδετε είς τά κρασάδικα καράβια
καί καΐκια, και νά τήν στείλετε πρός ημάς νά τήν έγχειρίσωμεν τω τζεζριγιέ μουχασιλή
διά νά κατατεθή εις τούς κώδικας τοϋ τζεζριγιέ και νά γίγνωνται ταντπίκι οί άκολούθως
προσερχόμενοι τεσκερέδες τής νήσου σας, και είς τό εξής νά μήν γράφητε έναντίον τών
σουρουτίων ένσφράγιστα ενδεικτικά, άπερ δίδετε είς τούς ρηθέντας καραβοκυρίους, ότι
έλήφθη έν τω τόπω τό ρέσμι τοϋ τζεζριγιέ, άλλά νά καταγράφετε άκριβώς τήν ποσότητα
τοϋ φορτίου ενός εκάστου καραβιού και τό όνομα τοϋ καραβοκυρίου καϊ τής νήσου σας και
ότι είς Βασιλεύουσαν θέλει πληρωθή τό ρέσμι τοϋ τζεζριγιέ εκείνου τοϋ φορτίου, και νά
δίδετε τούς τοιούτους τεσκερέδες είς χείρας τών πραγματευτών ή καραβοκυρίων άγοραστών.
Και προσέτι διαλαμβάνει δ βασιλικός ούτος δρισμός, ότι τό προαποκομμένον ρέσμι τοϋ
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τζεζριγιέ, δηλ. αί τριάντα μία χιλιάδες καί διακόσια πενήντα γρόσια, νά παραδίδωνται
διά χειρός ήμών κατά τόν Αϋγονστον είς τήν κάσσαν τον τζεζριγιέ, καί παρελθόντος τον
Αύγονστον, άνίσως ή νήσός σας ήθελε μείνει χρεωστούσα τόν τζεζριγιέ τής αποκοπής
της, νά άπαιτήται ή σύναξις παρ' ήμών καϊ ότι ή άποκομμένη αύτή ποσότης με τό νά
περιορίζεται είς τό κρασί δποϋ πωλείται μεταξύ τών νήσων καϊ είς τό μετακομιζόμενον είς
τήν Μανρην θάλασσαν, όσοι θελήσωσι νά φέρωσιν είς Κωνσταντινούπολη κρασί πωλοϋντες
αύτό ενταϋθα, νά πληρώνεται ξεχωριστά διά λογαριασμόν τοϋ μιρίον τό άνάλογον ρέσμι
τον τζεζριγιέ καϊ ότι ύμεις οί προεστώτες εάν φανήτε παραβαίνοντες τήν επί τούτοις ίεράν
ταύτην βασιλικήν έπιταγήν, νά γίνεσθε μετάπεμπτοι καταδικαζόμενοι είς τό βασιλικόν
μπάνιον. Τοιαύτη είναι ή έννοια τοϋ εκτεθέντος ήδη βασιλικοϋ δρισμοϋ, καί ποιησάμενοι
άκριβεστάτην έπίστασιν έπ' αύτήν προσέξατε επιμελώς ίνα μή φανήτε άντιπράττοντες ή
άμελοϋν τες είς τά προσταττόμενα, ότι πρόκειται ν μίν βαρντάτη παιδεία κατά τήν έννοιαν
τοϋ βασιλικοϋ δρισμοϋ· ή απαιτουμένη βονλλα τής νήσου σας, τυπωθεϊσα είς παστρικόν
χαρτί, νά περικλεισθή είς τό πρός ημάς γράμμα, τό οποίον κατεσφραγισμένον νά σταλή
ή μίν διά νά τήν έγχειρίσωμεν, ώς διείληπται άνωτέρω. Ταϋτα ούτως είδότες ποιήσατε
κατά τά έκετεθέντα και υγιαίνετε. μωκν, Μαΐου θ'. Από Ντιβάν-χανέν.

Τής τιμιότητας σας όλος,
Νικόλαος Μουρούζης»

589

1786-1827. Αποφάσεις εκκλησιαστικού δικαστηρίου και ιδιωτικά δικαιοπρα-
κτικά έγγραφα. Μονεμβασιά.

Θ. Σιμόπουλος, Ανάλεκτα εκ τών κωδίκων Σπάρτης καί Μο-
νεμβασίας, Αθήνα 1970, σ. 56-57, 175-177, 179.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΛΥΕΤΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΙΟΤΙ Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΞΕ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1786, Σεπτέμβριος

«τήν σήμερον ενεφανίσθη πρός με ή Ευφροσύνη γυνή τοϋ στεφάνη καλκούνη προσφέρουσα περί
τής θυγατρός αύτής ονόματι καλής ότι λαβόντες εν αύτή αρραβώνα μετά ψιλών συμφώνων,
παρά τοϋ μιχάλη σακαλάκη, τοϋ λαβείν αύτήν ώς νόμιμον αύτοϋ γυναίκα δ ρηθείς μιχάλης
Σακαλής, με& ίκανόν δε καιροϋ διάστημα μαθόντες τάς αίσχρουργίας και άναισχυντίας
τοϋ ρηθέντος μιχάλη Σακαλή και μή θέλοντες τ ελειωθήναι τό τοϋ γάμου συνοικέσιον,
ούτε ή νύμφη καλή, ούτε οί γονείς αύτής, δ ριθεϊς μιχάλης, ώς κακότροπος, επρόστρεξεν
έξωτερικώς είς τονς κρατοϋντας, άκόντων τής νύμφης καί τών γονέων αύτής, βίαιος καί
μετά σφόδρας άπειλής τοϋ έξουσιαστοϋ, έστεφάνωσεν δ ιερεύς αύτούς, ώς περ ενώπιον
εμοϋ τοϋτο έγένετο καί υπό τών ύπογεγραμμένων τιμίων μαρτύρων εμαρτυρήθη.

Τοιγαροϋν τό τοιοϋτον συνοικέσιον κατά τήν τοϋ θείου νόμου άπόφασιν, λύο-
μεν διά τοϋ παρόντος διαζυγίου, καί άποφαίνομεν αύτό ώς μηδαμώς γεγονέναι καϊ
έξεδώκαμεν άδειαν τή ρηθείση καλή ετέρω άνδρί συναφθήναι ...».
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590

1787. Πώληση πλοίου. Μεσολόγγι.

Ζ. Τσιρπανλής, «Συντροφικό καράβι (Μεσολόγγι-Πάτρα 1787).
Άπό τήν ατομική στήν έταιρική πλοιοκτησία», στο Τόμος Τριαντά-
φυλλου, τ. Α', σ. 243-244.

591

1787-1823. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καρπενήσι.

Α. Γ. Μ α υ ρ ο μ ύ τ η ς, Καρπενήσι 1810-1820, Αθήνα 2006, σ.
35-43, 45, 116, 118, 129.

592

1787-1879. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση εκκλησιαστικού
κριτηρίου. Αγία Παρασκευή, Μήθυμνα (Λέσβος).

Χ. Χατζηγιάννης, «Συμβολαιογραφικές πράξεις τής τουρκο-
κρατίας», Λεσβιακά 8 (1983), σ. 201-220.

592α

1788. Διάταγμα που ρυθμίζει τη λειτουργία του νοταριακού επαγγέλματος.
Ζάκυνθος.

Φ. Μπουμπουλίδης, «Νοτάριοι Ζακύνθου», Ε ΑΙ Ε Δ 8 (1958),
σ. 117-118.

593

1788. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. I. Μ. Κύκκου (Κύπρος).

Κούλα Ξηραδάκη, «Ένας Σινασίτης κληροδοτεί τό 1788 είκοσι
γρόσια στήν Παναγία του Κύκκου», Κυπριακός Λόγος 7/37 (1975), σ.
25-28.

594

1788-1790. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ικαρία.

Θ. Κωτσόπουλος, «Ανέκδοτα ικαριακά έγγραφα», Τκαριακά

33/89 (1992), σ. 28-29.
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595

1788-1809. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Βαρνάκοβας (Φωκίδα),
Καρπενήσι (Ευρυτανία), Κωνσταντινούπολη.

Π. Καλονάρος, Ή ιερά Μονή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου ή επιλεγόμενη
Βαρνάκοβα. Τστορία-τεχνη-εγγραφα μετά διαφόρων άλλων ιστορικών
ειδήσεων περι τών μοναστικών ιδρυμάτων καϊ τοϋ κλήρου καί περι
τών επαρχιών Δωρίδος και Ναυπακτίας, 'Άμφισσα 1957, σ. 189-190
αρ. 31-32, σ. 192 αρ. 35.

596

1788-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βαρθολομιό, Ηλεία, (Πελο-
πόννησος).

Νίκη Παναγιωτοπούλου, «Μορφή κοινωνικής ζωής άλλοτε
καί τώρα. Άντλησις ειδήσεων άπό συμβολαιογραφικά άρχεΐα», στα
Πρακτικά τοϋ εκτάκτου Ήλειακοϋ Συμποσίου 2001, Αθήνα 2003, σ.
385-387.

597

1788-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Τά έν Σμύρνη μετόχια του Άγ. Νικολάου», Πέταλον
7 (1999), σ. 67-69, αρ. 1-3.

598

1788-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άρτα, Βουλγαρέλι, Ιωάννινα,
Καλαρρύτες, Ράχη, Συρράκο (Ήπειρος), Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Ξηρο-
χώρι (Εύβοια), Τρίκαλα, Τρίπολη.

Β. Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη, Ά. Σ τ ε ρ γ έ λ λ η ς (έπιμ.),
Άρχειο Ιωάννη Κωλέττη, τ. Α', Μέρος Πρώτο, Αθήνα 1996, σ. 1-
6 αρ. 1-5, σ. 12-20 αρ. 6-14, σ. 22-28 αρ. 17-23, σ. 30-32 αρ.
25-27, σ. 34-47 αρ. 31-47, σ. 48-65 αρ. 49-64, σ. 68 αρ. 67, σ.
71-72 αρ. 70-71, σ. 75-78 αρ. 77-81, σ. 80-81 αρ. 84, σ. 83 αρ.
87-88, σ. 140 αρ. 178, σ. 142 αρ. 181, σ. 148 αρ. 187, σ. 149-151
αρ. 189-190, σ. 212 αρ. 244, σ. 269-270 αρ. 313-314, σ. 304-305
αρ. 352.
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

1823, 20 Ιουλίου

«Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

Οί υπογεγραμμένοι, δ τε Έπαρχος τής Ευβοίας Ιωάννης Κωλέττης καί καπετάν Ανδρέας
Κοσμά, έσυμφωνήσαμεν ώς άκολούθως:

Αον. Ό καπετάν Ανδρέας υπόσχεται νά ύπάγη μέ το καράβι του, όνομαζόμενον 'Αλέξανδρος,
είς τήν πολιορκίαν τοϋ φρουρίου τής Ευρίπου καί νά φροντίση μέ κάθε τρόπον νά βιάση
τά εχθρικά πλοία, νά τά κτυπήση καϊ νά ένεργήση όσα ή χρεία τό καλέση πρός άνατροπήν
τών σχεδίων τοϋ έχθροϋ.

Βον. Ό Έπαρχος υπόσχεται νά τόν δώση πρός γρόσια οκτώ χιλιάδες τόν μήνα (No 8.000),
τάς μεν τέσσαρες χιλιάδες επί χείρας, τάς δέ άλλες τέσσερες μεθ' ημέρας δέκα πέντε.
Γον. Υπόσχεται πρός τούτοις δ Έπαρχος νά τόν δώση διά τροφήν πρός τριακόσια δράμια
ψωμί και μισή οκά κρέας τόν άνθρωπον.

Δον. Υπόσχεται άκόμη νά τόν δώση τήν άναγκαίαν μπαρούτη καί σφαίρας κανονιών.
"Οθεν, έγένοντο δύο παρόμοια, τό εν νά μένη είς χείρας τοϋ Έπάρχου και τό άλλο είς
χείρας τοϋ καπετάν Ανδρέα ...».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ Υ ΖΩΟΥ

1815, 12 Νοεμβρίου

«Τήν σήμερον φανερώνω εγώ δ Χρήστος Σοΐας άπό χωρίον Ντοβίσταινα ότι επήρα μέ
ήμορο τό βόιδι τοϋ 'Ιωάννου Νικολάου Μπαδάκο άπό Καλαρρύτες, διά νά οργώσω τά
χωράφια μου μόνον καϊ όχι ξένα καϊ νά τοϋ τό φέρω οπίσω είς τήν πρώτην 'Ιουνίου τοϋ
ερχομένου χρόνον 1816. Και νά τοϋ φέρω είς Καλαρρύ τες τό ήμορο έσυμφωνήσαμεν,
ρόκα καλή, στεγνή και παστρική, ταγάρια καλαρρυτιώτικα τρία, ήτοι 3, μέ έδικόν μου
αγώγι είς τάς 30 Όκτωμβρίον. Καϊ εάν τοϋ τό χαλάσω τό βόιδι άπό αίτίαν μου, νά τοϋ
μετρήσω γρόσια εκατόν πενήντα, ήτοι 150. Μά εάν τό βόιδι έτοϋτο δέν κάμνη χωράφι,
ύπόσκομαι είς οκτώ ημέρες άπό τήν σήμερον νά τοϋ φέρω χαμπέρι, διά νά τό κάμη ό,τι
θέλει. Ούτως εσυμφώνησα έμπροστεν τών κάτωθεν και είς ένδειξιν ...».

598α

1788-1842. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κουκούλι (Ιωάννινα).

Κ. Λαζαρίδης, «Οί Τούρκοι Σπαήδες», Ηπειρωτική Έοτία 1/1
(1952), σ. 10-14· Ηπειρωτική Εστία 1/2 (1952), σ. 187-142.

599

1788-1876. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. I. Μ. Παλιούρης (Ιωάννι-
να).

Σ. Μ π έ τ τ η ς, «Περί τής έν Ήπείρω μονής Παλιούρης)), Ηπειρωτική
Εστία 14/158-160 (1965), σ. 457-461 αρ. 1-2, σ. 467 αρ. 4, σ. 469
αρ. 7, σ. 471 αρ. 10, σ. 472 αρ. 12, σ. 473 αρ. 14, σ. 474-477 αρ.
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16-19, σ. 479 αρ. 22, σ. 481-482 αρ. 25-27, σ. 484 αρ. 31, σ. 487
αρ. 36, σ. 489 αρ. 39, σ. 490-491 αρ. 41-42, σ. 492-494 αρ. 44-48,
σ. 498-499 αρ. 57-59, σ. 500 αρ. 61.

599α

1789-1799. Έγγραφα που αφορούν τη ρύθμιση της διαμάχης μεταξύ των
κατοίκων του Κάστρου και του Νεοχωρίου στη Νάξο για τις φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις και συμφωνία συνένωσης των δύο Κοινών.
Κωνσταντινούπολη, Νάξος, Χίος.

Π. Ζερλέντης, «Διαμάχη έν Νάξω Καστρινών καί Νεοχωριτών»,
Παρνασσός 11/7 (1888), σ. 423-427.'

600

1789-1821. Διοικητικά, δικαιοπρακτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα. Βό-
στιτζα (Αχαία).

Μ. Μιχαλόπουλος, Μανρίκιον Αιγιαλείας. Οικισμοί και μετα-
νάσται εν Αχαία επί Βενετών ( 1691 ). Καταγωγή πατριών. Ιστορική
και λαογραφική μελέτη, Αθήνα 1974, σ. 47-49, 50-53, 60-62, 67-75,
87-91.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΣΤΙΤΖΑΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΑΦΙΔΟΦΥΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ Υ Σ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

1819, 18 Ιανουαρίου

«Διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού, καϊ άποφασιστηκοϋ γράμματος, ημείς οί προεστοί,
και λοιποί Έγκάτοικοι τοϋ κασαπα βοστήτζης συμφόνως, καϊ με μίαν ιρυχήν, καϊ με μίαν
φωνήν, φανερόνωμεν όμολογοϋμεν, καϊ άποφασήζωμεν άμεταθέτως, ότι με τό và ήλθαν
προ χρόνων οί καλαβρυτινοί, άποκτήσαντες, καί φυτεύσαντες σταφήδας εις τόν καμπον
τοϋ κασαπα μας, καϊ εκ τούτου μας επροξενήθη, καϊ μας προξενείται μεγάλη ζημία εις
τόν τόπον μας, από τήν αύγάτησιν τών ήμεροδουλίων, και τών λοιπών άναγκαίων εις δού-
λενσιν, και περιποίησιν τών αύτών υποστατικών, και επειδή προλαβόντως τά υποστατικά
των ήτον ολίγα, και έξουσιαζώμενα μόνον άπό τούς μεγαλητέρους τών καλαβρύτων, και
επειδή τά δοσήματα τοϋ τόπου μας ήτ ον πολλά όλιγώτερα, από ότι είναι τώρα δεν τούς
έξεσινεριζόμεθα εις τό ολίγον χρεϊ δποϋ μας έδιδαν, τώρα όμως έπειδή τά υποστατικά
των έγιναν περισσώτερα άπό τά έδικα μας, και ή έκ τούτων ζημία μας έγινε μεγαλη-
τέρα και τά δοσήματα τοϋ τόπου μας, καθώς και όλων τών καζάδων αύγάτησαν πολύ
περισσώτερον άπό τό πρώτον, και έπειδή οί άρχοντες, και λοιποί καλαβριτινοί, όχι μόνον
δέν καταπείθωνται νά πληρώσουν τό χρέϊ τους κατά τήν άναλογίαν τής αύζήσεως τών
δοσημάτων, αλλά μάληστα άπό εκεί δποϋ μας έδιδαν προτίτερον γρόσια δεκαοχτώ τήν
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καθε χηλιαδα, τώρα καταχρώμενοι τήν γειτωνικήν, καϊ φιληκήν σχέσιν, Ισχυρογνωμουντές
μας δίδουν γρόσια οκτώ, διό τοϋτο άπεφασήσαμεν νά τοϋς ζητήσωμεν με οίον δήποτε
τρόπον δυνηθώμεν, κοινούμενοι είς κάθε κρητήριον, τόσον εδώ, όσων, και είς βασιλεύ-
ουσαν, τό ύμησι άπό ότι ήθελε έρχεται είς ημάς τό χρέος, είς καθε χηλίάδος, δποϋ μέσα
είς αύτήν τήν ποσώτητα, μ όλις έμπεριέχωνται τά διά βασηλικόν δρησμόν, καϊ κοινών
τυπωμάτων τοϋ Μωρέως δώσήματα, μ όλον δποϋ έπρεπεν νά πληρόνουν μέρος, καϊ άπό
τά τωπικά, δωσήματα, ώσάν δποϋ άπό τόν ΐδοιον βοεβόνδα δεκατίζωνται, καϊ άπό τόν
ίδοιον πελοϋκπασιν γίνωνται μουαφεζά. "Οθεν κοινή τή γνώμη εσυμφωνήσαμεν, δποϋ
νά μήν άφήσωμεν είς τό εξής νά φυτεύσουν είς τόν κάμπον τοϋ κασαπά μας σταφήδας,
έάν δέν μάς δώσουν χοτζέτι, ότι πληρώνουν τό χρέι τους, εμποδίζωντες αύτούς δυνάμει
τών ζαπητάδων μας και διά νά εξετάζουν νά επιστατοϋν, και νά φροντίζουν, δίδωντες
είς κάθε περίστασιν ιδησιν τών ζαπιτάδων, και προεστού μας, καϊ νά γίνωνται είς κάθε
καιρόν δαβαντζήδες δραστήριοι, επάνω είς αύτήν τήν ύπόθεσιν, διωρήζωμεν επιτρόπους,
καϊ βεκίληδές μας κοινώς ...».

601

1789-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βαλιμή, Καραχουμάτι, Πύργος
Ακράτας, Χαλκιάνικα (Αχαΐα).

Ά. Φωτόπουλος, «Λαογραφικά τής άνατολικής περιοχής Αιγιαλείας
καί Καλαβρύτων», Έπετηρίς τών Καλαβρύτων 12-13 (1980-1981), σ.
57-79, αρ. 1-20 (= Ά. Φωτόπουλος, Ιστορικά καϊ λαογραφικά τής άνατολικής
περιοχής Αιγιαλείας καϊ Καλαβρύτων, ήτοι τών τ. δήμων Ακράτας - Αίγείρας -
Κραθίδος - Φελλόης και Νωνακρίδος, τ. Β', Αθήνα 1982, σ. 57-79, αρ. 1-19).

ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΦΥΑΑΚΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

1830, 1 Ιουλίου

«... Τήν σήμερον φανερώνομε και εσυφωνήσαμε όσοι έχομε άραποσίτια Αποκάτω Βρύση
και κάτω και εδιωρίσαμε νερολόγο καϊ δραγάτη τόν Αντρικό Βουργιδα. Δίνει τό νερό τοϋ
καθενός μέ τήν άράδα άναλόγως είς δε όλα τά νερά τής βρύσης τής Αμμοκύλας, τά δύο
αύλάκια τά κερίζια τοϋ Μέλισσα τής βρύσης. 'Ομοίως νά φυλάξη καϊ τά άραποσίτια όσο νά
τά μαζώξωμε- νά φυλάξη τις κορφάδες και τά φασόλια, ζώα καϊ μαρτίνια, νά μήν μπαίνουν
είς τά άραποσίτια ούτε σε άναβόλες και άν ούτως θέλη γένει ζημία νά τήν άποκρένεται
δ ίδιος δ τραγάτης, χωρϊς νά ζητήση δ νοικοκύρης τόν ζημιωτήν. Ύποσχόμεθα καϊ εμείς
και τοϋ δίνομε τήν εξουσίαν ό,τι πράμα πιάση μέσα είς στ άραποσίτια νά παίρνη ποδοκόπι
στό κάθε κεφάλι στά χοντρά γρόσια δύο, στό λιανό παράδες είκοσι. Και άν ούτως και τοϋ
άντρωθή τινας τόσον διά τό νερόν, τόσον και διά τή ζημιά, νά πηγαίνη είς τό κριτήριον
νά παρρησιάζη τό γράμμα μας νά παιδεύεται καϊ νά ξοδεύεται αύστηρώς όποιος χαλάει
τό σύστημα τοϋ χωριοϋ μας. Και νά έχωμε νά τοϋ δίνωμε διά τόν μιστόν του άραποσίτι
μισάδια δέκα, καϊ νά εχη τήν εξουσίαν δ παιρδάρις, όποιος ζημιώσει άραποσίτι νά κόβη
τ άραποσίτια άπό τοϋ ζημιωτή, νά τά δίνη τοϋ κάθε νοικοκύρη δπού ζημιώνεται ...».
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602

1789-1867. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Γατζέα (Μαγνησία).

Κ. Λ ι ά π η ς, «Αρχειακά της μονής «Μέγα-Σωτήρα» του «Μεγάλου»
Aï-Γιώργη του Πηλίου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 4 (1983), σ. 82-84,
89-93.

603

1790. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Κωνσταντινούπολη.

Σ. Ά σ δ ρ α χ α ς, «Στρατηγική τών κεφαλαίων καί γραφειοκρατικές
λειτουργίες: Μία περίπτωση μίσθωσης προσόδων στά 1790», Ό
Ερανιστής 12 (1974), σ. 161-163.

604

1790. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο μεταξύ «άδελφοποιτών». Υπόσχονται
ότι δεν θα προκαλέσουν ταραχές στην περιοχή. Αμόλοχος (Άνδρος).
Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 3. Ή άδελφοποιΐα έν Άνδρω», Πέ-
ταλον 6 (1995), σ. 325.

1790, 13 Αυγούστου

«... f μέ το παρόν γράμμα φανερόνουν και ύπόσχουνται οί κάτωθεν ύπογεγραμενοι ότι
με το νά γενούν σαράντα άνομάτοι άδελφοπιτοϊ και νά σνχίζουν το χωρίον ύπόσχουνται
άπό τήν σίμερον οί κάτωθεν ύπογεγραμενοι ότι άνίσως ήθελεν άκολονθίση καμία σύχισις
ή κανένας καβγάς ή άνεκατόματα άπό αυτούς τούς άδελφοπιτούς νά τούς πιάνουν νά τούς
στέλουν είς τοϋ άγά νά τούς κάνη τήν πρέπουσαν παιδίαν και άνίσως καί δέν ήθελαν κάμη
καθώς γράφουν νά έχουν νά παιδεύουνται οί κάτωθεν ύπογεγραμένοι καί νά πληρόνουν
και είς τό μουτουπάκι τοϋ ένδοξοτάτου σουλτάν τζηγιασϊ γρόσια χίλια καί είς ένδειξιν
δίδουν τό παρόν μέ τήν ύπογραφή των ...».

605

1790-1803. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καλαμάτα, Κωνσταντινού-
πολη.

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Ό μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Καλαμάτας
'Ιγνάτιος ό Τζαμπλάκος (Έξαμπλάκων 1776-1802) καί τινά περί
αύτον έγγραφα», Πελοποννησιακά 2 (1957), σ. 146-156 αρ. 2-3, σ.
162-166 αρ. 5, σ. 169-173 αρ. 7-8.
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606

1790-1814. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καλάβρυτα.

Β. Χαραλαμπόπουλος, Ή ελληνική σχολή Σοποτοϋ Καλα-
βρύτων και ανέκδοτα τινά περί αντής έγγραφα, Αθήνα 1962, σ. 169,
197-198.

607

1790-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Καράβια στη Νάξο (ίστορία-άνέκδοτα
εγγραφα-λαογραφία-σχέδια)», εφ. Ναξιακον Μέλλον, 1981, σ. 13-
19.

608

1791. Επικήρυξη δολοφόνου. Κεφαλονιά.

Γ. Πεντόγαλος, «'Επικήρυξη δολοφόνου στήν Κεφαλονιά τά
τελευταία χρόνια τής Βενετοκρατίας», Κεφαλονίτικη Πρόοδος 2/13
(1973), σ. 14-15.

609

1791. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύμη.

Ί. Χατζηφώτης, «Νέα στοιχεία καί ειδήσεις γιά τρία μετόχια
τής Ί. Μ. Πανορμίτη», Σνμαϊκά 4 (1984), σ. 49-51, αρ. 1-2.

ΠΩΛΗΣΗ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗ

1791, 8 Μαρτίου

«Δια τον παρόντος αποδεικτικού καϊ βεβαιωτικού γράμματος δηλοποιείται καϊ φανε-
ρώνεται ότι θεληματικώς μας πάντες ημείς οί εν τή πατρίδι ημών οίκοϋντες Σύμη παρ
ημών δε πάντων γνώμη κοινή όλον τον κόσμου μικρών τε καί μεγάλων επωλήσαμεν
τον Αρχιστρατήγου Μιχαήλ τοϋ όνομαζομένου Πανερμιώτη, τό Νησίον τό όνομαζόμενον
(Σεσκλι) διά γρόσια δύο χιλιάδες καϊ εξακόσια άριθ. 2.600 άπερ τά ελάβομεν ήδη σώα παρά
τοϋ είρημένον μοναστηρίου Πανερμιώτη, ήτοι παρά τούς παρευρεθεντας, και δεν έχομεν
πλέον νά ζητώμεν παρ αύτοϋ, ούτε πολύ ούτε λίγο και είς τό εξής νά τό έξονσιάζη ώς
οίκεΐόν τον κτήμα άναπόσπαστον μάλιστα δέ τούτονς τούς καιρούς, όπον εδόθη τό νησίον
είς τό μοναστήριον, έλπίζομεν νά έχη ολίγον σνμφέρον, επειδή τήν σήμερον φαίνεται πώς
εύρίσκεται είς άνάγκας και φροντίδας ούκ ολίγας, μέ τό νά είναι τεκές, ήτοι ξενοδοχεϊον
πάντων και γεωργώντας και καλλιεργοϋντας αύτό, ίσως καρποφορεί καϊ εύρίσκει όφελος
και έλάφρυνσιν ό Πανερμιώτης, ατε άγορασθέν καϊ τελείως έξοφληθέν παρ αύτοϋ. Πλήν
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νά εχη νά δίδη δ Πανερμιώτης τοϋ τόπον μας, τόν Kaff έκαστον χρόνον τό άβαέτι γρόσια
δέκα οκτώ. Όθεν έγράφη και τό παρόν μέ τήν ημών σνμβονλήν καϊ θέλησιν, ίνα έχη τό
κϋρος και τήν ισχύν έν παντι κριτηρίω...

Έκ τής Κοινότητος όλης γεγραμμένον, Ήγονμενεύοντος τοϋ Καλλίστου και έπιτροπενοντος
τοϋ Χ' Βασίλη ...».

610

1791-1798. Αφορισμός. Χαλάστρα (Θεσσαλονίκη).

Γ. Γκαβαρδίνας, «Έξι άφορισμοί του έπισκόπου Καμπανίας
Θεοφίλου Παπαφίλη», στον τόμο Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Όθωμανική
περίοδος 1430-1912, Πρακτικά Στ' Επιστημονικού Συμποσίου Τ. Μ.
Βλατάδων, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1994, σ. 279-298.

611

1791-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιος Πέτρος, Κυνουρία
(Αρκαδία).

Θ. Βαγενάς, «Έγγραφα σχετικά μέ τή μονή Μαλεβής», Χρονικά
τών Άγιοπετριτών 2 (1982), σ. 71-72 αρ. 1-2, σ. 73-75 αρ. 4-6.

612

1791-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Κερπινή,
Μουλάτζι, Τρίπολη (Αρκαδία).

Χ. Κωνσταντινόπουλος, «Ανέκδοτα γορτυνιακά έγγραφα
(1771-1839)», Γορτυνιακά 1 (1972), σ. 78-84 αρ. 4-11, σ. 85-89
αρ. 14-16.

612α

1791-1833. Διοικητικά έγγραφα της προσωρινής διοίκησης της Ελλάδας και
της καποδιστριακής περιόδου, αναφορές δημογεροντιών και πολιτών
κατά τους πρώτους μεταεπαναστατικούς χρόνους, αποφάσεις δικαστη-
ρίων και διαμαρτυρίες πρέσβεων προς την ελληνική κυβέρνηση.
Αθήνα, Αίγινα, Άργος, Γραμβούσα (Κρήτη), Ερμιόνη, Ζάκυνθος,
Κόρινθος, Κορώνη, Μέγαρα, Μεθώνη, Ναύπακτος, Ναύπλιο, Πόρος,
Σάλωνα, Σπέτσες, Σύρος, Σφακιά, Τρίπολη, Τροιζήνα, Σελά, Σοφικό,
Φρουτζάλα (Πελοπόννησος).

Τ. Γριτσόπουλος, «Άργολικόν Ιστορικόν Άρχεΐον (1791-1878)»,
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Πελοποννησιακά 20 (1993-1994), σ. 89-93 αρ. 31-36, σ. 93-95 αρ.
38-40, σ. 102 αρ. 52, σ. 103-105 αρ. 55-56, σ. 107 αρ. 60, σ. 109
αρ. 63, σ. 109-110 αρ. 65, σ. 118 αρ. 77, σ. 126-127 αρ. 90, σ.
159-160 αρ. 146, σ. 166 αρ. 159, σ. 175 αρ. 176, σ. 177 αρ. 181, σ.
180-182 αρ. 187-190, σ. 183-186 αρ. 193-197, σ. 189-190 αρ. 203,
σ. 191-192 αρ. 206, σ. 192-193 αρ. 208, σ. 195 αρ. 212, σ. 202-203
αρ. 229, σ. 206-207 αρ. 233-234, σ. 228 αρ. 263, σ. 229-231 αρ.
266, σ. 262-264 αρ. 313-315, σ. 265-266 αρ. 317, σ. 269-270 αρ.
322-323, σ. 273-274 αρ. 327, σ. 275-277 αρ. 329-330, σ. 279-281
αρ. 333-334, σ. 283-284 αρ. 338, σ. 284-285 αρ. 340, σ. 286 αρ.
342, σ. 287-292 αρ. 344-346, σ. 294-298 αρ. 349-355, σ. 301-302
αρ. 362-363, σ. 304-306 αρ. 366-368, σ. 307-311 αρ. 371-374, σ.
312-314 αρ. 376-379, σ. 316-318 αρ. 383-384, σ. 318-325 αρ. 386-
395, σ. 328-333 αρ. 399-405, σ. 337-343 αρ. 408-411, σ. 344-354
αρ. 413-424, σ. 356-440 αρ. 426-519, σ. 443-453 αρ. 523-537, σ.
457-460 αρ. 545-548, σ. 465-474, αρ. 551-559, σ. 476-487 αρ.
562-576, σ. 489 αρ. 578, σ. 494-496 αρ. 584-586, σ. 496-497 αρ.
588, σ. 497-498 αρ. 590-591, σ. 503-506 αρ. 596-598, σ. 509-511
αρ. 602-604.

«ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1828, 8 Ιουνίου

«Αρ. 2953 Ελληνική Πολιτεία

Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος

Μυστική Εγκύκλιος

Προς τό Πανελλήνιον, τούς κατά τό Αιγαίον πέλαγος
καϊ τήν Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και
τούς αρχηγούς τών κατά θάλασσαν και ξηράν δυνάμεων

Γνωρίζει ή Κυβέρνησις ότι πολϊταί τίνες έπιμένουν πιστεύοντες καϊ τούς άλλους πείθοντες
ότι αί μυστικαι Έταιρεΐαι χορηγονσι μέσα σωτηρίας είς τήν πατρίδα ή τουλάχιστον αιγίδα
υπό τήν δποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οί άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται νά
άπολαύσωσιν έντός τής πατρίδος των και διά τής ξένης επιρροής άξιώματα, τιμάς και
τό πλέον τύχην, ό έστι χρήματα.

"Οσον και άν έλεινολογή ή Κυβέρνησις τήν άπειρίαν τών Ελλήνων, τών άπό τοιαύτας
εισηγήσεις παρασυρομένων, δέν ήθελε δώσει τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεισμένη
πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον τ αύτη ν στιγμήν ή περί
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τούτων γνώμη, τήν οποίαν οί εχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει και είς τον κόσμον
καϊ είς τάς Εύρωπαίκάς Κυβερνήσεις.

'Άν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό του 1821 έως τον Ίούλιον μήνα τοϋ τελευταίου έτους,
τοϋτο προήλθε διότι οί εχθροί της παρέσταινον άδιακόπως είς τούς βασιλείς ώς λαόν
έπαναστατωθέντα καϊ άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθννσιν καί ύπό τούς σκοπούς τών μνστικών
Εταιρειών, όθεν επήγασαν αί καταστροφαί τής Ισπανίας καϊ 'Ιταλίας.
Εϋκολον ήτον αναμφιβόλως νά άναιρεθή ή σφαλερά αύτη δόξα, μόλον τοϋτο έχρειάσθησαν
ολόκληρα επτά έτη βασάνων καί δυστυχιών εις άναίρεσίν της. Μόλις άνηρέθη και εν φ ή
Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοιας και καλοκαγαθίας εκ μέρους τών Σνμμαχικών
Δυνάμεων, οί εχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς ύπεξούσιον τών μυστικών
Εταιρειών, και είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει ότι ύπό διαφόροις όνόμασιν αί
Έταιρείαι αύται υπάρχουν και πολυπλασιάζονται μεταξύ τών έν τοις πράγμασι καί τής
πολιτικής τάξεως καϊ τής στρατιωτικής δυνάμεώς τονς καϊ αύτοϋ τον στόλου.
Τόσον ονσιώδες θεωρεί ή Κνβέρνησις τοϋτο, ωστε μή έγκρίνονσα νά δείξη διά τίνος
δημοσίου και επισήμου πράξεως τήν ύπαρξιν αύτοϋ τοϋ κακοϋ, έκπληροί διά τοϋ τύ-
που τής παρούσης έγκυκλίον τό χρέος, τό όποιον δέν ημπορεί νά παραμελήση χωρίς νά
καθνποβληθή είς βαρντάτην εύθύνην. Τω όντι τοιοϋτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών
πολιτών, οί όποιοι έπιμένουσι νά μην παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον,
ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον τοϋ ν'άποδείξωσι ότι οί βασιλείς διά τών εύεργεσιών των
υποθάλπουν είς τήν Ελλάδα τόν εχθρόν, τόν όποιον και άλλαχοϋ και είς τάς ιδίας των
επικρατείας πολεμώσιν.

Ή παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται
ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.

Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τονς νπαλλήλονς σας ή τονς ύπό τήν δδηγίαν
σας άξιωματικούς τό περιέχον τής παρούσης και θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν
άν άνήκουν είς καμμίαν τών μνστικών Εταιρειών ή όχι.

Άν είναι τό πρώτον, θέλετε τούς παρατηρήσει ότι, εάν είς τήν παρελθοϋσαν κατάστασιν τής
αναρχίας καϊ τής αταξίας ήτον ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν
άσφάλειαν διά τοϋ δεσμοϋ μυστικής τίνος Εταιρείας, δ δεσμός ούτος διαλύεται καθ'ήν
στιγμήν δ τοϋ νομίμου όρκου και πρός τήν Κυβέρνησιν και πρός τούς Νόμους χορηγεί
καϊ εις ένα έκαστον και είς όλους όλας τάς άπαιτουμένας ασφαλείας.
Άπό τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι εύκόλως θέλετε άποδείξει τό άσυμβίβαστον τών δύο
όρκων, ήγουν τοϋ ύπηρετείν τό κράτος καϊ τοϋ ύπηρετείν μυστικήν Έταιρείαν, τής όποιας
δ σκοπός είναι ώς έπι τό πλείστον άγνωστος είς τούς εταίρους.

Άν λοιπόν οί υπάλληλοι σας ή οί ύπό τήν δδηγίαν σας αξιωματικοί άνήκουν ε'ίς τινα
Έταιρείαν, άνάγκη να παρατηθώσι και περϊ τούτου οφείλεις νά μας βεβαίωσης. Έξεναντίας
θέλετε τούς εξηγήσει τούς κινδύνους, είς τούς οποίους εκθέτονται πλανώμενοι άπό ολίγους
τινάς όλως διόλου είς τά τοιαϋτα ένασχολουμένους.

Άπό τήν κατηγορία ν τών Εταιρειών τών μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστώτα
δέν άποκλείομεν και τήν προ αιώνων γνωριζομένην έπ'ονόματι τής άδελφοποιτίας ή
αγάπης.

Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ'επανάληψιν νά κάμετε χρήσιν τής κοινοποιήσεως ταύτης κατά
τόν σννετώτερον και ώφελιμώτερον τρόπον.
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Προθύμως ή Κυβέρνησες θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, δσας εν καιρώ καϊ τόπω θέλετε
δυνηθή và τήν χορηγήσετε.
Έν Πάρω τή 8η Ιουνίου 1828
Ό Κυβερνήτης

I. Α. Καποδίστριας Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας

<σφραγις> Σ. Τρικούπης»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ

1791, 26 Οκτωβρίου

«Πίστιν ασφαλή και βεβαίαν ποιοϋμεν ημείς οί γέροντες και προεστώτες τής νήσου Πέ-
τζας, δτι δ παρών καραβοκύρης Αναργύρης τοϋ Παύλου τδ καΐκι πόχει είχε μαζί μέ τόν
Αναστάση Μπούφη χωριανό μας, ό όποιος Αναστάσης είχε χρέος τών Μαυρογένηδω(ν)
καί μέ τό và τόν έκοψε ή βασιλεία μας τόν Μαυρογένη καϊ έκαμε καϊ μιρϊ τό μαλί τους,
έτζι έβγαλε καπιτζή μπασαγα και μέ βασιλικά φερμάνια και έπιασαν όλους κοινώς όσοι
έχρουστοϋσα ν τών Μαυρογένηδων και έπαιρναν τόν λογαριασμό ν τους και τό πράγμα των
αυτών και έπουλοϋσαν. Και έπιασαν καϊ τόν άνωθεν Ανάργυρον και τοϋ έπούλησαν τό
έμισό καΐκι, πού ήταν τοϋ Αναστάση Μπούφη, και έλαβε ή βασιλεία τά άσπρα, και τοϋ
δόσαν καϊ σινέτι στά χέρια του. "Οθεν περί τούτω δεδώκημεν τήν παροϋσαν κατά Θεόν
μαρτυρίαν καϊ εσφραγισμένην μέ τοϋ νησιοϋ μας τήν βούλα ότι ούτως έχει ή άλήθεια, εις
ένδειξιν καϊ πίστωσιν παντός δικαίου κριτοϋ.

1791 'Οκτωβρίου 26, νήσον Σπέτζες
αγνανοστη παπιρακλη μαρτιρο διαστητζακης του γηανη λαζαρου

γιοργακις κολιοκαπης μαρτιρο παναγιοτις μεξης μαρτιρω

βασιλις γγιονις μαρτιρο γιανις μεξης μαρτηρω

αντρεας του σταματη μαρτηρω

ΫΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΕΤΖΑΣ
1790»

613

1792. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Νάουσα (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Συμφωνία έκμεταλλεύσεως χώματος γιά τά
"δώματα" τών σπιτιών (Άπο έγγραφο του 1792)», Παριανά 8 (1982),
σ. 22-23.

613α

1792. Χρεωστικό ομόλογο κοινότητας. Πλωμάρι (Λέσβος).

Τ. Παπουτσάνης, «Πληροφορίες για την οικονομία του παλιού



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

441

Πλωμαρίου 1780-1840», στον τόμο Μνήμη και Παράδοση. Μελετή-
ματα ιστορικά και, λαογραφικά περιοχής Πλωμαρίου, τ. Α', Αθήνα
1986, σ. 87.

614

1792-1798. Επισκοπικές δικαστικές αποφάσεις για τον προσδιορισμό ορίων.
Τρίκαλα.

Β. Σπανός, «Συνοριακές διαφορές τριών οικισμών της επισκοπής
των Σταγών, των Χλαπών, της Γεωργίτσας και των Σταγιάδων
1792-1798. Η ταύτιση του βυζαντινού οικισμού Χλαποί», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 26 (1994), σ. 65-80.

615

1792-1804. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Σοφάδες (Καρδίτσα).

Β. Σπανός, «Το μετόχι της μονής του Δουσίκου στο Μοσχολούρι
και στους Σοφάδες», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 38 (2000), σ. 125.

616

1792-1812. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Το διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη "Το Χατζό-
πουλον", το ιστορικό του περίγραμμα και η μονή του Ευαγγελισμού
στη Σκιάθο», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 42 (2002), σ. 370-375, αρ.
1-3.

617

1792-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ύδρα.

Γ. Ροδολάκης, «'Εμπορικές έταιρεΐες στήν "Υδρα (1792-1820)»,
ΕΚΕΙΕΔ 27-28 (1980-1981) [1985], σ. 686-698, αρ. 1-11.

618

1792-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σάμος.

Μ. Βαρβούνης, «Samian legal documents 1792-1832», Αιγαιοπελαγίτικα
Θέματα 16 (1990), σ. 29-31.
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619

1792-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος, Σκόπελος.

Σ. Αθανασιάδης, «Ποικίλα θεσσαλιακά αρχειακά. Α' Το κτη-
ματολόγιο της Σκιάθου του 1829, Β' Τρία σκιαθίτικα πωλητήρια
[1792-1833], Γ' Εφτά σκοπελίτικα έγγραφα [1822-1829]», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 8 (1985), σ. 102-104, αρ. 1-3 (= Καισάριος (μοναχός), «Δύο
έγγραφα τοϋ 18°u-19ou αιώνα γιά τή Σκιάθο», Σκιάθος 6/23 (1981), σ. 11-13, αρ.
1).

620

1792-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αδάμι, Λιγουριό, Ναύπλιο
(Αργολίδα), Φρουτζάλα (Μεσσηνία).

Θ. Χριστάκης, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα Λιγουρίου»,' ΔΙΜΝ
101 (1996), σ. 315-316, αρ. 1-3· ΔΙΜΝ 103 (1996), σ. 375-378,
αρ. 4-7· ΔΙΜΝ 106 (1997), σ. 87-88, αρ. 10· ΔΙΜΝ 109 (1997), σ.
181, αρ. 17.

621

1792-1844. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σάμος.

Μ. Ζ α φ ε ι ρ ί ο υ, «Επτά δικαιοπρακτικά έγγραφα της μεταβατικής
περιόδου», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 301-309, αρ. 1-7.

622

1793. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Πάρος.

Ν. Άλιπράντης, «Άφιερωτικον τής οικογενείας Νικ. Μαυρογένη»,
Παριανά 58 (1995), σ. 186-187 (= Ν. Άλιπράντης, Ή Ιερά Κοινοβιακή
Μονή τής Μεταμορφώσεως Χρίστου στο Δάσος Πάρου ('Άγιος Αρσένιος), 'Αθήνα
2000, σ. 131, αρ. 1. Επίσης βλ. και Ν. Άλιπράντης, Σελίδες άπδ τήν ιστορία
τής Παναγιάς Έκατονταπνλιανής τής Πάρου. Άνέκδοτα έγγραφα καϊ άγνωστα
κείμενα, Αθήνα 2000, σ. 36-37).

623

1793-1794. Νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά, Πάτρα.

Κ. Π α ν ί τ σ α ς, «Μία περίπτωση αγοραπωλησίας αγίων λειψάνων
στην Πάτρα (1794)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 10 (2005), σ. 336-337
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αρ. 1, σ. 338-339 αρ. 2 (= Α. Τσελίκας (εκδ.), Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα
των μοναστηριών Ομπλον, Χρυσοποδαριττίσης, Αγίων Πάντων και Γηροκομεί-
ου Πατρών (1712-1855). Διπλωματική έκδοση, Αθήνα 2000, σ. 123-125, αρ.
112).

624

1793-1822. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δομένικο, Ελασσόνα (Λά-
ρισα).

Β. Καραβίδας, «Τα μετόχια της μονής του Δουσίκου στο Δομένικο
της Ελασσόνας (1797-1822)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 41 (2002), σ.
161-164, αρ. 1-4.

625

1793-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άμφισσα (Φωκίδα).

Δ. Κραβαρτογιάννης, Ανέκδοτα έγγραφα τής οικογένειας
Κρανάκη, Άμφισσα 1964, σ. 1-3 αρ. 2-3, σ. 5-19 αρ. 5-19.

626

1793- 1851. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θεολόγος (Θάσος).

Ά. Βακαλόπουλος, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα τών
χρόνων τής τουρκοκρατίας», ΑΙΑ 13 (1946), σ. 190-194 αρ. 1-4, σ.
196-213 αρ. 7-13.

627

1794. Ναυλοσύμφωνα. Θεσσαλονίκη, Ψαρά.

Ή. Γεωργίου, Επισιτισμός Γαλλίας υπό έλληνικής εμπορικής
ναυτιλίας (1789-1815), Αθήνα 1969, σ. 263-266 αρ. 405-406.

628

1794-1824. Αφιερώσεις. Καρύταινα (Αρκαδία).

'Ιωάννα Γιανναροπούλου, «Τό περιεχόμενον τοΰ κτητορικοΰ
κώδικος τής παρά τήν Στεμνίτσαν μονής Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής)»,
Γορτννιακά 2 (1978), σ. 332-333 αρ. 35-36, σ. 350 αρ. 134, σ. 357
αρ. 160, σ. 358 αρ. 162, σ. 359 αρ. 165.
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629

1794-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και αποφάσεις γενικής συνε-
λεύσεως του κοινού με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα γάμων και
αρραβώνων. Μελένικο.

Α. Κολτσίδας, Ιστορία τον Μελενίκον. Η διαχρονική πορεία τον
Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 264, 270-271, 317-330, 350-351,
365, 613-615.

630

1795. Επισκοπική εγκύκλιος. Λάρισα.

Κ. Δυοβουνιώτης, «Ανέκδοτοι έγκύκλιοι καί έγγραφα τής
Μητροπόλεως Λαρίσης», ΔΧΑΕ 1 (1924), σ. 75-77, αρ. 5.

631

1795. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Άστρος (Αρκαδία).

Λιλή Καρύμπακα, «Ένα πωλητήριο του 1795 από το Άστρος»,
ΔΙΜΝ 56 (1993), σ. 10.

632

1795-1799. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και πατριαρχικό σιγίλλιο.
Κωνσταντινούπολη, Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο του 1786 για τη μονή
του Τιμίου Σταυρού της Σκοπέλου. Συμβολή στην ιστορία της μονής»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 43 (2003), σ. 227-240 (= Ά. Σαμψών, «Ή μονή
τοϋ Τιμίου Σταυροΰ της Σκοπέλου κατά τον 19° αιώνα», ΑΕΜ 22 (1978-1979),
σ. 124-127).

633

1795-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κυνίδαρος (Νάξος).

Ε. Κατσούρης, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από τον Κννί-
δαρο Νάξον, Αθήνα 1986, σ. 13-36 αρ. 1-12, σ. 39-42 αρ. 15-16.

634

1795-1868. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λιασκοβέτσι (Ιωάννινα).
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Δ. Β α λ α ή ς, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από το Λιασκο-
βέτσι (Λεπτοκαρυά) του Ζαγορίου της Ηπείρου κατά την περίοδο
1795-1894», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1995, σ. 38-41 αρ. 1-5, σ.
50-67 αρ. 9-31, σ. 68-69 αρ. 33-34.

635

1796. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Βερσίτζι (Αχαία).

Ν. Σακελλαρόπουλος, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα Βερσιτσίου
(Σειρών) Καλαβρύτων (1796-1847)», Έπετηρίς τών Καλαβρύτων 6
(1974), σ. 68, αρ. 1.

636

1796-1816. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μάνη, Μαυροβούνι, Μελίσσι,
Τρίνιτζα (Λακωνία), Κωνσταντινούπολη.

Ά. Δ α σ κ α λ ά κ η ς, Άρχεϊον Τζωρτζάκη - Γρηγοράκη. Ανέκδοτα
ιστορικά έγγραφα Μάνης (1810-1835), Αθήνα 1976, σ. 18 αρ. 2, σ.
21-24 αρ. 5-7.

637

1796-1819. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πραστός (Αρκαδία).

Γ. Παπαγεωργίου, Ή ιστορία τοϋ Πραστοϋ, πρωτεύουσα τής
Τσακωνιας (με επιλογή ανεκδότων εγγράφων τοϋ 1821-1827), Αθήνα
1970, σ. 101-102.

638

1796-1819. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Αλποχώρι (Ηλεία).

Ν. Ψυχογιός, «Τά μοναστήρια τής 'Ηλείας. Τό Φραγκαπήδημα»,
Ήλειακά 41 (1981), σ. 1277-1279, αρ. 19.

639

1796-1893. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βίτσα (Ιωάννινα), Θάσος.
I. Βαρδαβούλιας, «Το γενεαλογικό δένδρο και το αρχείο της
(θεολογίτικης) οικογένειας Θέμελη», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 100-
111, αρ. 1-12.
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640

1797. Το Σύνταγμα του Ρήγα Βελεστινλή (124 άρθρα και Παράρτημα).
Βιέννη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος Πρώτον: Ρήγα τον Φίλο-
πάτριδος, Νέα Πολιτική Διοίκησις τών κατοίκων τής Ρούμελης, τής
Μικρας Ασίας, τών Μεσογείων Νήσων καϊ τής Βλαχομπογδανίας,
Αθήνα 1960, σ. 5-27. Το κείμενο δημοσιεύεται με βάση την έκδοση
του Π. Χιώτη στο περιοδικό Παρθενών 1 (1871-1872), σ. 596 επ.,
546 επ. (πρβλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 530).

«Τα δίκαια τον άνθρωπου ...

'Άρθρ. 10. Κανένας άνθρωπος νά μήν έγκαλήται είς κριτήριον, νά μή φυλακώνεται κατ'
άλλον τρόπον, παρά καθώς διορίζει δ νόμος, ήγονν όταν πταίση δ άνθρωπος, καί όχι
κατά τήν φαντασίαν καί θέλησιν τον κριτοϋ. Κάθε κάτοικος όμως όταν κραχθή είς τήν
κρίσιν, ή κατά νόμον πιασθή άπδ τούς ύπηρέτας τοϋ κριτηρίου, πρέπει νά ύποταχθή εύθύς
καί νά πηγαίνη νά κριθή, διατί άν άντισταθή και δέν θέλη νά πηγαίνη εις τήν κρίσιν,
γίνεται πταίστης, καί άρκετόν σφάλμα είναι, όταν δ νόμος κράζη κανέναν άνθρωπον, καί
εκείνος άντιστέκεται μέ τό κακόν, καί δέν ϋπακονει νά πηγαίνη, όντας σίγονρος ότι δέν
παιδεύεται άν ήναι αθώος ...

'Άρθρ. 13. Κάθε άνθρωπος δποϋ φαίνεται πώς είναι άθώος, άν τόν σνκοφαντήσονν πώς
έπταισεν, έν όσω νά βεβαιωθή πώς είναι πταίστης, πώς είναι άνάγκη νά πιασθή άπό τούς
άνθρώπονς τοϋ κριτηρίον, κάθε αύστηρότης, καθώς δέσιμον, νβρισμοί, δαρμοί δποϋ δέν
είναι αναγκαία διά τήν κατακράτησιν τοϋ άνθρώπου εκείνου, έν όσω νά κριθή, νά ήναι
εμποδισμένα, και μόνον άφοϋ άποδειχθή πταίστης, τότε νά γίνεται άρχή τής τιμωρίας
εις τό ύποκείμενόν του καθώς διαλαμβάνει δ νόμος ...».

641

1797. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Πόλιανη (Μεσσηνία).

Π. Κ ρ ι μ π α ς, «Ένα πωλητήριον τοΰ 1797», Μεσσηνιακά Χρονικά
2/6-7 (1962), σ. 271-272.

642

1797-1798. Διοικητικά έγγραφα σχετικά με την οργάνωση της δικαιοσύνης
στα Επτάνησα την περίοδο της γαλλοκρατίας. Κέρκυρα.
Μ. Τουρτόγλου, «Περί τής έκλογής δικαστικών καί διοικητικών
άρχών είς τήν νήσον Κέρκυραν. Βενετοκρατία — Δημοκρατικοί Γάλ-
λοι (1797-1799)», ΕΚΕΙΕΔ 22 (1975) [1977], σ. 7-15, αρ. 1-12 (=

Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 2, σ. 201-207, αρ. 1-12).
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643

1797-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγ. Ιωάννης, Λεωνίδι, Πρα-
στός (Αρκαδία).

Σ. Μακρυμίχαλος, «Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18°" καί
19ou αιώνος», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 281-295 αρ. 1-6, σ. 305
αρ. 4, σ. 307 αρ. 5, σ. 309 αρ. 6.

644

1798. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Νάουσα (Πάρος).

Π. Δημητρακόπουλος, «Νέα στοιχεία γιά τήν Παριανή ηρωίδα
Μαντώ Ν. Μαυρογένους», Παριανά 25 (1987), σ. 89-90 (= Π. Δημη-
τρακόπουλος, «Ένα πωλητήριον της Μαριόρας Μαυρογένη», Παριανά 49 (1993),
σ. 162-163).

645

1798. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Πάτρα.

Π. Παπανδρόπουλος, «Οί δημογέροντες Ρετινιώτη τών Πατρών»,
στο Τόμος Τριανταφύλλον, τ. Β', σ. 738-740.

646

1798. Έγγραφα τα οποία αφορούν διεκδίκηση κληρονομιάς. Πάτρα.

Ί. Αθανασόπουλος, «Κληρονομικές διαφορές μελών τής οικο-
γενείας Περούκα Πατρών (1798) άποκαλυπτόμενες άπό έγγραφα τής
ολλανδικής πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως», στα Πρακτικά Δ'Διεθνούς
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. 3, Αθήνα 1992-1993, σ.
183-195.

647

1798-1808. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Β. Καραβίδας, «Τέσσερα σκιαθίτικα έγγραφα (Δύο έγγραφα
για το Χατζόπουλο του Παπαδιαμάντη, μια ανταλλαγή κτημάτων της
μονής του Ευαγγελισμού και μια διαθήκη) (1798-1808)», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 49 (2006), σ. 202-208, αρ. 1-4.
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648

1798-1822. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Χρισσό (Φωκίδα).

Δ. Κραβαρτογιάννης, «Δέκα άνέκδοτα έγγραφα τής τουρκο-
κρατίας (Χρισσό 1782-1822)», 'Ρονμελιώτικο Ημερολόγιο 9 (1965),
σ. 130-133, αρ. 2-10.

649

1798-1830. Αρχείο της οικογενείας Χαιρέτη. Κωνσταντινούπολη, Νάξος.
Κ. Τριανταφύλλου, Ή βυζαντινή οικογένεια Χαιρέτη και τό εν
Πάτραις άρχειον της, Πάτρα 1962, σ. 54-57 αρ. 66-67, 69, 71-72,
75, σ. 63-64 αρ. 125.

650

1798-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Τά κατά τόν Φενδερΐκον», Πέταλον 8 (2003), σ.
203-205, αρ. 1-2, σ. 207-211 αρ. 5-6, σ. 212-230 αρ. 8-9.

651

1799-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κερπινή, Λαγκάδια Τρίπολη
(Αρκαδία), Ναύπλιο.

-----, Άρχεΐον Κανέλλον Δεληγιάννη. Τά έγγραφα 1779-1827, Αθήνα

1993, σ. 18 αρ. 2, σ. 20 αρ. 5, σ. 24 αρ. 6, σ. 28 αρ. 13, σ. 32-33
αρ. 16-18, σ. 103 αρ. 79, σ. 106 αρ. 83, σ. 172 αρ. 145.

652

1799-1840. Διοικητικά έγγραφα. Κέρκυρα.

Θ. Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία. Bibliographie Ionienne,
16°ς-19°ζ αιώνας. Ανακατάταξη - Προσθήκες - Βιβλιοθήκες, τ. Α' (1508-
1850), Αθήνα 1998, σ. 102 αρ. 664, σ. 123 αρ. 754, σ. 129-130 αρ.
793.

652α

Τέλη 18™ αιώνα(;). «Μοιρασιά κατά τούς νόμους τών Τούρκων» σε μορφή δια-
λόγου μεταξύ δασκάλου και μαθητή (Κώδικας ΕΒΕ 2237, φ. 1ν-12ν).
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Δ. Γκίνης, «Άνέκδοτον έγχειρίδιον περί τής έξ άδιαθέτου κληρονομικής
διαδοχής κατά τό οθωμανικόν δίκαιον», ΕΕΒΣ 27 (1957), σ. 279-291.

652β

18ος (;) αι. Αντίγραφο πατριαρχικού συνοδικού γράμματος με το οποίο κα-
ταδικάζεται η σύσταση αδελφοποι'ίας στην περιοχή Καρπενησίου.
Κ. Ά μ α ν τ ο ς, «Έπιτίμιον κατά τής άδελφοποι'ίας», ΕΕΒΣ 4 (1927),
σ. 280-282.

«... Γινώσκετε ότι ή καθ'ήμάς τοϋ Χριστού 'Αγία καϊ Ανατολική Εκκλησία έχει έθος
ίδιον, σταθερόν τε καϊ μονιμώτατον τοιοϋτον παραλαβοϋσα εκ των αρχαίων πατέρων, τών
διαδόχων και ίσαποστόλων, τό τάς μεν νομίμους, εύλογους τε καϊ κανονικός διατάξεις καϊ
παραδόσεις δποϋ έξ αρχής έπεκράτησαν, έπινοία τοϋ αγίου πν(εύματος), νά ενεργούνται
είς όλον τό χριστιανικό ν σύστημα καϊ πλήρωμα, νά τάς παραφυλάττη καϊ νά τάς συντηρή
άκαινοτομήτους καϊ άπαραλλάκτους, εν παντϊ καιρώ και τόπω άείποτε, τά δ'έκφυλα,
άσυνήθη τε και άπρόσφορα νεωτερίσματα τών ατοπημάτων, όσα μάλιστα ή αναισθησία
και χυδαιότης τών πολλών εφευρίσκει μέ σφαλερές φαντασίες· και με λογισμούς άνοήτους,
εκείνα άπό πρώτης αρχής ώς ξένα καϊ άνωφελή και αλλότρια τής χριστιανικής πολιτείας,
παρευθύς νά τά άποκρούη καϊ νά τά καταργή διά νά μήν προχωρή ευκόλως κανένα βλαβερόν
καϊ άτοπον, ότι εκ τούτων άκολονθοϋσι πολλάκις τά πλέον χειρότερα· καϊ τοϋτο έπενοήθη
διά πολλάς αιτίας, τό νά άναιροϋνται δηλονότι τά αλλόκοτα. Επειδή λοιπόν παραστάντες
τινές Χριστιανοί εγχώριοι τοϋ Καρπενησίου άνήγγειλαν ήμίν ότι κάποιοι άνόητοι άνθρωποι
εξ αύτών έφαντάσθησαν μέ στοχασμόν μωρόν και άγνωστον νά συστήσουν άδελφοποιίαν
τινά άσύστατον καϊ έξω τής εκκλησιαστικής συνήθειας και παραδόσεως, τήν οποίαν μέ
αύτονομίαν εδικήν τους ενεργούντες την δι'έπωδών τίνων άνοικείων, τάχα καθ'δμοίωσιν
τής κανονικώς νομοθετηθείσης υιοθεσίας, εκείνης τής ιερολογίας, ονομάζονται εις ύπέρ τοϋ
άλλου άδελφοπιστοϊ πράγμα ποιοϋντες παράνομον, άνωφελές μετεώρισμα και άχρηστον
τελείως καϊ μάταιον. Και δέν αισθάνονται οί άνόητοι νά γνωρίσουν ότι ήτον χριστιανικόν
κυρίως καϊ άληθώς και πρώτως άδελφοποιία αναφύεται και προέρχεται άπό τής ιεράς
κολυμβήθρας, έξ ης μέ τήν έπιφοίτησιν καϊ χάριν τοϋ άγιου πν(εύματος) άναγεννώμενοι
καϊ είς τάς τρεις καταδύσεις βαπτιζόμενοι υιοί θεού κατά θ(εό)ν έξερχόμεθα και αδελφοί
τελειούμεθα...

"Οστις δ'άν τών ιερέων τολμήση εισέτι έπωδάς τινας ή εύχάς ανοικείους έκφωνήσαι περι
τήν τοιαύτην μυθώδη και άσύστατον άδελφοποιίαν καϊ τερατολογίαν, τό γε νϋν έχον αργός
μενέτω πάσης ιερατικής ενεργείας καί τάξεως καϊ εστερημένος παντός εκκλησιαστικού
εισοδήματος, π αρ'ούδενός συμ φορούμενος ή συλλειτουργού μένος ή εισόδημα εκκλησιαστικόν
παρεχόμενος έν άργία καϊ άφορισμω άλύτω. Οί δέ λαϊκοί Χριστιανοί, όσοι αύθαδώς μή
νποταχθέντες τή εκκλησιαστική και συνοδική ταύτη άποφάσει, άπειθείς φανώσι, και πάλιν
μείναντες επϊ τή τοιαύτη πλάνη ένεργείν θελήσωσι τήν αύτήν ληρώδη άδελφοποιίαν, ην ή
εκκλησία άποστρέφεται ώς έβδελυγμένην, άλλ'έμμείνωσιν επϊ τή αύτη πονηρά και κακή
συνήθεια, άφωρισμένοι είησαν ...».
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653

18°ς (;) αι. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμοργός.

Ά. Τσελίκας, «Δραστηριότητα τών έτών 1988-1992. Αμοργός»,
Δελτίον τον Ίστορικον καί Παλαιογραφικοϋ Άρχείον 6 (1988-1992),
σ. 80 αρ. 5, σ. 81-82 αρ. 7, σ. 86 αρ. 5-6, σ. 97-98 αρ. 16-17.

653α

18ος αι. Αχρονολόγητη μαρτυρία για το καθεστώς των φεουδαλικών γαιών
επί βενετοκρατίας. Τήνος.

Μ. Φώσκολος, «Το "φέουδο" της λατινικής επισκοπής Τήνου.
Συμπληρωματικές πληροφορίες για το φεουδαρχισμό από την εκκλησι-
αστική ιστορία της Τήνου», ΕΕΚΜ 14 (1991-1993), σ. 292, αρ. 6.

11-

«Μαρτυροΰμεν οίμεϊς οί κάτωθεν γεγραμμένοι πώς τόν καιρόν όπου ήτον τό νησί μας
είς τοΰ βενετζιάνου τά χαίρια πώς τά φεούγδα ούτε ήμποροΰσαν νά πουλυθούση ούτε νά
χαρισθοϋνε μόνο ήτον νά πηγένουν άπό γενεά έως γενεά και όταν δεν ήθελε εύρεθή γενεά
έστρέφουνταν τά φέουδα είς τοΰ πρέντζιπα τά χέρια ώς πράγματα αυθεντικά και όσα
γράματα δεν ήταν άπό νοδάρο δεν όφελοΰσαν ...»

654

1800. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μοσχονήσια (Μικρά Ασία).

Ε . Δράκος, Έκκλησιαστικαϊ σελίδες: 'Ήτοι Σμύρνης ίεράρχαι άπό
τής αποστολικής εποχής μέχρι σήμερον. Έπτά μοναστήρια Μοσχο-
νησίων καϊ επίσημα έγγραφα εν οΐς και σιγίλλια, υπομνήματα καί
χρνσόβονλλα, Αθήνα 1891, σ. 37-39.

655

1800. Συμφωνία μεταξύ των συντεχνιών των «βαφέων» και των «κοκκινά-
δων», με την οποία τα μέλη τους υποχρεούνται να ασχολούνται κατ'
αποκλειστικότητα με την τέχνη τους. Λαμβάνονται μέτρα κατά του
αθέμιτου ανταγωνισμού. Έδεσσα.

Κ. Σ τ α λ ί δ η ς, Ot σνντεχνίες καϊ τά επαγγέλματα στήν *Εδεσσα
τήν περίοδο τής τονρκοκρατίας, Έδεσσα 1974, σ. 68-69.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

451

1800, 28 Νοεμβρίου

«Ό Βοδενών Τιμόθεος έπιβεβαιοϊ.

Διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού γράμματος δήλον γίνεται, ότι εσυμφωνήσαμεν ημείς οί
μπογιάτζίδες, και κορμοίιτζίδες, όντες συναθροισμένοι είς έν μικροί καϊ μεγάλοι έμπροσθεν
τοϋ πανιερωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου κυρίου Τιμοθέου έχοντες διχόνοιαν είς τό
άναμεταξύ μας, δηλαδή εις τήν τέχνην μας, δ εις έδούλευε τοϋ άλλουνοϋ τήν τέχνην και ό
έτερος τοϋ ετέρου κοινή γνώμη άπεφασίσαμεν, εί μέν είς το εξής κανένας ήθελε δουλεύση
τήν τέχνην τοϋ άλλουνοϋ, νά παιδεύεται έκκλησιαστικώς μέ αράς έπιτιμίων, έξωκκλησίων,
είς άφορισμόν και νά δίδη είς τόν δεσπότην μας (κοινή/ημών τή γνώμη) γρόσια έκατόν.
εί δε και ήθελε έναντιωθή καί δέν ήθελε είσακούση δ τοιούτος και έξωτερικώς νά παιδεύ-
εται, διά μέσου κριτοϋ τε, καί άγιάνη, δίδων είς τδν κριτήν γρόσια έκατόν πενήντα, και
είς τόν άγιάνην έκατόν πενήντα, διό γέγονε τό παρόν έμμάρτυρον ιδίων ημών ύπογραφών
τή έπιβεβαιώσει τοϋ Σεβασμίου ημών Δεσπότου κυρίου Τιμοθέου, άγιου Βοδενών, και
δίδοται είς χείρας τής αύτοϋ πανιερότητος καί έστω είς ένδειξιν και άσφάλειαν ...».

656

1800. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σούλι (Θεσπρωτία).

Β. Κ ρ α ψ ί τ η ς, «Συμβολή στήν ιστορία τών Σουλιωτών», Μνήμη
Σουλίου 3 (1976), σ. 139-140.

657

1800. Διαθήκη. Κίμωλος.

Ί. Ράμφος, «Άνέκδοτα έγγραφα περί τής έν Μήλω μονής Αγίου
Σάββα», Κιμωλιακά 8 (1978), σ. 311-313, αρ. 5.

658

1800. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 2. Μία περίπτωσις παραδοχής ομαδικής
ευθύνης», Πέταλον 5 (1990), σ. 200-201.

659

1800. Δικαστικές αποφάσεις του επισκόπου Ρωγών Μακαρίου για κτηματικές
διαφορές. Χαλκιόπουλα (Αιτωλοακαρνανία).

Σ. Κ ί σ σ α ς, «Ή έπισκοπή Ρογών στά προεπαναστατικά χρόνια»,
Σκουφάς 9/76-77 (1992), σ. 40.
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660

1800. Διαθήκη συζύγου πριν από τον εγκλεισμό του σε μοναστήρι. Σκιάθος.
Αναστασία Κοντογιαννοπούλου, «Δύο ανέκδοτα έγγραφα
του Σκιαθίτη Δημητράκη Οικονόμου. Ένα κατάστιχο του 1785 και η
διαθήκη του, του 1800», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 29 (1996), σ. 190-
192.

661

1800-1806. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τσαριτσάνη (Λάρισα).

Κ. Λάππας, Ρόδη Σταμούλη, Κωνσταντίνος Οικονόμος δ
εξ ΟΙκονόμων. Αλληλογραφία (1802-1817), τ. Α', Αθήνα 1989, σ.
251-252 αρ. 1-2, σ. 253-254 αρ. 4, σ. 288-264 αρ. 6-8.

662

1800-1820. Δανειστικά και φορολογικά έγγραφα της κοινότητος Κιμώλου.
Ί. Ράμφος, «Σύμμεικτα Κιμωλιακά I: Παλαιά κιμωλιακά έγγραφα»,
Κιμωλιακά 3 (1973), σ. 345-349 αρ. 35-37, σ. 351-353 αρ. 39.

ΕΝΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ

1809, 13 Αυγούστου

«... Μέ το παρόν γράμμα φανερώνομεν και όμολογοϋμεν ημείς οι κάτωθεν ύπογεγ ραμμένο ι
ιερείς και επίτροποι, γέροντες καϊ προεστώτες καί όλος ô κοινός ραγιάς τής νήσου Κιμή-
λου, ότι έδανειστήκαμε καϊ έπερύλάβαμε άπό τόν παπα-Φιλόθεον Αφεντάκην τόν αριθμόν
γρόσια πεντακόσια, λέγομεν γροσ. 500, τά όποια τά έλάβαμε διά χρέη τής Κοινότης και
υποσχόμαστε όλοι κοινώς μέ τά καλά μας κινητά και ακίνητα νά τά άνταποδίδωμεν καϊ νά
του τά μετροϋμεν εις κάθε του ζήτησιν, τόσον τό κεφάλαιον, όσον καϊ τό διάφορον, οπόταν
ήθελε μας τό γυρεύσει χωρίς καμμίαν έναντιότητα ή λόγω κρίσεως καιρού, έν όσω καιροϋ
ήθελάς του τά χρεωστούμε, νά γροικοννται μέ τό διάφορον τως δέκα-ένδεκα τόν χρόνον.
"Οθεν εις ένδειξιν τής άληθείας έγίνη τό παρόν κατέμπροσθεν τών άξιοπίστων μαρτύρων
καϊ εδόθη εις χείρας τοϋ άνωθεν είρημένου παπα-κυρ-Φιλοθέου Αφεντάκη, ύπογεγραμμένον
και έσφραγισμένον μέ τήν βούλλαν τής κοινότης εις άσφάλειαν και τά εξής ...».

ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

1820, 2 Νοεμβρίου

«Διά τοϋ παρόντος συμφωνητικού ημών γράμματος δηλοποιοϋμεν άπαντες κοινός καί
γκάτοικοι τής νήσου Κιμήλου ότι έσυνφωνήσαμε μέ τόν Μανολάκη του ποτέ Αργυρού,
ύποσκόμενοι φυλάξαι τάς άκολονθους συνφωνίας· και τοϋ δίδομεν τήν μπατέτα μας διά
νά παγαίνη θεοϋ θέλοντος εις βασιλεύουσαν, διά νά μπιτιρδίση τόν μπαρόντα χρόνον όλα
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τά τοϋ μουκατα μας μακτοϋ καϊ να πλερώση δ,τι είναι τον κοινοϋ μας με άπόδειξιν τοϋ
δραγομάνον, τά όποια άσπρα πού ήθελε πλερώσει διά τό κοινόν μας νά τά κλείονμε εις
τή σννφωνία μας απάνω, καθώς εσυνφωνήσαμε διά νά μάς δίδη γροσ. 3400, λέγω τρεις
χιλιάδες καϊ τετρακόσια, όσα μετρήση διά τό κοινόν μας νά άκούωνται πρός ένα γρόσι
τά εκατό τόν μήνα και τά ρέστα νά μας τά δίδη είς τήν πρώτη τοϋ Αυγούστου έξω τά
τοϋ μουκατα και ήμών καϊ σάν ήθελε μας φέρει τό ίλτιζάμι τοϋ νησίον μας είς τά έξοδά
τον άπάνω νά μήν έχη τό κοινόν μας νά τοϋ δίδη τίποτις και φέροντας καλόν καταυόδιον
τό ύψηλόν μπονγιουρδϊ τοϋ ίλτιζαμίου μας και τούς καταλόγους τοϋ δραγομάνον και τήν
μπατέτα τοϋ κοινοϋ μας θέλει έχει τήν άδεια κατά τήν συνφωνία μας νά έπιστατήση τόν
μπαρόντα χρόνον, νά λαμβάνη και νά δεκατίζη τά δέκατα τοϋν ούσουρίων μας και ό,τι
άλλο κανονικόν και συνηθισμένον δικαίωμα τοϋ ιλτιζαμίον, κατά τήν τοπικήν και παλαιάν
μας συνήθειαν, πρώτον μεν νά δεκατίζη και νά λαμβάνη είς τά επτά ένα, δεύτερον νά
δεκατίζη είς τά πατητήρια μόνον τό άδολον κρασί· οί άνθρωποι τον νά μήν έμπαίνονν είς
τά πράγματα τών εντοπίων και νά μήν ήμπορή νά άποφασίση καμμίαν κρίσιν, χωρϊς τό
μαραφέτι τών προεστών. Αύτά νπόσκειται ή τιμιότης του και αύτά εσυνφώνησε μέ τό
κοινόν μας καϊ άφοϋ ήθελε τελειώσει δ χρόνος, νά εγχείριση τοις προεστώσι τό ύψηλόν
μπονγιουρδϊ και τούς καταλόγους τοϋ έκλαμπροτάτου καϊ τό συνφωνητικόν τοϋ κοινοϋ
μας και νά λαμβάνη τό εδικόν τον και είς ένδειξι τούτων απάντων έγιναν δύο παρόμοια
κρατώντας τό κάθε μέρος τό έν υπογεγραμμένα παρά τών προεστώτων καϊ ιδιοχείρως
τοϋ ιδίου, διά πίστωσιν καϊ άσφάλεια ...».

663

1800-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δοβίστα, Σέρρες (Μακεδο-
νία), Ύδρα.

Ά. Βακαλόπουλος, Εμμανουήλ Παπάς. «Αρχηγός καϊ υπερασπιστής
τής Μακεδονίας». Ή ιστορία και τδ άρχεΐο τής οίκογενειάς του, Θεσ-
σαλονίκη 1981, σ. 46 αρ. 2, σ. 51 αρ. 6, σ. 96 αρ. 33 (= Ά. Λιγνός,
Αρχεϊον τής κοινότητος Ύδρας (1778-1832), τ. 7, Πειραιάς 1926, σ. 279-28025),

σ. 113 αρ. 43.

664

1800-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση μεικτού δικαστηρίου
και πατριαρχικό σιγίλλιο. Ζάκυνθος, Κωνσταντινούπολη, Κυκλάδες.
Φ. Μπουμπουλίδης, Λυτά έγγραφα βιβλιοθήκης Σπ. Λ οβέρδου,
Αθήνα 1961, σ. 1 αρ. 3, σ. 3 αρ. 5, σ. 50 αρ. 3, σ. 54 αρ. 6.

25. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνεται μεν στη βιβλιογραφία του Γκίνη, Περίγραμμα, λήμμα 25,
το συγκεκριμένο όμως έγγραφο δεν έχει αποδελτιωθεί.
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665

1800-1830. Έγγραφα αναφερόμενα στην άσκηση πειρατείας στο Αιγαίο.
Νάξος, Πάρος, Πόρος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύρος, Τήνος.
Ν. Κεφαλληνιάδης, Πειρατεία. Κουρσάροι στο Αιγαίο, Αθήνα
1984, σ. 33-35, 55, 95-96, 101-102, 146-149, 168-169, 175-179,
262-266, 268-273.

NOTAPIAKO ΕΓΓΡΑΦΟ «ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ»

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

1743, 24 Φεβρουαρίου

«Επειδή και ο μουσού Γιοζές Ντάλες φρανκέζης να έμεινε ν και να ήτον κάτοικος εις τον
ντόπον μας μερικοί χρόνοι τώρα και εις τον γκαιρόν ετούτον επαντρεύτη κι επήρε γυναίκα
απ εδώ, πλην όλον τούτον τον γκαιρόν έζησεν και επέρνα πάντα φρόνιμα και τακτικά,
χωρίς να προξενήση καμίαν, την όλην μικροτέραν ενόχλησιν ή πίκρα κανενός, και επειδή
να είναι άνθρωπος της θαλασσούς και με μίαν βάρκαν να εταξίδενεν πηγαινόμενος τώρα
εις την Μύκονο τον αντάμωσεν αφέντης καπετάν Τζων Πέτρος και έχοντας χρεία από την
δούλεψιν του ομοίου Ντάλε τον επήρε στανικώς. Δια τούτο λοιπόν και δια να απόδειξη
εις κάθε αφέντη και εξουσιαστή πως με το θέλημά του δεν το έκαμε ζητά την μπαρούσαν
μαρτυρία μελετώντας πάλε αν ο Θεός το θέλη να μεταγυρίση και να απομείνη κάτοικος
ως όλους μας πληρώνοντας τα δοσίματά του και χαράτζια του σαν γκάλος και ευπειθής
ραγιάς. Δια τούτο τόνε συντροφιάζομεν δια μέσου του παρόντος φανερού γράμματος εις
ένδειξιν και βεβαίωσίν του.

οικονόμος Πρωτόδικος
Σακελλάριος Βιτζαράς
Σκευοφύλαξ Ντεφεράρης».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ «ΓΑΑΕΤΤΑΣ» ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

1828, 20 Μαΐου

«Εν ονόματι της Κυβερνήσεως,

Απόφασις της Προσωρινής αντιθαλασσίου Δικαστηρίου επιτροπής δια την Ελληνικήν
Γολέτταν Αθηνάν του Κυριάκου Παναγιώτου Βεργιώτου κνβερνωμένην από τον Πλοίαρ-
χον Δημήτριον Γεωργίου Σκοπελί'την, κρατηθείσαν από τον Ναύαρχον Α. Μιαούλην, και
σταλθείσαν εις την Κυβέρνησιν.

Αναγνώσασα την από 9 Μαρτίου 1828 αναφοράν του Α. Μιαούλη εις την οποίαν εκθέ-
τει, ότι πολλά ατί όσα πλοία συλλαβών εις την Σκιάθον και Σκόπελον έστειλε ν εις την
Κυβέρνησιν, είναι φανερά, ή οικονομικώς αποσκεπασμένη κτήσις των εκεί οπλαρχηγών
μετερχομένων την πειρατείαν, και την λεηλασίαν των πλησίον στερεών.
Αναγνώσασα την από 9 Μαρτίου αναφοράν του Δημητρίου Γεωργίου Σκοπελίτου εις
την οποίαν ομολογεί, ότι η κυβερνωμένη παρ' αυτού Γολέττα Αθηνά είναι κτήμα τον
Κων)τ(νου Μπίνου, και του ανιψιού τον Κνριάκον Παναγιώτον Βεργιώτον, ότι αφ ον
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την έλαβεν εις την ιδίαν του Διοίκησιν, μετήλθε τακτικήν ναυτιλίαν, όμως προτύτερα,
όταν την εκυβέρνα ο ρηθείς Κυριάκος Παναγιώτον Βεργιώτης, την είχε μεταχειρισθή εις
πειρατείας και άλλας καταχρήσεις.

Αναγνώσασα το από 14 Δεκεμβρίου 1826 αποδεικτικόν του ναυάρχου Γεώργη Βούτα,
επικυρωμένον από την Δημογεροντίαν της Σκοπέλου, δια του οποίον ομολογείται η ρηθείσα
Γολέττα, Αθηνά, κτήμα του ρηθέντος Κυριακού Παναγιώτη Βεργιώτου.
Αναγνώσασα το από 27 Ιανουαρίου 1827 εμπορικόν Δίπλωμα της Διοικητικής επιτροπής,
το οποίον επικυρώνει την επί της ρηθείσης Γολέττας κυριότητα τον ρηθέντος Κυριακού
Παναγιώτον Βεργιώτου.

Αναγνώσασα τας από 17 Μαΐου μαρτυρίας των Σκοπελιτών Μοναχάκη Κωνσταντίνου
Σκιαθίτου, και Σταμάτη Κωνσταντίνον Κονμιώτον ομολογούντων, ότι η ρηθείσα Γολέττα,
Αθηνά, είναι κτήμα του Κωνσταντίνου Μπίνον, και την εμεταχειρίσθη και εις πραγμα-
τείαν, και εις πειρατείαν και συνετέλεσε, και εμέθεξεν εις την λεηλασίαν, και γύμνωσιν
της νήσου Ίμβρου.

Επειδή ο ρηθείς Κυριάκος Παναγιώτον Βεργιώτης εμεταχειρίσθη την Γολέτταν Αθηνάν,
ως όργανον πειρατειών, λεηλασιών, και άλλων καταχρήσεων. Η προσωρινή αντιθαλασσίον
Δικαστηρίου Επιτροπή καταδικάζει την ρηθείσαν Γολέτταν Αθηνάν με όλην την αποσκευήν
της εις όφελος της Κυβερνήσεως, τον δε πλοίαρχόν της Δημήτριον Γεωργίου απολύει
ελεύθερον εκρίθη και απεφασίσθη την δεκάτην εβδόμην Μαΐου τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ
εικοστώ ογδόω έτει εν Αιγίνη.

Η προσωρινή αντί θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή ...

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος εγκρίνει την παρονσαν απόφασιν και διατάττει να ενεργή-
θή.

Εν Πόρω τη 20 Μαΐον 1828
Ο Κυβερνήτης
I. Α. Καποδίστριας
Ο Γραμματεύς της Επικρατείας
Ε. Τρικούπης».
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1800-1835. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάουσα (Πάρος).

Γ. Βασιλειόπουλος, «Ανέκδοτα έγγραφα Ναούσης άπο τή
συλλογή του Γιάννη Βασιλειόπουλου», Παριανά 8 (1982), σ. 28-31,
αρ. 1-4· Παριανά 9 (1982), σ. 81, αρ. 6-7.
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1801. Νοταριακές πράξεις. Αργοστόλι.

----, «'Ιστορικά χαρτιά», Νονμάς 2/124 (1904), σ. 5.
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1801. Αφιέρωση ακινήτου. Λιβαδειά (Βοιωτία).

Γ. Θωμάς, «Με τη σκέψη στην "Παναγία Ξενιά". Από ανέκδοτο
αφιερωτήριο του 1801», Δελτίον τής Φιλαρχαίου Εταιρείας Άλμυροϋ
"<Όθρνς 11 (2007), σ. 169-170.
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1801-1815. Εκποιήσεις ακινήτων. Κλένια (Κορινθία).

Μ. Κορδώσης, «Μεσαιωνική καί νεώτερη Κλένα-Κλένια. Συμβολή
στή μελέτη τής ιστορικής τοπογραφίας τ. δήμου Κλεωνών (Χιλιομο-
δίου) Κορινθίας», ΐστορικογεωγραψικά 8 (2000), σ. 164-165.

669

1801-1825. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύθηρα, Ύδρα.

'Ε. Πρωτοψάλτης (έπιμ.), Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κου-
ντονριώτου, τ. ΣΤ' (1793, 1801, 1821-1825), Αθήνα 1966, σ. 9-11
αρ. 2, σ. 13-14 αρ. 4, σ. 21 αρ. 15, σ. 236-237 αρ. 283-284.

670

1801-1827. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκούπι (Αχαία).

Κ. Κυριακόπουλος, «Ή Πάος (Σκούπι) Καλαβρύτων», Έπετηρίς
τών Καλαβρύτων 15-16 (1983-1984), σ. 193-194.

671

1801-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκόπελος.

Μαρία Δημητριάδου,// οικογένεια Βαλσαμάκη στη Σκόπελο
τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2003, σ. 69-71 αρ. 1-2, σ. 74-76 αρ. 5-7, σ.
79-81 αρ. 10-12.

672

1801-1896. Διαθήκες. Βεΐτσα, Ζαγόρι, Ιωάννινα, Κουκούλι, Τσεπέλοβο,Τσερβά-
ριον (Ήπειρος).

Κ. Λαζαρίδης, «Μικρές παλιές αδημοσίευτες ζαγορίσιες διαθήκες»,
Ηπειρωτική Εστία 22/256-258 (1973), σ. 450-460, αρ. 1-10· Ηπειρωτική
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Εστία 23/261-262 (1974), σ. 40-46, αρ. 11-14· Ηπειρωτική Εστία
23/271-272 (1974), σ. 612-621, αρ. 15-17· Ηπειρωτική Εστία
24/277-278 (1975), σ. 313-324 αρ. 19-24.
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1802. Ναυτικό δάνειο. Ύδρα.

Δ. Γ κ ό φ α ς, «Ένα ναυτοδάνειο του 1802 άπό τήν "Υδρα», Ναυτικό
Μουσείο Αιγαίου - Μύκονος 5 (1991), σ. 3-4 (= Γκόφας, Μελέτες Ιστορίας
τοϋ Έλληνικόν Δίκαιον, σ. 394).

674

1802. Καταστατικό λειτουργίας κοινότητας. Κωνσταντινούπολη.

Μαρία Χαρούλη, «Ένα "καταστατικό" λειτουργίας της κοινό-
τητας των Μηλέων του Πηλίου το 1802», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 52
(2007), σ. 325-328.

675

1802-1803. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύθηρα.

Ελένη Κούκκου, Ή αρπαγή τών γλυπτών τοϋ Παρθενώνος
(από τόν Λόρδο Elgin): Ανέκδοτα έγγραφα (1802-1812): Τα τεκμή-
ρια ενός πολιτιστικού εγκλήματος, Αθήνα 2002, σ. 75-82 αρ. 10-11,
σ. 86-88 αρ. 13, σ. 110-111 αρ. 21, σ. 114-115 αρ. 23, σ. 136-141
αρ. 33-34, σ. 153-155 αρ. 41.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΑΚΥΣΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ
ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΛΟΙΟ «ΜΕΝΤΩΡ»

1803, 20 Σεπτεμβρίου

«Διà μέσον τοϋ παρόντος κοντράτον δ Έκλαμπρότατος Κύριος Εμμανουήλ Καλούτζης,
Βίτζε Κόνσολος τής Μεγάλης Βρετανίας, κατά τήν κομέσιον καϊ εξουσίαν δπού έλαβεν
τούταις ταΐς ήμέραις άπό τόν Έκλαμπρότατον Κύριον Βιλλιάμ 'Άμιλτον, σεκρετάριον τοϋ
Έξοχωτάτον Μ ιλαρό Έλγιν, εσυμφώνησεν μέ τόν Μιχαήλ Παπαμαΐλη, Μιχαήλ Σκλάπα,
Γιάννη Κούρτη, Μιχαήλ Καθοπούλη, Μιχαήλ Μαλλιά καϊ Χριστοφίλη Κουσκούτη, βου-
τηχτάδες άπό Κάλυμνο, δπού εστάλθησαν επί τούτου άπό τόν αύτόν Έξοχώτατόν Μιλόρδ
"Ελγιν καϊ βρίσκονται εδώ από τόν άπερασμένον Φεβρουάριον, ότι χωρίς νά χασομερήσουν,
έξω άπό αίτίαν καιροϋ, νά άκολουθήσουν νά βγάλουν μέ την βάρκαν τους ταΐς άλλαις
οκτώ κασέλαις τά μάρμαρα, κονπρέζα ή μαρμαρένια καθίγλα, δπού ευρίσκονται είς τό
βουλισμένο και χαλασμένο Ίγγλέζικο μπεργαντί, τόν «Μέντορα», καθώς ύπόσχονται, καϊ
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1801-1896. Διαθήκες. Βεΐτσα, Ζαγόρι, Ιωάννινα, Κουκούλι, Τσεπέλοβο,Τσερβά-
ριον (Ήπειρος).

Κ. Λαζαρίδης, «Μικρές παλιές άδημοσίευτες ζαγορίσιες διαθήκες»,
Ηπειρωτική Εστία 22/256-258 (1973), σ. 450-460, αρ. 1-10- Ηπειρωτική
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τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου, σ. 394).

674

1802. Καταστατικό λειτουργίας κοινότητας. Κωνσταντινούπολη.

Μαρία Χαρούλη, «Ένα "καταστατικό" λειτουργίας της κοινό-
τητας των Μηλέων του Πηλίου το 1802», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 52
(2007), σ. 325-328.
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1802-1803. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύθηρα.

Ελένη Κούκκου, Ή αρπαγή τών γλυπτών τοϋ Παρθενώνος
(απο τόν Λόρδο Elgin): Ανέκδοτα έγγραφα (1802-1812): Τα τεκμή-
ρια ενός πολιτιστικού εγκλήματος, Αθήνα 2002, σ. 75-82 αρ. 10-11,
σ. 86-88 αρ. 13, σ. 110-111 αρ. 21, σ. 114-115 αρ. 23, σ. 136-141
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΑΚΥΣΕΩΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ
ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΛΟΙΟ «ΜΕΝΤΩΡ»

1803, 20 Σεπτεμβρίου

«Δια μέσου τοϋ παρόντος κοντράτου ο Έκλαμπρότατος Κύριος Εμμανουήλ Καλούτζης,
Βίτζε Κόνσολος τής Μεγάλης Βρετανίας, κατά τήν κομέσιον καϊ έξονσίαν όπου έλαβεν
τούταις ταΐς ήμέραις άπό τόν Έκλαμπρότατον Κύριον Βιλλιάμ 'Άμιλτον, σεκρετάριον τον
Έξοχωτάτον Μιλόρδ "Ελγιν, έσνμψώνησεν μέ τόν Μιχαήλ Παπαμαίλη, Μιχαήλ Σκλάπα,
Γιάννη Κούρτη, Μιχαήλ Καθοπούλη, Μιχαήλ Μαλλιά καϊ Χριστοψίλη Κονσκούτη, βον-
τηχτάδες άπό Κάλνμνο, δπον έστάλθησαν έπϊ τούτον από τόν αύτόν Έξοχώτατόν Μιλόρδ
"Ελγιν και βρίσκονται εδώ άπδ τόν άπερασμένον Φεβρονάριον, ότι χωρίς νά χασομερήσονν,
έξω άπό αίτίαν καιροϋ, νά άκολονθήσονν νά βγάλονν μέ την βάρκαν τονς ταΐς άλλαις
οκτώ κασέλαις τά μάρμαρα, κονπρέζα ή μαρμαρένια καθίγλα, δπού εύρίσκονται είς τό
βονλισμένο και χαλασμένο Τγγλέζικο μπεργαντί, τόν «Μέντορα», καθώς ύπόσχονται, και
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va ταΐς φέρουν είς τήν γήν καί μέ ίδιον τρόπον έκεΐ, δπού έφεραν ταΐς άλλαις πέντε κα-
σέλαις μέ μάρμαρα, όπου τούς έβγαλαν ταΐς άπερασμέναις. Και περιπλέον, όσον ημπορεί
νά είναι δυνατόν, νά βγάλουν ταΐς γούμεναις μέ ταΐς δποίαις είναι ίμπραγάδο τό καράβι,
τήν άνκορα τοϋ αύτοϋ καραβιού, τά κατάρτια του, δύο κανόνια μπρούντζινα δπού είναι
εις τήν στίβα, καϊ τήν κασέλα μέ άσπρο ξύλο, δπού έξ αρχής τούς εδόθη είς νότα, και
διά τέλειαν πληρωμήν τοϋ κόπου τους, αφ' ού τελειωθή τό αύτό ρικούπερο, καϊ διά
ταΐς ζημίαις και χασομέρια δπού έλαβαν τώρα μήνες επτά, επειδή καί δμολογοϋν πώς
έλαβαν τήν ζωοθροφήν τους άπό τόν άνωθεν 'Αφέντη Βίτζε Κόνσολον, υπόσχεται δ ίδιος
νά τούς δώση καϊ τόσαις καμπιάλαις διά Αθήνα πρός τόν Κύριον Σπυρίδωνα Χωματιανό
Λογοθέτη, άγγέντε Βρεταννικόν, πρός γρόσια 400 τήν κάθε κασέλα τά μάρμαρα, δπού
οί δεκατρείς δίνουν γρόσια 5200. Καϊ μέ αυτά νά ακούεται ενωμένη ή τέλεια πληρωμή
τους και διά ταΐς γούμεναις, ανκορα, κανόνια, κατάρτια καϊ κασέλα άσπρου ξύλου, χωρίς
κανένα άλλο βάρος τοϋ αύτοϋ Αφέντη Βίτζε Κονσόλου, παρά μόνον μέ καμπιάλες, ώς
άνωθεν, νά τούς δίνη έτερα γρόσια εκατόν πενήντα, διά τήν πληρωμήν τής βαρκός τους
καϊ διά ταΐς ζημίαις, δπού τούς άκολούθησαν καί έσπασαν δύο μολινέλα και διά όσαις
άλλαις ήθελε τούς άκολουθήση. Υπόσχονται προσέτι οί αύτοί βουτηχτάδες νά ενεργήσουν
όχι μόνον τά άνωθεν, μέ όλην τήν έπιμέλειαν και έμπιστοσύνην, ύποτασσόμενοι είς τά
όρδινε τοϋ άνωθεν άφέντη Κονσόλου, άλλά νά πασχίσουν νά βγάλουν χωρίς δόλον και ό,τι
άλλο πράγμα ημπορέσουν άπό τό αύτό βουλισμένο καράβι ή άπό τά ξύλα του, χάλκωμα,
καρφία και κάθε άλλο κανένα έβγάλοντας καί νά τό φέρνουν μέ τήν βάρκα τους μέσα είς
τό πόρτο, άποθέτοντάς τό είς τό μαγαζί τοϋ κυρ-Στάθη, καϊ άπό αύτά, άφ' ου τελειώση
τό ρικούπερο, τούς άσενιάρει δ άφέντης Βίτζε Κόνσολος νά λαβαίνουν κατά τήν συνήθειαν
διά τέλειαν πληρωμήν τους τό τρίτον μέ ξετίμωσιν. Τόσον έσυμφώνησαν, ύποχρεωνόμενοι
γενικώς διά τήν έπιτήρησιν τοϋ παρόντος είς όλα καί κάθε τον μέρος, καί ύπογράφονν,
όσοι ήξεύρονν καί διά τούς άλλονς, δπού δέν ξεύρονν νά γράφουν ...».

676

1802-1825. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα. Άγιος Πέτρος,
Βυτίνα, Λάστα, Παλούμπα, Τριπολιτσά, Ψάρι (Αρκαδία), Αναζήρι,
Ανδρίτσαινα (Ηλεία), Ανδρούσα (Μεσσηνία), Αθήνα, Ναύπλιο.
Σ. Τσοτσορός, Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον
ορεινό χώρο. Γορτυνία (1715-1828), Αθήνα 1986, σ. 289-298, αρ.
1-12.

677

1802-1876. Κοινοτικά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιος Γεώρ-
γιος (Μαγνησία).

Κ. Ά ι ά π η ς, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργη ς του Πηλίου, Βόλος 1994,
σ. 458-463, 471-488.
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678

1803. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λακωνία.

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Πωλητήριον μοναστηριακών κτημάτων έν Βεσσά-
ρα Μονής Μαλέβης προς τούς Οίκονόμον καί Σγουρίτσαν», Μαλεβός

6/60 (1926), σ. 520.

679

1803. Προικοσύμφωνο. Πραστός (Αρκαδία).

Ελένη Πουλακιδάκου-Γραμματικάκη, «Ο Πραστιώ-
τικος γάμος», Χρονικά τών Τσακώνων 6 (1984), σ. 80.

680

1803-1805. Δικαστικές αποφάσεις του εφετείου Πάργας.

Δήμητρα Καραμπούλα, Λυδία Παπαρρήγα-Αρτε-
μ ι ά δ η, «Το βιβλίον των αποφάσεων του "Συλλόγου της επικλήσεως
των πέντε" Πάργας (1803-1805) [Ιστορικό αρχείο Κερκύρας, φάκελλος
9 (1)]», ΕΚΕΙΕΔ 35 (2001), σ. 147-169, αρ. 1-16.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ ΝΑ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

1805, 12 Ιουλίου

«... Οί ευγενείς καϊ σεβάσμιοι Κριτές τοϋ σεβασμίου Συλλόγου τών πέντε κύριος Αναστάσιος
Βασιλας Πρόεδρος, Αναστάσιος Γιωργογιάννης καϊ εις έλλειψιν άντουάλ κο)Ιλέων τους διά
άναπληρωτές δ κυρ Νικόλαος Βέργος Θεοδόσιος Πετζάτζης καϊ Γεώργιος Κορκοτζάκης
καθήμενοι ε ήκουσαν άπό ένα μέρος τό κύρ Άθανάση Δεσύλα τοϋ ποτέ Παπαλουρέντζου
δ όποιος ζητεί έκ τών εύγενών κυρίων Κριτών τούτον τοϋ σεβασμίου Συλλόγου διά έργον
δικαιοσύνης ότι μέ γιομάτο σπάτζο τονς νά στερεώσονν καϊ κυρώσουν τήν δικαίαν καϊ
νόμιμον άπόφασιν τών εύγενών κυρίων Κριτών τής πρώτης αγωγής γινάμενη παρών
τών μερών τές 10 τρέχοντος καϊ νά ήλλοιώσονν τήν σοσπετζιόν ήτοι κιαμόρι οπού έξ
αναζητήσεως τών εύγενεστάτων κυρίων προέδρων τής κοινότητος έγινε τήν έχθές ήμέραν
εναντίον τοϋ αύτοϋ Δεσύλα μέ άδειαν τούτου τοϋ Συλλόγου απάνω εις τήν ριφάμπρικα
εις τό όσπίτιον κείμενον κάτου εις τόν αίγιαλόν διά τό άποτέλεσμα νά άκολονθήση νά
θεμελιώση και κάμη ελευθέρως ό αύτός Δεσύλας τήν ριφάμπρικα τοϋ αύτοϋ όσπιτίου του
και είναι τό δίκαιον και καθώς ή δικαιοσύνη τών ευγενών Κριτών τής πρώτης άγωγής
μέ τόσο οπού εκοπίασαν καϊ έκύρωσαν και δικαίως εις αύτό αποφάσισαν μάλιστα έπάνω
εις τήν είρημένην όμπλατζιόν οπού Δεσύλας θεληματικώς εις τάς έκθέσεις τον έπερίγραψε
πρός όφελος τοϋ κοινοϋ μέ τό νά άπαφίνεται ελεύθερη ή μισή τοποθεσία οπού έκρατοϋσε
ή παλαιά σκάλα τον καϊ δπού ό αύτός Δεσύλας ημπορούσε κατά νόμον νά φαμπρικάρη εις
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όλον το ποσσέσιον τής αυτής σκάλας επειδή νά είναι και ηυρίσκεται καμωμένη άπο τον
καιρόν τής φάμπρικας τοϋ δσπιτίου του έκ τους άουτόρους του τώρα χρόνους σαράντα
καϊ έπίκοινα δπού κανένας νόμος ούτε δίκαιον ήμπορεί ποτε νά ξεποσσεσάρη ίνα δπού
νά ηυρίσκεται ποσσεσόρι είς καθέκαστον τρόπον μετά τούς χρόνους τριάντα καϊ πόσο ή
μάλλον νά εμποδιστή ώς άδικους καϊ παρανόμως εμποδιστή δ αύτός κύριος Δεσύλας είς
τά αύτά παλαιά τών ποτέ άουτόρων του ποσσέσια καϊ όπου διά μοναχόν καπρίτζιον και
όχι ποτέ διά δίκαιον άπό τούς εύγενεστάτους κυρίους προέδρους έμεινε είς τόν σεβάσμιον
Σύλλογόν σας άπελάδη ή άνω είρημένη δικαιότατη άπόφασις 10 Ιουλίου τήν στερέωσιν
τής όποιας ζητεί ταπεινώς άπό τήν δικαιοσύνη σας ό ρηθεϊς Δεσύλας ώς άνωθεν είρηται
μέ τό τάγιον τοϋ κιαμόρου διά όλα τά φανερά άποδίριτα καϊ νόμιμα δικαιολογήματα ώς
καθώς καλώτατα ή δικαιοσύνη σας ημπορεί νά έμεινε πληροφορημένη ούτως άντιλέγοντες
σφοδρώς τήν άδικην και παράστρατη δημηγορίαν τών εναντίον άνω είρημένων ευγενών
Προέδρων και με πρετέστο δμοίως τών κάτωθεν εκθέσεων τους. ε. Ήκουσαν και έκ τοϋ
ετέρου μέρους τούς εύγενεστάτους κυρίους Προέδρους Άναστάσιον Βρανά, Δημήτριον
Δεσύλα, Γιαννάκη Στανέλον και Γιώργιον Βασιλα, οί όποιοι άντιλέγοντες ισχυρώς τάς
απατηλός δημηγορίας και αντιδίκους εκθέσεις τοϋ άνω είρημένου κυρίου 'Αθανασίου Δεσύλα,
ζητοϋν διά έργον δικαιοσύνης γιομάτο σπάτζο άποτάγιον τής άδικωτάτης αποφάσεως τοϋ
Κριτηρίου πρώτης άγωγής ώς τοϋ τρέχοντος τό αποτέλεσμα νά εχη νά θεμελιώση δ ρηθεις
Δεσύλας τόν νέον πύργον είς τό θεμέλιον τοϋ παλαιοϋ επειδή έβγαίνοντας άπό εκείνα τά
όρια ζημίαν καϊ βλάβην τής κοινότητος εις τό άπέραμα είς καιρόν φουρτούνας και τών
κατοικιών τών πολιτών διά όλον και είς όλον και ώς περιέχει τό δικαιότατον πρόσταγμα
9 τοϋ τρέχοντος μέ τό λάουδον ήτοι κϋρος αύτοϋ. ε'. "Οθεν ή άνωθεν εύγένειά τους καλώς
τά πάντα άκροασάμενοι και βαθέως στοχαζόμενοι Χρίστου τό όνομα έπικαλεσάμενοι
δμοφώνως άποφασίζοντες διορίζουν τήν στερέωσιν τής αποφάσεως γιναμένη είς τό Κρι-
τήριον τής πρώτης άγωγής στάς 10 τρέχοντος μέ εξεκαθάρισιν είς κάθε καιρόν ανάγκης
ήτοι φουρτούνας δπού κάθε εις θελήσει νά ρεκουπεράρη τό πλοΐον του νά ήμπορή ελευθέρως
νά τό ρεκουπεράρη είς τήν αύτήν έφοδίαν τοϋ δσπιτίου δίχως κανένα εμπόδιον άπό τόν
αύτόν Δεσύλα. ε'...».

681

1803-1807. Έγγραφα διορισμού επιτρόπων. Σύρος.

Ά. Σ ι γ ά λ α ς, «Ή πατέντα τών κοτσαμπάσηδων», ΗΜΕ 9 (1930),
σ. 414-420, αρ. 1-2.

«ΠΑΤΕΝΤΑ» ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΡΟΥ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ

1807, 7 Ιουνίου

«... Συμμαζωμένοι όλοι μεγάλοι και μικροί εις τήν αύλήν τοϋ Αγιου Γιάννη τοϋ Βαφτιστή,
έκει παρών είς τόν όμοιον τόπον καθοϋ παλαιόθε συνήθι όλοι σμικτοί καϊ όμόγνωμοι, έμπιστοι
ραγιάδες τής βασιλείας, θέλουν και ψηφούνε διά Επίτροποι· τους και Κυβερνήτη άπάνω είς
όλους τούς ραγιάδες τόν Ξινόρ Γιαννούλη Αρχάνκελο διά νά εργάζεται επιμελώς τό όφίτζιο
τής Έπιτροπωσύνης είς κάθε καλήν κυβέρνησιν τοϋ ραγιά καϊ τής φτωχολογιάς.
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Θέμεν ότι το πουνκι τής χώρας νά μην τό βαστά και τό «Παρέδωσε» τών λογαριασμών
να εΐναι είς τα χέρια τοϋ Καντζιλλιέρη, μέ έτοϋτον να δίνη λογαριασμόν φανερόν καϊ νά
τόν κοιτάζη δ Επίτροπος μέ εκείνους όπου θέλουν εΰρει εϋλογον, 4. γη 5. ανομάτοι, να
εΐναι συνβοηθοί του, καϊ αυτοίνοι να τούς διαβάζουν φανερά είς τόν λαόν τόν κάθε χρόνον.
Και νά διαλέγουν 10. ανομάτοι θεοφοβούμενοι και πρακτικοί, νά στρώνουνται τά τεφτέ-
ρια διά τήν καλήν κυβέρνησι τής φτωχολογιας, όποιους ήθελεν εύρουν εϋλογον. Καϊ απέ
τούς συνβοηθούς τοϋ Επιτρόπου ένας νά εχη τήν έγνοια τοϋ Γιαλοϋ διά τό ό,τι πράγμα
έρχει μέ ξένα καΐκια, διά νά μην έμπορή νά πάρη μήτε μαζιάρις, μήτε άργαστηριάρις,
άν δέν ήθελεν πουλήση τρεις ημέρες είς τόν κόσμον καθοϋ συνήθι. Και όποιον ήθελεν
εύρουν εϋλογον διά αύτήν τήν επιστήμη, νά έμπαίνη πάντα μέ Πατέντα τής Κοινότης,
διά νά έμπορή νά διαφεντέβιεται ή επιστήμη τον. Και αυτός ό όμοιος νά έχη και τήν
έγνοια νά ορδινάρη τήν κοντονμασία, μέ έτοϋτον νά παίρνη τό θέλημα τοϋ Μονσινόρε καϊ
τών αίνδέσιμων Πάρουκων κατά τό παλαιόν συνήθι. Καϊ ό Επίτροπος νά μήν έμπορή
νά εμπόδιση τό όφίτζιο τοϋ Γιαλοϋ, μήτε τό όφίτζιο τοϋ Επιστάτη τοϋ Χωριοϋ. Και νά
γράφεται καϊ είς τήν Πατέντα τοϋ Επιτρόπου. Και διά πλερωμήν τοϋ Επιτρόπου τοϋ
δΐνομεν γρόσια 60: και τό σννειθισμένο συνκίλι. Είδε άπό άλλα ίντζέρτα, νά μήν έμπορή
νά γυρέψη ου τε απέ μάντρες, μήτε άπέ καϊκιού ...».

682

1803-1818. Εμπορική και ναυτική νομοθεσία της Ύδρας.

Γ. Ροδολάκης, «Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας (1803-1818).
Τα "Θεσπίσματα", οι "Πολιτικοί και Θαλασσοεμπορικοί νόμοι", "οι
Θαλασσοεμπορικοί νόμοι"», ΕΚΕΙΕΔ 38 (2004), σ. 275-30526.

682α

1803-1820. Αποφάσεις των κοινών και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα.
Σέριφος, 'Τδρα.

Π. Ζερλέντης, «Υδραίων καί Σεριφίων έμπορικαί σχέσεις»,
Νησιωτική ΕπετηρΙς 1 (1918), σ. 227-235, αρ. 1-8.

683

1803-1826. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, ναυτεμπορικός νόμος Ύδρας,
σχέδιο του κόντε Πάλμα για τη σύσταση Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αργοστόλι, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Τρίπολη, Ύδρα.
Έ. Πρωτοψάλτης (έπιμ.), Ιστορικόν άρχειον Αλεξάνδρου Μαυ-
ροκορδάτου, τ. 1, Αθήνα 1963, σ. 9-11 αρ. 1, σ. 72-73 αρ. 54-55,

26. Για τις προηγούμενες εκδόσεις των κειμένων βλ. Ροδολάκης, ό.π., σ. 270-271.
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σ. 81-82 αρ. 59-60, σ. 158 αρ. 110, σ. 239 αρ. 167-168, 170· τ. 2,
'Αθήνα 1965, σ. 370-371 αρ. 345-347· τ. 3, 'Αθήνα 1968, σ. 63-64
αρ. 414, σ. 115 αρ. 471, σ. 168 αρ. 515, σ. 185 αρ. 540, σ. 333 αρ.
686, σ. 566 αρ. 866· τ. 4, 'Αθήνα 1974, σ. 14-20 αρ. 1069, σ. 261-
262 αρ. 1303· τ. 5, Αθήνα 1978, σ. 458-461 αρ. 2520· τ. 6, 'Αθήνα
1986, σ. 200-201 αρ. 2727.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΚΗΣ

1824, 18 Μαρτίου

«Alà τοϋ παρόντος γράμματος δηλοποιεϊται, ότι ή άλικη τοϋ Μεσολογγίου διά δημοπρασίας
εδόθη εις τόν κύριον Μήτζον Τζιτζιλόνην ώς προσφερτήν περισσοτερας τιμής μετρητών,
δηλ. τάλλαρα κολονάτα 2.720, ήτοι δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι, και με τήν κάτωθεν
σνμψωνίαν.

α™. Ό είρημένος αγοραστής μένει νοικοκύρης τέλειος νά έξουσιάζη τήν αύτήν άλικήν διά ένα
δλόκληρον χρόνον από τήν σήμερον, εννοουμένων καϊ όλων τών έξόδων εις βάρος του.
β". "Οσον άλας ευρίσκεται είς τήν άλικήν είναι έδικόν τον, τοϋ άγοραστοϋ· είναι είς
χρέος όμως νά άφήση είς τόν καιρόν δέκα πέντε χιλιάδας κάδους διά προίκα τής άλικής,
ύποσχόμενος δ ίδιος αγοραστής νά πωλή τό άλας μέ τό συνηθισμένον μέτρον χωρίς νά
τό σμικρύνη.

γ". Ουδείς έχει τήν άδειαν νά μεταψέρη άπό ξένα μέρη άλας εις Μεσολόγγι ή είς
Άνατολικόν, μήτε άπό τές πούντες οπού εύρίσκονται είς τό Νιχώρι, τά οποία είναι είς
χρέος ή Διοίκησης, έν καιρώ δπού τής δοθή είδησις από τόν άγοραστήν, νά βάνη νά χαλά
τό πηχθέν άλας· άπό τήν άλικη τοϋ Μποχωρίου όμως ημπορεί ελεύθερα όποιος θέλει, νά
φέρη καϊ είς Μεσολόγγι και είς Άνατολικόν.

δ°". Ό βάλτος τής άλικής ακούεται νπό τήν έξονσίαν τοϋ άγοραστοϋ και δέν έχει τό
έλεύθερον νά κόψη κανένας μήτε φλνδι μήτε ψάθαν χωρίς τήν άδειάν τον είναι είς χρέος
όμως δ άνωθεν άγοραστής νά δονλέψη τήν άλικήν μέ όλα τά χρειαζόμενα χωρίς νά κάμη
καμμίαν έλλειψιν.

ε". Δοθείσης περιστάσεως ί ό μή γένοιτο ) νά έμβονν οί εχθροί είς τόν Ζνγόν, ή Διοίκη-
σις ύπόσχεται νά άποκρίνεται είς τόν άγοραστήν τά όσα μετρητά έλαβε παρ' αύτοϋ, και
περί πλέον τά νόμιμα έξοδά τον έπϊ τήν άλικήν, νποσχόμενος όμως και αύτός νά δίδη
καθαρόν λογαριασμόν δι όσον άλας έπούλησε, άφ ής στιγμής ή άλική έμεινεν είς τήν
έξονσίαν του.

στ" και τελευταιον ύπόσχεται ό άγοραστής νά δώση πρός τόν ταμίαν τοϋ Μεσολογγίου
τό έν τρίτον τής συμφωνηθείσης ποσότητος, όπερ έστϊ τάλληρα κολονάτα 906 και 2/3,
ήτοι τάλλαρα ένιακόσια έξ και δύο τρίτα, και πληρώνοντάς τα άπερνοϋν όπισθεν τοϋ πα-
ρόντος, τών δέ λοιπών ή δόσις θέλει γίνεται κατά μήνα αρχινώντας άπό τήν πρώτην τοϋ
έλενσομένον μηνός Ίοννίον τοϋ τρέχοντος έτους, μεριζόμενα είς δέκα ίσα μέρη.
Τούτων ούτως έχόντων έγινε τό παρόν και έδόθη είς χείρας τοϋ άγοραστοϋ, επέχον τόπον
και ίσχύν έν παντϊ καιρώ ...
Μεσολλόγγι ...».
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684

1803-1843. Νοταριακές πράξεις, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και
πατριαρχική απόφαση. Αθήνα, Άνδρος, Βόνιτσα (Αιτωλοακαρνανία),
Ζαγόρι (Ιωάννινα), Καλικόντασι (περ. Μουζακιάς Ηπείρου), Παξοί.
Ν. Β ε ρ ν ί κ ο ς, «Τό κατάστιχο τών προικοσυμφώνων, τών συνοικε-
σίων τής μονής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Καλικόντασι τής
Μουζακιάς (1819-1843) καί ή προγαμιαία δωρεά», στα Πρακτικά τοϋ
Ρ Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικοϋ χώρου ('Ήπειρος-Μα-
κεόονία-Θράκη), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 55 αρ. 1, σ. 63 αρ. 257-258,
σ. 92-93 αρ. 9-10 και 14, σ. 94-95 αρ. 18, 20, 24 και 28, σ. 96-97
αρ. 85, 88, 108, 141 και 147, σ. 98-99 αρ. 152, 156, 178, 183, 193
και 194, σ. 100-103 αρ. 198, 216, 225, 227, 238-239, 253 και 301,
σ. 159-163 αρ. 28, σ. 164-166 αρ. 30.

685

1803-1882. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγ. Παρασκευή (Λέσβος),
Κυδωνιές (= Αι'βαλί, Μικρά Ασία).

Χ. Χατζηγιάννης, «Έγγραφα και ιστορικά στοιχεία της τουρ-
κοκρατίας», Λεσβιακά 9 (1985), σ. 182-191, αρ. 1-7.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ

1882, 11 Φεβρουαρίου

«Οί υποφαινόμενοι Ιωάννης Ρήγα, χασάπης εκ Μυτιλήνης καί Φωτεινή Γεωργίου Άγιασωτάρη
εκ τής κωμοπόλεως Άγιας Παρασκευής, συστήσαντες πρό τίνος καιροϋ, οικεία θελήσει
καί γνώμη αρραβώνα κατά τά έθιμα τής ρηθείσης κωμωπόλεως, σήμερον εμφανισθέντες
αμφότεροι, ενώπιον τής άξιοτίμου Λημογεροντίας, έδήλωσαν ότι, έκ συμφώνου, συναινέσει
καί τής μητρός τής προμνησθείσης νέας, διαλύουν καί δέν έχουν εις τό εξής ούδεμίαν
άπαίτησιν παρ αλλήλων, οϋτε διά τά κατ' αυτό διάστημα έκ μέρους αμφοτέρων έπισυμβάντα
έξοδα, οϋτε διά τρόφιμα, οϋτε δί άλλο τι, έστω και ελάχιστον άλλά δύναται έκαστος
άκωλύτως καί άνεμποδίστως να έπιζητήση καλντέραν τύχην ...».

686

1804. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη.

Β. Κρεμμυδάς, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος τής τουρκοκρα-
τίας. Μυκονιάτες έμποροι καϊ πλοιοκτήτες, Αθήνα 1993, σ. 44-45,
163-164.
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1804, 2 Απριλίου

«Έλαβεν ο κάτωθεν υπογεγραμμένος παρά του κ. Ιω. Χατζή δάνειον με κάμπιον μαρί-
τιμον γρ. χίλια πενηνταέξ, ήτοι γρ. 1.056· τα οποία τα έλαβεν, ως αγροικούνται, επάνω
εις το κόρπο και ατράτσα της ρουσικής πουλάκας, ονόματι η Παναγία Τουρλιανή, οπού
καπιτανεύει ο καπ. Ζορζέτος Αρτακινός, δια το παρόν και μόνον ταξίδιόν του από εδώ
δια Σμύρνην και από Σμύρνην δια Ταγαντόγ και γύρισμα εδώ, οπού ευωδούμενος συν
θεώ να τα ευχαριστά άνευ τινάς προφάσεως και αντιλογίας τόσον το άνωθεν καπιτάλε
καθά και το συμφωνηθέν εις αυτά διάφορον προς τριάντα τα εκατόν ειδέ τώρα και δώσει,
πηγαίνοντας εις Σμύρνην και από εκεί ήθελεν υπάγει εις Αλεξάνδρειαν, τότε το διάφορον
να δίδεται προς εικοσιπέντε τα %, ομού και το ρηθέν καπιτάλε, όταν συν θεώ τελειώ-
σει το αυτό ταξίδιον. Τα περίκουλα της θαλάσσης αγροικούνται εις τον οικοκύρην των
ασπρών, φράγκα όμως από γενεράλ και παρτικολάρ αβαρίαν της ξηράς δε αγροικούνται
εις τον δανεισθέντα.

Διό εις ένδειξιν έγινεν η παρούσα ενυπόγραφος ομολογία με τους κάτωθεν μάρτυρας...».

687

1804-1814. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ελληνόκαστρο (Καρδίτσα),
Κρήτη.

Β. Σπανός, «Οι ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στο Ελλη-
νόκαστρο της Καρδίτσας (1804-1837)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40
(2001), σ. 105-111.

688

1804-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πραστός (Αρκαδία).

Σ. Αθανασιάδης, «Τσακώνικα ιστορικά μνημεία. Ένα προικο-
σύμφωνο του 1804», Χρονικά τών Τσακώνων 5 (1980), σ. 44.

689

1805. Πατριαρχική επιστολή του Καλλινίκου Ε' απευθυνόμενη προς τους
κατοίκους της Πελοποννήσου. Συνιστάται υπακοή σε σουλτανικό φιρ-
μάνι το οποίο καθιστά τους κατοίκους αλληλεγγύως υπευθύνους σε
περιπτώσεις ληστείας και ανθρωποκτονίας. Κωνσταντινούπολη.
Έ. Σ α β ρ ά μ η ς, «Συμβολαί είς τήν ίστορίαν τής Δημητσάνης»,

ΕΕΒΣ 9 (1932), σ. 235.

1805, 25 Οκτωβρίου

«... μέ τό νά έβεβαιώθη ή κραταιοτάτη βασιλεία, καϊ τό ύψηλόν δεβλέτι, ότι πολλοί
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κακοποιοί κλέπται, άπο τούς ιδίους Μωραΐτας, παραφυλάττουν εις ταϊς ατράταις καϊ
σκοτώνουν κρυφίως και με άπάτην τούς διαβάτας, καϊ άλλοι πάλιν αύθαδως με δπλα και
με άρματα άντιστεκωνται μετά τών Σεϊμάνιδων από τδ άλλο μέρος πολλοί άπο τούς
κοτζαμπασίδες καϊ δημογέροντες (χωρίς νά έχετε εϊδησιν εσείς οί Ιερωμένοι ώς είμεθα
βέβαιοι) μέ μίαν πρόφασιν τάχα δτι εις τδν τάδε καζάν έφάνησαν κλέπται και έσκότωσαν
τδν τάδε διαβάτην, καί ακολούθως διά νά τεριαχθώσιν εδόθησαν τόσα άσπρα, καϊ άλλοτε
πάλιν λέγουν, ότι οί κλέπται έπιασαν τόν τάδε άνθρωπον εις τήν στράταν, καϊ τόν έπήραν
σκλάβον, και διά τήν έξαγοράν του εδόθησαν τόσα άσπρα, και μέ αύτάς τάς αιτίας χαρα-
τζώνονσι μέ πλήθος άσπρών, τούς πτωχούς ραγιάδες, χωρίς έλεος καϊ καμμίαν συνείδησιν
καϊ κερδίζουσιν άσπρα άσεβώς καϊ παρανόμως, καϊ κάμνουσι τόν εαυτόν τους όμοιον μέ
τούς κακοτρόπους κλέπτας, καϊ διά νά ειπωμεν καλλιώτερα χειρότερον άπό αύτούς, και
νομίζουσιν ένα τυχηρόν εϋρεμα, τό νά είναι κλέπται, διά τά εδικά τους τέλη και κέρδη,
και ακολούθως όχι ότι δέν συμβοηθοϋσιν, άλλά και έκ τοϋ εναντίον κρυφίους καϊ μέ
τρόπους πλάγιους και μυστικούς γίνεται έμπόδιον, εις τήν καταστροφήν και άψανισμόν
αύτών τών κακοποιών κλεπτών ...

λοιπόν κατά τήν σφοδράν εις ημάς γενομένην ύψηλήν προσταγήν, φανερώνομεν εις όλους
σας τούς Μωραΐτας ιερωμένους και λαϊκούς, τήν ύψηλήν αυτήν βουλή ν καϊ θέλησιν, κατά
τόν τρόπον δποϋ εφεξής κατά πλάτος σημειώνομεν μέ τάς παρούσας Εκκλησιαστικός
έπιστολάς εις όλους σας· γράφο μεν δέ και τή άρχιερωσύνη σου, καϊ εις τούς προεσ τώτας
τής επαρχίας σον καϊ δημογέροντας, και κοτσαμπασίδες, φανερώνοντας ότι εξεδόθη νέον
προσκυνητόν καϊ φοβερόν φερμάνι και εστάλη προς εις τόν ύψηλότατον Μόρα Βαλή πασιά
έφέντη μας·...

Ιδού κεφαλαιωδώς καταγράφομεν εις τήν παροϋσαν ημών έπιστολήν και ακούσατε.
α°") Κεφάλαιον προστάζει ότι εις όποιον χωρίον ή τζιφλίκι εύθύς δποϋ φανώσιν οί κλέ-
πται, οί προεστώται καϊ δημογέρωντες έκείνων τών χωρίων, φανερώνωντές τους εις τούς
κοτζαμπασίδες τοϋ Καζά εκείνου δποϋ υποτάσσονται τά χωρία καϊ τζιφλίκια έχουσι
χρέος οί κοτζαμπασίδες χωρίς άργοπορίαν νά πιάνωσι τούς τοιούτους κλέπτας, καϊ νά
τούς θέτωσιν εις τόν Βοϊ.βόδαν, και ζαπίτην και εις τούς Άγιάννιδες, άπό τούς όποιους
νά άποστέλλωνται εις τόν Μόρα Βαλή Πασιά Έφέντη μας διά νά λάβωσι κατά νόμους
τά έπίχειρα τής κακίας των άνίσως δέ οί ρηθέντες προεστώτες καϊ δημογέροντες τών
χωρίων καϊ Τζιφλικίων, ή οί κοτζαμσίδες τών Καζάδων άπό άμέλειάν τοϋς ήθελε φανώσιν
ενάντιοι εις τήν ύψηλήν βασιλικήν προσταγήν, παραβλέποντες, τούς τέτοιους κακοποιούς
κλέπτας, άφ ου δοκιμάσωσι βαρυτάτην καϊ μεγάλην ζημίαν εις άσπρα, θέλει θανατωθώσι
μέ σοβαρόν και πικρόν θάνατον διά νά γένουν καϊ παράδειγμα εις όλους,
β'") "Ολοι οί κοτζαμπασίδες τοϋ κα& ενός Καζά έχουσι χρέος νά βάλωσι όλους τούς
ευρισκομένους Ραγιάδες εις τά χωρία καϊ τζιφλίκια εις τούς αναμεταξύ των κεφιλεμέδες,
ώστε δποϋ νά υπόσχεται δ ένας διά τόν άλλον, καϊ από τούς κοτζαμπασίδες νά πέρνωνται
Ιδιοχείρως γεγραμμένοι κεφιλεμέδες, και νά άπερνοϋν εις τό σιγκίλι τοϋ ιεροί> μεχκεμέ
τής Τριπολιτζάς ...

ε'") Τά πράγματα καϊ τά υπάρχοντα τοϋ φονέως μέ ίζίνι τής ιεράς κρίσεως νά πωλώνται
και νά δίδωνται εις τούς κληρονόμους τοϋ σκοτωμένου· άνίσως όμως και δ φονεύς εκείνος
δέν ήθελεν εχη πράγματα και μονλήκια πρέπει εκείνοι δποϋ ενρίσκονται εις τόν Καζάν
εκείνον ή εις τό χωρίον ή εις τό Τζιφτιλίκι, εις τό όποιον έγινε ν δ φόνος διά δωσώπην
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καϊ άνάπαυσιν τών κληρονόμων τοϋ φονενθέντος θέλει άποδοθή καϊ ή τιμή τοϋ αίματος,
καϊ να δίδουν ύπόσχεσίν ότι άνίσως και δ φονεύς εκείνος ήθελε φύγη νά μή γυρίση είς τό
εξής πώποτε οπίσω είς τόν Καζάν εκείνον ή είς τό χωρίον ή είς τό Τζιφτιλίκιον ...».

690

1805. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Μαραθονήσι (= Γύθειο).

Β. Slot, «Συμφωνητικόν πωλήσεως έλαιολάδου Μάνης», Λ ακωνικαι
Σπονδαί 8 (1986), σ. 269-270, αρ. 2.

691

1805-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και πατριαρχικά έγγραφα. Δημητσάνα
(Αρκαδία), Κωνσταντινούπολη, Τεργέστη.

Τ. Γριτσόπουλος, «Μητροπολίτης Αμυκλών καί Τριπολιτζάς
Δανιήλ Παναγιωτόπουλος», Θεολογία 29 (1958), σ. 406" Θεολογία 30
(1959), σ. 123-124 αρ. 3, σ. 238 αρ. 8, σ. 267-268 αρ. 22· Θεολογία
31 (1960), σ. 308 αρ. 29.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ

1815, Αύγουστος

«Κύριλλος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και οικουμενικός
πατριάρχης.

f Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Ακόβων, εν άγίω πνεύματι αγαπητέ άδελφέ και συλλειτουργέ
και εντιμότατοι κληρικοί, εύλαβέστατοι ιερείς και τίμιοι προεστώτες και χρήσιμοι
γέροντες και πρόκριτοι τής επαρχίας ταύτης και τοϋ χωρίου Λαγκάδια καλουμένου,
χάρις εΐη ύμιν καϊ ειρήνη άπό Θεοϋ. Ό εκ τοϋ αύτοϋ χωρίου Κωνσταντής Μουρούτζου
άνήγγειλεν ύμΐν δεινοπαθώς, ότι αύτοϋ όρφανοϋ και άπροστατεύτου διαμείναντος, τινές
τών αύτόθι χριστιανών, φιλαδίκω και αισχροκερδεί εκνικώμενοι γνώμη και προαιρέ-
σει, ίδιοποιήσαντο καϊ κατεξουσίασαν τών πατρικών αύτοϋ χωραφίων, επιχειροϋντες
άποξενώσαι άσυνειδήτως αύτόν εκείνων και τώ τρόπω τούτω προξενοϋσιν αντώ ού τήν
τυχοϋσαν βλάβην καϊ ζημίαν, ήντινα και μή άνεκτήν ήγησάμενος κατά τών τοιούτων, ώς
φιλαδίκων και κακοτρόπων, και είς μαρτυρίαν είς φόβω Θεοϋ τής αληθείας, τό παρόν
εξητήσατο ήμετέρον πατριαρχικόν καϊ συνοδικόν φρικτόν επίτιμων. Καϊ δη (εί ούτως
έχει) γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περϊ ήμας ίερωτάτων αρχιερέων καϊ
ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι άγαπητών ήμών αδελφών καϊ συλλειτουργών, ίνα όσοι
και όποιοι τών χριστιανών έχουσιν, έξουσιάζουσι και διακατακρατοϋσι τά άνωτέρω εκείνα
χωράφια, νεμόμενοι αύτά, έάν μή τόν Θεόν φοβηθέντες καϊ τήν αίώνιον κόλασιν έν νώ
θέμενοι παύσωνται πάσης διαστροφής καϊ παραλόγου προφάσεως και φιλαδίκου γνώμης
και μή δμολογήσωσιν εύσυνειδήτως τήν ήν μετήλθον δολιοτροπίαν καϊ μή παραχωρήσωσιν
άπροφασίστως υπό τήν τελείαν εξουσίαν καϊ δεσποτείαν αύτοϋ τά είρημένα χωράφια και
μή φροντίσωσι διορθωθήναι και εξισιασθήναι μετ αύτοϋ περϊ αύτών πάντων είρηνικώς
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καϊ χριστιανικούς καϊ μή άποκαταστήσωσιν άζήμιον εως και τον ελάχιστον, άλλα δια-
στρεψαντες παρακονσωαι καϊ έμμείνωσι τή φιλαδίκω αντών γνώμη καϊ τή άσυγγνώστω
ταύτη διακατοχή τών είρημένων χωραφίων καϊ έάσωσιν αύτόν μέχρι τέλονς έστερημένον
τών κληρονομικών τούτων δικαίων και έζημιωμένον και όλως περίλνπον, αύτοί τε ώς
φιλάδικοι, κακότροποι και άσννείδητοι, πρός δέ οί γινώσκοντες καλώς και ήξεύροντες,
βεβαίως τήν περί τούτων πάντων άλήθειαν, έάν μή μαρτνρήσωσιν έν ψόβω Θεοϋ και
καθαρώ τής ψνχής αύτών σννειδότι, διά τήν κατά χώραν τών δικαίων άποκατατάστασιν,
άλλά χαριζόμενοι και φιλοπροσωποϋντες ή άλλως πως σιωπήσωσιν, οί τοιούτοι, όποιοι αν
ώσιν, ώς δμοιοκαινότροποι, άφωρισμένοι ύπάρχωσι καϊ κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και
μετά θάνατον άλντοι, αί πέτραι καϊ δ σίδηρος λνθείησαν, αύτοϊ δέ μηδαμώς, κληρονομή-
σειαν τήν λέπραν τοϋ Γιεζή καϊ τήν άγχόνην τοϋ Ιούδα, στένοντες εΐεν καϊ τρέμοντες έπϊ
τής γής, ώς ό Κάιν, ή οργή τοϋ Θεοϋ είη επϊ τάς κεφαλάς αντών και προκοπήν μήποτε
ΐδοιεν έν τοις έργοις τών χειρών αντών, έχοντες και τάς άράς πάντων τών άπ αιώνος
αγίων και τών οσίων τριακοσίων δέκα καϊ οκτώ θεοφόρων τής Εκκλησίας πατέρων τών
τε έν Νίκαια καϊ τών λοιπών αγίων σεπτών καϊ οικουμενικών σννόδων, έως ον ποιήσωσιν
ώς γράφομεν ...».

692

1805-1861. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βουρλά (Μικρά Ασία), Κων-
σταντινούπολη, Νάξος, Δαμαριώνας, Καλόξυλος (Νάξος).
Ν. Κεφαλληνιάδης, Μνήμες από την Ανατολή. Ανέκδοτα ημε-
ρολόγια, παραδόσεις, τραγούδια, έγγραφα, Αθήνα 1988, σ. 203-210,
212-214, 218-220, 221-222 (= Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ή Μονή Χρυσοστόμου
στη Χώρα-Νάξου», εφ. Ναξιακή Πρόοδος (ανάτυπο), 1971, σ. 33-34, αρ. 18),

223-226.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ, ΩΣ ΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

1831, 29 Μαρτίου

iif Διά τοϋ πρόντος άποδεικτικοϋ σνμφωνητικοϋ γράμματος δηλοποιεί ή ύποφαινομένη Κυρία
Παρθενία Μοναχή Σπύρον Μάνεση ήγονμένη τών Μοναζονσών έν τω Τερώ Μονηδρίω τοϋ
Μεγάλον Χρνσοστόμον, ότι έπειδή έξ αρχής και προ χρόνων ικανών άνεδέχθη ώς ψνχοπαϊδιν
καϊ θετήν αντής θνγατέρα, τήν έκ τής πόλεως Κνδωνίων άρχοντοπούλαν Σαμαγή, και
μεθ' έαντής είχε σννοικονσαν εν τω Τερώ Μοναστηρίω, και έλθοϋσαν είς γάμου ήλικίαν
παραστάσα ή ρηθείσα ηγουμένη ώς άλλη Μήτηρ φιλόστοργος, νπάνδρενσεν αύτήν, μετά
τοϋ κνρίον Νικολάον Καλφαγιάννη Κνδωναϊος, και τό τεχθέν έξ αύτής πρώτον θνγάτριον
Μαρίαν καλονμενον, έπειδή ή κνρία ήγονμένη άνεδέχθη αύτό έκ τής Ιεράς Κολυμβήθρας,
καϊ τέσσαρες μόνους μήνας άφ' ού έγαλακτοτρόφησεν αύτό ή μήτηρ αύτοϋ, είτα ήσθένησεν,
και έκτοτε παρέλαβεν αύτό ή Κν. ήγονμένη, καϊ ώς ίδιον αύτής θνγάτριον περιέθαλπτε και
φιλοστόργως μέχρι τούδε άνέτρεφε, τετραετής ήδη καταστήσασα αύτό, και θετόν αύτής
θνγάτριον ποιήσασα. ήδη δε, επειδή οί γονείς τής παιδός παρασκευάζονται νά αναχωρήσουν
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διά τήν πατρίδα τους, ή κυρία ηγουμένη επειδή άνέθρεψεν εκ σπαργάνων τδ ρηθέν
παιδίον ώς γνήσιον αυτής τέκνον, και εκ τής Ιεράς Κολυμβήθρας άνεδέχθη, καϊ θετδν
θυγάτριον έποιήσατο, ζητεί ήδη άπο τούς γεννήτορας τής παιδός, ίνα έγκαταλείπωσιν
αύτό ύπό τήν άναφαίρετον αύτής έπίσκειριν, καί συνήθη παραμυθητικήν συντροφίαν,
καϊ ύπόσχεται πρός αύτους τά εξής, Αον, ότι θέλει επισκέπτεται αύτό καϊ προνοεί
ύπέρ αύτοϋ ώς θετοϋ όντος τέκνου, καϊ έρχόμενον είς νόμιμον ηλικία ν, εάν άναδεχθή
τό Μοναχικόν σχήμα, ότι τοϋ άψίνει μετά τόν θάνατον της όλην της τήν περιουσίαν
ώς γνήσιον αύτής και νόμιμον κληρονόμον, μηδενός τών συγγενών της δυναμένου
παρενοχλήσαι τό ρηθέν ψυχοπαίδι καί θετόν αύτής θυγάτριον, τάς αύτάς και ιδίας
ύποσχέσεις και συμφωνίας σννυπόσχεται και ή κυρία Παρθενία τοϋ ποτέ Δημητρίου
Δόβελου, ή εν αύτω τω Μονηδρίω μονάζουσα πρός τό ρηθέν θετόν θυγάτριον, ώς
συναθρέψασα και συνεπισκεψάμενη αύτό, καί θετόν θυγάτριον αύτής ποιησαμένης Βον
άν δέ άποφεύγουσα τόν μοναχικόν βίον, έλθη είς γάμου κοινωνίαν, αί ρηθείσαι άνω
υποσχέσεις άναιροϋνται, και είναι είς χρέος τότε νά τής δώση ότι ήθελε τήν φωτίσει
ό άγιος Θεός. Ταϋτα συνεφώνησαν ή κυρία Παρθενία ηγουμένη, καϊ Καλογραία κυρία
Παρθενία. Δ. Τόβελου μετά τών γονέων τής θυγατροθετηθείσης Μαρίας, και δ άθετήσας
τάς ρηθείσας συμφωνίας, νά άποδίδη είς τόν μή άθετήσαντα αύτάς, δύο χιλιάδας γρόσια,
καϊ πάλιν τό παρόν νά διαμένη στερεόν και άμετάβλητον, όθεν εις ένδειξιν καϊ διηνεκή
τήν άσφάλειαν, εγράφησαν δύο άπαράλλακτα ίσα έν τή Δημοσίω Νοταρία τοϋ εύγενοϋς
Κυρίου Κωνσταντίνου, Βον Κόκκου και εδόθησαν έκατέροις, τό μεν είς τούς γονείς
τής παιδός, τό δέ πρός τήν κυρίαν ήγονμένην Παρθενίαν, καϊ καλογραίαν Παρθενίαν,
υπογεγραμμένα παρ' αύτών, και άξιοπίστων μαρτύρων ...».

693

1805-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα. Ραβνά,
Γαλάτιστα (Χαλκιδική).

Γ. Κουκλιάτης, Το αρχείο τής οικογένειας Κώττα. Συμβολή
στήν ιστορία τον χωρίον Πετροκέρασα (Ραβνά) Χαλκιδικής κατά τον
190 αιώνα, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 124-163 αρ. 1-40, σ. 165-168 αρ.
42-45, σ. 171-173 αρ. 49-50, σ. 178-183 αρ. 2-7.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΒΝΩΝ. ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

± 1888-1890 (;)

«Δια τον παρόντος Πρακτηκού Γράμματος Δύλον Γίνετε ότι σήμερον ν νποφενόμενη κάτικη
της χώρας Ραβνά εσυμφονήσαμεν εν μηά ευχαριστώ Γνόμη διά ανάγκας της χώρας και
της σχωλής διά νά πληρόσομεν έκαστος Δια τα ζώα μας κατά τονς εξής όρονς.
Α. Διά μεν τα Γιδοπρόβατα θα πληρόνομεν ανά έν Γρόσι ταμειακόν το κεφάλη εκτώς
τον νεογνόν.

Β. Διά μεν τα βόδια, Γυλάδια, μουλάρια, άλογα, Γαϊδούρια και Γουρούνια ανά τρεία
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Γρόσια το κεφάλη τα-μηακόν, τα μεν Γουρούνια θα καταγράφοντε από τρειόν μηνών και
επάνω τα δε επήληπτα ζώα από ενός χρόνου και επάνου.

Γ. Διό συετάχθη το παρόν Πρακτηκόν υπό Γεγραμένων παρόλον τον κατήκον και επηβε-
βαιομένων παρά τον Πανιεροτάτω Αγίω Αρδαμερίου Κυρίω Σωφρονήω. Αρχομένω Διά
μεν του τρέχοντος έτους από σύμερον Η καταμέτρισης και η πληρομή διά δε τα επήληπα
έτη θα γίνεται η καταμέτρηση σηνάμα και Η πληρομή κατά τήν πρότην Μαϊον. Όστις
δε Διστροπήση εις την πληρομήν δικεοντε οι κοινότης δυνάμει του παρόντος ενγράφου
να τον ανάγη εις το δικαστήριον, πάσα δε ευθήνη θα είνε εις βάρος του διστροπούντος
Διό εις ένδειξιν και ησηχήαν τον κατήκον εκηρόθη το παρόν Πρακτηκόν έγγραφον και
υποφενόμεθα ...».

694

1806. Δικόγραφα ναυτικής διαφοράς. Μύκονος.

Σ. Μακρυμίχαλος, «Οί "συνήθειες τής θαλάσσης" στις άρχές
του 19ου αιώνος. Μία άντιδικία τοϋ 1806 μεταξύ δύο καπεταναίων
στήν "Καντζηλλαρία" τής Μυκόνου», Παρνασσός 19/2 (1977), σ.
227-23327.

ΔΙΕΝΕΞΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΖΕΛΑΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ «ΠΡΟΤΕΣΤΟΥ» ΚΑΙ «ΚΟΝΤΡΑΠΡΟΤΕΣΤΟΥ»

1. ΤΟ «ΠΡΟΤΕΣΤΟ» ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΙΕΡΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΕΙΔΗ

1806, 28 Οκτωβρίου

«Παρρησιάζομαι σήμερον εγώ δ κάτωθεν υπογεγραμμένος Καπετάν Πιέρος Δρακοντοϊδής
είς τήν εδώ Καντζελλαρίαν Μυκόνου και λέγω ότι όντας τό καράβι μου άραμμένον εδώ
είς τό πόρτον τής Μυκόνου καϊ καλά ρεμεζαρισμένον ημέρας ίκανάς, μετά καιρόν ήλθε
και δ Καπετάν Γεωργάκης Δρακόπουλος μέ τό καράβι του διά νά άράξη μέσα είς τό
ίδιον πόρτον. Αοιπόν τόν καιρόν δποϋ δ ρηθείς Δ ρακόπουλος ήλθε διά νά άράξη τό εδικόν
του μπαστιμέντο εύρέθησαν μέσα είς τό εδικόν μου καράβι τρεις γεμιτζήδες μυκονιάτες
οΐτινες είπον τοϋ Καπετάν Δρακόπουλου ότι αύτοϋ δποϋ αράζεις, καί έρριξες τόν βαρδι-
άνον σου δεν είναι καλά, ότι είναι είς κίνδυνον νά χαλάσης τόν βαρδιάνον τοϋ Καπετάν
Πιέρου Δρακοντοειδή σούδιτου ρούσου, καί αύτός τών άπεκρίθη ότι είναι καλά καί μή
φοβάσθε. Μετά τρεις ήμέρες επήγα εγώ δ ίδιος Καπετάνιος διά νά βιζιτάρω τά σχοινιά
τοϋ παρτίδου μου. Επήγα άπό κάτω άπό τόν βαρδιάνον νά ιδώ καϊ θεωρώντας καλά τόν
βαρδιάνον είδα ότι είχε τοϋ βαρδιάνου μου ένα έμπολον κομμένον καί τριμένη ήγούμενα
ή οποία είναι σχοινί άναπολιτάνικον εννέα πουργαδών τά μεν δύο κατακαίνουρια καί τό

27. Το έγγραφο των σελ. 230-31 δημοσιεύθηκε παράλληλα και από τον Χ. Έφτανησιώτη,
«Δύο χειρόγραφα στα 1806 καί 1814 τοϋ Κεφαλονίτη καπτα-Γεώργ. Δρακόπουλου», Κεφαλονίτικη
Πρόοδος 6/63-64 (1977) σ. 65, βλ. λήμμα 697 του παρόντος τόμου.
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ένα παλαιόν, ώς φαίνεται. "Οθεν καϊ αμέσως δέν έλειψα δποϋ và τοϋ δώσω τήν εΐδησιν
ώς ή συνήθεια, διά ρέγουλάν του. Σήμερον δέ πάλιν εις τάς 28 τοϋ παρόντος εις τάς
τρεις ωρας và ξημερώση, ήλθεν μία μπουράσκα μικρή άπό τό μέρος τοϋ σορόκου, όθεν
καϊ μήν έχοντας δ αυτός Δρακόπουλος πριμάτζαις καλαις, ευθύς μέ πρώτψ δρμήν τοϋ
άνέμου έκόπησαν ή πριμάτζαις μου και ήλθεν εις μέγαν κίνδυνο ν τό καράβι μου, έάν δέν
ήθελα εύρεθω εκεί διά và κάμω όλα τά χρειαζόμενα. Διά τοϋτο βλέποντες ότι τό καράβι
μου εύρίσκεται εις μέγαν κίνδυνον μέ τό và μοϋ έλειψαν δύω γούμενες έξ αιτίας του άπό
άπροβλεψίαν του, τόν προτεστάρω σήμερον μέσα εις τήν κοινήν Καντζελλαρίαν Μυκόνου
μή όντας Καντζελλαρία έδική μας ρούσικη διά và εχη và αποκρίνεται όλα τά ντάνα και
ζημίας ποϋ έξ αιτίας του έλαβε τό παρτίδον μου, και έχω và λάβω (δ μή γένοιτο) με τό
và μήν έχη σχοινιά καλά διά và ρεμετζάρη τό καράβι τον δ αύτός Καπετάν Δρακόπουλος,
ώς χειμών δποϋ είναι. Καϊ τόν προτεστάρω và είναι ρεσποσάμπιλες εις όλα τά ντάνα τά
ενεστώτα και μέλλοντα. Πρός τούτοις ζητώ ή ζημίαις δποϋ μοϋ έγιναν τόσον ή πρώτη,
όσον και ή σημερινή, và διορίσωμεν ανθρώπους θαλασσινούς Καπετάνιους διά và θεωρή-
σονν εδώ τάς άνωθεν ζημίας, πλήν μέ τό và είναι έτοιμος διά và φύγη δέν τόν έμποδίζω
αλλά và είναι εις χρέος và θεωρηθή ή ρηθείσα ζημία μου, εις όποιον άλλο μέρος ήθελε
άνταμωθοϋμεν. Καί εις βεβαίωσιν ύπογράφομαι ιδιοχείρως μου, ζητώντας κόπια άπό τήν
Καντζελλαρίαν Μυκόνου βουλωμένην καϊ ότι τοϋτο έδιάβασε.
Πιέρος Δρακοντοείδης σούντινος ροϋσος ...».

2. ΤΟ «ΚΟΝΤΡΑΠΡΟΤΕΣΤΟ» ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1806, 29 Οκτωβρίου

«... Έρριβάρισα εις τό πόρτο τής Μύκονος μέ αγέρα πουνέντε-μαΐστρο καϊ ρεμεζάρισα
τό καράβι μον εις τήν «Χαρανοϋ» καϊ έρριξα τή «σπεράντσα» εις τό μέρος τοϋ γαρμπή.
Ή γούμενά μου είναι οργιές εκατόν δέκα. Τή δεύτερη τήν έδεσα παλαμάρι εις τό μέρος
τοϋ γρέγου είναι οργιές ενενήντα. Τή τρίτη τήν έδεσα πριμάσα εις τόν σουρόκο καϊ είναι
οργιές εκατό. "Ερριξα μίαν άγκυρα εις τό μέρος τής όστριας οργιές ογδόντα. 'Έρριξα μία
άγκυρα εις τό μέρος τής τραμονντάνας διά βαρδιάνο και είναι οργιές ογδόντα. Και στις
είκοσιδύο τοϋ τρέχοντος έφονροτύνιασε δ καιρός σουρόκος-λεβάντες καϊ έβαλα τις δύο
μαγίστρες κάτω εις τή κουβέρτα κατά τή συνήθεια τής θαλάσσης όντας χαλάση δ καιρός
καϊ έσκάλσελάρισα τή γούμενα τοϋ γαρμπή απάνω στή πριμάσα τοϋ καπετάν Πέρου
Πανάγου κατά τή συνήθεια τής μαρίνας όσα καράβια βρίσκονται άραμένα πρεκάρτου.
Και στις είκοσιτέσσερις τοϋ τρέχοντος ήρθενε δ ίδιος μέσα στο γαρμπή. Λοιπόν άπό δώ
και στα εξής άν καϊ ήθελένε μοϋ άκολουθήση καμμία δουλειά δηλαδή τάνος τοϋ καραβιοϋ
και τής πραμάτγειας, προτεστέρω από έν δμοίω καπετάν Πέρο Πανάγο, καθώς τόν
έπροείπαμεν, εικοσιπέντε χιλιάδες γρόσια Γρ: 25.000. Καϊ διά τό βέβαιο τον παρόντος
προτέστον πού βάνω σήμερον σέ τούτη τήν κοινή κανζηλαρία Μυκόνου καϊ ζητώ κόπια
βουλωμένη καϊ απογραμμένη άπό τήν άνωθεν Κανζηλαρίαν διά và έχη τό τόπο του όθεν
άσπετάρει. Και μέ τό và μήν είναι έδώ εις τήν Μύκονον Κανζηλαρία ρούσικη τόνε κράζω
εις τήν Κοινή Κανζηλαρία Μυκόνου.

Καπετάν Γεώργιος Δρακόπουλος
σούντιτος ροϋσος ...».
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1806. Προικοσύμφωνο. Αθήνα.

Αδαμαντία Ρουμπέση, «Ένα προικοσύμφωνο του 1806»,
ΔΙΜΝ 6 (1988), σ. 83-84.

696

1806. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Μάνδρα (Αιτωλοακαρνανία).

Κ. Κώνστας, «Αγία Παρασκευή τής Μάνδρας Τριχωνίας», Στερεά
Ελλάς 63-64 (1974), σ. 5-7 (= Πολίτης, Κώνο τα "Απαν τα, τ. 9, σ. 132-
133).

697

1806-1814. Νοταριακά έγγραφα. Κεφαλονιά.

Χ. Έφτανησιώτης, «Δύο χειρόγραφα στά 1806 καί 1814 τοΰ
Κεφαλονίτη καπτα-Γεωργ. Δρακόπουλου», Κεφαλονίτικη Πρόοδος

6/63-64 (1977), σ. 65-68.

698

1806-1818. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη.
Α. Τζαμτζής, Το ναυτικό τον Πηλίου, Αθήνα 1985, σ. 58, 60,
70-71.

699

1806-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα. Βόστιτζα
(Αχαΐα), Πάτρα, Τρίπολη.

____, Ιστορικόν αρχεϊον τοϋ στρατηγού Ανδρέου Αόντου (1789-

1847), τ. Α', Αθήνα 1914, σ. 8 αρ. 4, σ. 22-23 αρ. 19, σ. 28-31
αρ. 26-27, σ. 57-58 αρ. 50-51, σ. 77-78 αρ. 72, σ. 86-87 αρ. 80, σ.
89-90 αρ. 83-84, σ. 200-202, σ. 205-206, σ. 216-217 αρ. 115α, σ.
223, σ. 225-228, σ. 243-244 αρ. 82β.

700

1806-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ή Μονή Χρυσοστόμου στή Χώρα-Νάξου»,
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εφ. Ναξιακή Πρόοδος (ανάτυπο), 1971, σ. 9-10, σ. 18-19 αρ. 1-5,
σ. 23-27 αρ. 7-11, σ. 28-35 αρ. 13-19, σ. 36-37 αρ. 21.

701

1806-1859. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγιάσος, Μυτιλήνη (Λέ-
σβος).

Δ. Σ κ λ ε π ά ρ η ς, «6 πωλητήρια — ομόλογα Αγιάσου», Λεσβιακά

13 (1991), σ. 302-311.

702

1807. Διαμαρτυρικό. Σύρος.

Δ. Γ κ ό φ α ς, «Διαμαρτυρικόν (προτέστον) του έτους 1807 έκ Σύ-
ρου», στον τόμο Xenion. Festschrift für Pan. J. Zepos, τ. I, Athen
1973, σ. 488-493 (= Γκόφας, Μελέτες Ιστορίας τον Έλληνικον Δικαίου, σ.
388-392).

703

1807. Διορισμός αντιπροσώπων κοινότητας. Κάλυμνος.

Δ. Ζερβός, «Στην Κάλυμνο του 1807 (ένα έγγραφο με 135 υπο-
γραφές)», Καλνμνιακά Χρονικά 17 (2007), σ. 68-69, 71-79.

704

1807-1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. 'Τδρα.

Γ. Ροδολάκης, «"... δίδει είς ναύλον την πολάκα του η Καλή
Ελπίς". Μια ναύλωση, δύο σημαίες, τρία ναυλοσύμφωνα ('Τδρα,
3/6/1807)», ΕΚΕΙΕΔ 36 (2002), σ. 197-204, αρ. 1-5.

704α

1808. Καταστατικός Χάρτης Πολιτικής Διοικήσεως. Κύθηρα.

Γ. Λεοντσίνης, «Τό άστικοαγροτικό κίνημα στα Κύθηρα καί ό
καταστατικός χάρτης τής πολιτικής διοικήσεως τών χωρικών», ΔΙΕΕΕ
11 (1956), σ. 229-242.

705

1808. Διαθήκη. Ζάκυνθος.
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Δ. Κραβαρτογιάννης, «Ό δεσπότης Σαλώνων Φιλόθεος καί ή
διαθήκη τοΰ Δημητρίου Χαριτοπούλου», Σελίδες άπό τή Φωκίδα 1977,
σ. 8-9.

706

1808. Προικοσύμφωνο. Κώστος (Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Ένα κωστιανό προικοσύμφωνο», Παριανά 77
(2000), σ. 157-158.

707

1808-1810. Δικόγραφα υπόθεσης διαζυγίου του Μάρκου Μπότσαρη. Κέρκυρα.
Ν. Κουρκουμέλης, «Τό διαζύγιο τοΰ πρώτου γάμου τοΰ Μάρκου
Μπότσαρη», ΔΑΕΚ 19 (1982), σ. 205-23128.

708

1808-1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λαμία.

Δ. Γ α ρ δ ί κ η ς, «Παλαιά έγγραφα προεπαναστατικά», Φθιώτις 5
(1959), σ. 47-49, αρ. 1-2.

709

1808-1819. Έγγραφα αναφερόμενα σε πωλήσεις ακινήτων υπερχρέων οφει-
λετών. Σίφνος.

Σ. Συμεωνίδης, «Άνέκδοτα νομικά έγγραφα. Πωλήσεις άκινήτων
ύπερχρέων οφειλετών», Σιψνιακά 3 (1993), σ. 126-137, αρ. 1-5α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

1819, 29 Ιουνίου

«Κωνσταντίνος Πλαγηνός έπιβεβαιοι δτι ίσον άπαράλλακτον

Προσταχθέντες παρά τής εξουσίας διά νά θεωρήσωμεν τήν ύπόθεσιν, ήν έχουν οί χρε-
οφειλέται του μακαρίτου Φρασέ Πρόκου μετά τής Αικατερίνης Ζηλίμη γυναικός του,
μετακαλέσαν τες τούτους έξετ άσαμεν τήν διαφορά ν τους, ώς τό παρόν μας διαλαμβάνει. Οί
μέν χρεοφειλέται προβάλλουν έχοντες τήν σερμαγιάν είς αύτόν τόν Πρόκον είς τό καράβι

28. Η απόφαση διαζυγίου έχει δημοσιευθεί και από τον Κ. Παπαγεωργίου, «Τό διαζύγιο τοϋ
Μάρκου Μπότσαρη», Σκουφάς 85 (1995), σ. 48.
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τον καί ταξιδεύοντας έκατήντησεν εσχάτως είς τήν Ύδραν καί εκεί έπώλησε τό καράβι
τον καί λαβών τήν σερμαγιάν, όσον καί τήν τιμήν τον καραβιού, χωρίς νά δώση εΐδησιν
τών κρεδιτόρων τον έφυγε καί έπήγεν είς τήν Μαύρην Θάλασσαν καί εκεί επνίγη· όθεν δι
αύτό τό έγκλημα δικαιούνται οί κρεδιτόροι νά λάβονν τά γρόσια τονς άπό τον Φρασέ τό
πράμα. Οί χρεοψειλέται λοιπόν άμέσως μαθάνοντας τόν θάνατον τον επήγαν καί εύρήκαν
τήν γνναίκαν τον είς τό σπίτι καί έζήτησαν νά καταγράψη τά περιεχόμενα είδη μέσα είς
τό σπίτι, ή δέ γνναίκα άπεκρίθη ότι θά πηγαίνει μέσα είς τό Κάστρο καί τότε κάνομεν
καλά, καί μετά παρέλενσιν ημερών, επήρεν ό,τι ήτον μέσα εις τό σπίτι καί τό επήγε
μέσα είς τό Κάστρον χωρίς νά δώση εΐδησιν τών κρεδιτόρων μας έπρόβαλεν ή γυναίκα
ότι εΐχεν ίδια της γρόσια χίλια τετρακόσια. Τή έζητήσαμεν τό προικοσνμψωνόν της, μας
είπεν ότι τό επήρεν δ άνδρας της καί δέν τό έχει, μας έψανέρωσεν όμως ένα μαρτυρικόν
τοϋ λογιωτάτου Παλαιοϋ, φανερώνοντας ότι εΐχεν αύτά τά χίλια τετρακόσια γρόσια, τό
οποίον έρωτήσαμεν τόν λογιώτατον καί μας εΐπεν, ότι όσα τοϋ είπε τό Κατερινιό, τόσα
έγραψε, χωρίς νά εχη καμμίαν βεβαιότητα· τή έζητήσαμεν άλλην μαρτυρίαν, καί μας
έπρόβαλεν ότι ό μακαρίτης Κωνσταντάκης σακελλαρίου, τή έχρεωστοϋσε πεντακόσια
γρόσια καί τά έλαβε καί τά έδωαεν τον άνδρός της, έξετήσαμεν τόν νίόν τον Πετράκην
καί μας εΐπεν ότι μέσα εις τό κατάστιχόν τον πατρός τον τέτοιον χρέος δέν είναι. Δι
αύτονς τούς ρηθέντας λόγους άποβάλλομεν τήν ρηθεϊσαν Αίκατερίνην, ότι δέν έχει λόγον
νά πρετενδέρη άπό τήν περιουσίαν τοϋ άνδρός της διά αύτά τά γρόσια ούδέν, οί χρεο-
φειλέτες όμως εύρίσκομεν εϋλογον νά πιάσουν τό πράγμα τοϋ Φρασέ καί νά λάβουν τό
έδικόν τους. Αύτό εύρήκαμεν εϋλογον έν σννειδήσει, ή δέ τελεία άπόφασις, μένει είς τό
χέρι τής πανενγενείας τον καί ούτως ύπογραφόμεθα ...».

1819, 1 Ανγούστον

«Κατά τήν όπισθεν άπόφασιν τοϋ άρχοντος ποστελνίκον κνρίον τζελεπή Κωστάκη Πελαγινοϋ
καί τών διωρισμένων έλπίτρων παρά τής εύγενείας τον, τήν σήμερον σννελθόντες είς έν
όλοι οί χρειοφειλέται τοϋ μακαρίτου Φρασέ Πρόκου πουλονσι πράσει τελεία πρός τόν σιόρ
Τζανάκη Καμπάνη τό όσπίτιον κείμενον είς τήν Καταβατή μέ τήν τοποθεσίαν του απέξω
καί μέ τήν ένορίαν του είς οποίαν έκκλησίαν είναι, τό χωράφι στό Μαϋρο Βουνί καθώς
ευρίσκεται καί τό χωράφι εις τήν Καταβατή τοϋ Καζίκι λεγόμενον καθώς ευρίσκεται διά
γρόσια τόν άριθμόν οκτακόσια δέκα, ήτοι γρ. 810 τά δποΐα έλαβον οί κρετιτόροι, καί
κάνοντάς τα κονραμά μένουν τά άνωθεν πράγματα είς τήν έξονσίαν τοϋ σιόρ Καμπάνη,
ώς θέλει καί βούλεται νά τά κάμη ώς πράγματα εδικά τον καί καλώς άγορασμένα διό είς
τήν περί τούτον ένδειξιν έγινεν ή παροϋσα πώλησις νπογεγραμμένη παρά τών κρετιτόρων
καί εδόθη είς χείρας τής εύγενείας τον δι άσφάλειαν ...».

709α

1808-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και μητροπολιτικό γράμμα
αφορισμού. Δημητσάνα, Τρίπολη.

Τ. Γριτσόπουλος, «Οί ναοί τής Δημητσάνης», ΑΕΚΔ 9 (1954),
σ. 152-153, 220, 237.
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710

1808-1828. «Αβαντάρια». Σίφνος.

Μ. Τουρτόγλου, «Δύο "άβαντάρια" τοΰ 19ου αιώνα άπό τή Σίφ-
νο», Μνημοσύνη 12 (1991-1993), σ. 115-122, αρ. 1-2. (= Τουρτόγλου,
Μελετήματα, τ. 3, σ. 261-268, αρ. 1-2.)

«ΑΒΑΝΤΑΡΙΟΝ ΕΙΣ Λ ΟΓΟΝ ΠΡΟΙΚΟΣ»

1828, 24 Ιουνίου

<<Επειδή, με έλευθέραν θέλησιν εμοϋ τής υποφαινόμενης μέλλω, θεοϋ εύδοκοϋντος, νά
συνάγω διά νομίμου πρώτου γάμου τήν θυγατέρα μου Ύμεναία καϊ μέ τον υίδν τοϋ Κυ-
ρίου Ζαννάκη Ιωάννου Καμπάνην ονόματι Τωάννην, προηγουμένως μεν, δίδω είς αυτήν
τάς μετά θεδν εύχάς καϊ τάς ευλογίας τών πατέρων μας, τοϋ μακαρίτου πατρός της, και
τάς εκ μέρους μου μητρικάς, ίνα εχη αύτάς διά βίου στηριγμόν, και σωτηριώδες έφόδιον,
εύλογίαι γάρ πατρός καί μητρός στηρίζουσι θεμέλια οίκων, επομένως δέ δίδω είς αύτήν,
διά τής παρούσης άπογραφής ίνβανταρίου είς λόγον προικός δυνάμει τής ελευθέρας δια-
τάξεως τοϋ μακαρίτου Συζύγου μου, ώς εν εκείνη διατάττομαι τά άκόλουθα κινητά καϊ
ακίνητα πράγματα ...

η". Άπό όσα ήθελε ξεκαθαρισθώσιν εκ τής χρηματικής καταστάσεως τοϋ μακαρίτου συ-
ζύγου μου, κατά τήν εκείνου διάταξιν καϊ θέλησιν, νά λαμβάνη τό τέταρτον, εκτός γρόσια
εξ ξ χιλιάδας Ν. 6000, είς μετρητά καϊ ομολογίας ιδία της.

Ταϋτα πάντα δίδονται είς τήν ρηθεισαν θυγατέρα μου Ύμεναιάκι, δυνάμει τής διαληφθείσης
τοϋ Μακαρίτου συζύγου μου διαταγής, καϊ τή εμή διά τών ύποφαινομένων φιλτάτων μου
υιών, επικυρώσει ...».

711

1808-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα, Παιανία.

Γ. Χατζησωτηρίου, Ιστορία τής Παιανίας και τών ανατολικά
τον Υμηττού περιοχών (1205-1973), 'Αθήνα 1973, σ. 414 αρ. 7, σ.
416 αρ. 11, σ. 464 αρ. 70, σ. 473 αρ. 83, σ. 491 αρ. 99, σ. 493 αρ.
102.

712

1808-1835. Φάκελλος δικαστικής υποθέσεως σχετικά με τη μακρόχρονη
περιουσιακή αντιδικία μεταξύ των οικογενειών Μπάου και Γρυπάρη
της Σίφνου. Άργος, Ναύπλιο, Σίφνος.

Μ. Τουρτόγλου, «Παρατηρήσεις έπί τής άπονομής δικαιοσύνης
κατά τά πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Τό παράδειγμα τής διαφοράς
μεταξύ Μοσχοΰς συζ. 'Αποστ. Γρυπάρη καί Αικατερίνης Ί. Μπάου»,
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ΕΚΕΙΕΔ 31 (1995), σ. 64, σ. 86-108 αρ. 1-6 ( = Τουρτόγλου, Μελετή-
ματα, τ. 3, σ. 112, σ. 134-156 αρ. 1-6)29.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ» ΑΡΓΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Ο ΠΡΟΙΚΙΣΘΕΙΣ ΥΙΟΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ,
ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΩΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1830, 30 Σεπτεμβρίου

«... "Οτι δ κατά τα έθιμα τοΰ Αιγαίου Πελάγους παρά τοϋ ιδίου πατρός προικιζόμε-
νος υιός, καίτοι χαίρει τό δίκαιον, συνεστώτος τοϋ γάμου, νά πώληση καί τά είς ιδίαν
προΐκαν ληφθέντα κτήματα, ώστε κατά τοϋτο διαφέρει ή λεγομένη προιξ τοΰ άνδρός άπό
τήν προίκα τής γυναικός, δέν έπεται έκ τούτου ότι ή προίξ αύτη μένει είς τήν άπόλυτον
κυριότητα τοϋ προικισθέντος, καϊ ότι δέν υπόκειται εις καμμίαν ίδιαιτέραν ένοχήν. α.
- Διότι άν οί γονείς τών μνηστευομένων υπόσχονται αμοιβαία συναινέσει τήν προίκα τών
ιδίων τέκνων είς προμήθειαν τής εύδαιμονίας αύτών, και τής ανατροφής τών έξ αύτών
γεννηθησομένων έγγόνων, άν έκαστον τών μερών είς τοιαύτην περίπτωσιν ύπόσχεται
προίκα καϊ δέχεται τήν τής προικός ύπόσχεσιν τοϋ άλλου μέρους, νομίζω ν ούτω νά
άσφαλίση δπωσοΰν τήν τύχην τον μέλλοντος γάμου, και τών έξ αντοϋ τέκνων, φαίνεται
ότι δέν είναι πλέον σνγχωρημένον πρός έν τών αύτών μερών, χωρίς τήν σνγκατάθεσιν τοϋ
άλλον, νά παραβή καϊ ματαίωση τόν σκοπόν τοϋ σνναλλάγματος δωρησάμενον τήν ιδίαν
προίκα, β. - Διότι πολύ διαφέρει, ώς πρός τά αποτελέσματα, ή πώλησις τινός άγαθοϋ έκ
τής διά δωρεάς έκποιήσεως, καθόσον ή μέν πρώτη δεν έλαττώνη τήν περιονσίαν, άλλά
εισάγει είς τόν οίκον άντϊ τοϋ άποξενωθέντος κτήματος τό άντίτιμον αύτοϋ ή δέ δωρεά
στερεί παντάπασι τόν οίκον σμικρύνονσα τοσούτον τήν περιονσίαν τον όσον είναι ή άξια
τοϋ δωρήματος, ώστε άν δ προικισθείς άνήρ έχη τό έλεύθερον νά πώληση και άλλως νά
διαπραγματεύεται διά τό σνμφέρον τοϋ οίκου του τά κτήματα τής προικός του, δέν έπεται
έκ τούτου ότι χαίρει καϊ τό δίκαιον τοϋ νά δωρήται αύτά χωρίς αμοιβής, γ. - Διότι άν
έμποδίζεται, συνεστώτος τοϋ γάμου, πάσα οποιαδήποτε έκποίησις ή διαπραγμάτευσις τής
γυναικείας προικός εκτός τών σπανίων προσδιορισμένων ύπό τοϋ Νόμου, έάν έμποδίζεται
καϊ αύτή ή διαχείρισις τής προικός πρός τήν νπανδρον γνναϊκα, τοϋτο προκύπτει τό μέν
πρώτον διά τόν κίνδννον, μήπως δ άνήρ έπηρεάζων τό πνεϋμα τής γνναικδς, και χαίρων
τήν δεσποτείαν τοΰ οίκον, φθείρη ή ζημιώση τήν αύτήν προίκα· τό δεύτερον δέ, διότι ή
διοίκησις τοϋ οίκου, τοϋ οποίον μέρος είναι και ή προϊξ, διά τό άσθενές τής γνναικείας
φύσεως, πρός αύτόν μόνον άνήκει ...».

713

1809-1816. Έγγραφα εκλογής κοινοτικών αξιωματούχων. Μηλιές (Μαγνησία).

29. Σχετικά με την ίδια υπόθεση πρβλ. Σ. Συμεωνίδης, «Ή υπεροπτική στάση καί τό τραγικό
τέλος τοϋ Κωνσταντίνου Μπάου. Ή λύση ένος νομικού ζητήματος», Σιψνιακά 1 (1991), σ. 53-59 (βλ.
και λήμμα 860 του παρόντος) και Γ. Πετρόπουλος, Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής Γ. Μαριδάκη
(1684-1835), 'Αθήναι 1956, σ. 109 αρ. 27 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 604), σ. 144 αρ. 35 (= Γκίνης,
ο. π., λήμμα 694), σ. 170 αρ. 41-42, σ. 178 αρ. 43, σ. 289-303 αρ. 69-71.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

477

Χάιδω Π α ν τ α ζ ή, «Τρία πρακτικά εκλογής προεστώτων και επι-
τρόπων στις Μηλιές του Πηλίου (1809-1816)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο
52 (2007), σ. 354-362, αρ. 1-3.

714

1809-1878. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και απόφαση οθωμανικού
δικαστηρίου. Πωγώνι (Ιωάννινα).

Σ. Σ τ ο υ π ή ς, «Πωγωνήσια παλαιογραφικά», Ηπειρωτική Εστία
18/209-210 (1969), σ. 394 αρ. 2, σ. 400 αρ. 12, σ. 400-401 αρ. 14.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1860, 1 Αυγούστου

«Ή κοινότης τοϋ χωρίου Βησσάνης έσυμφωνήσαμεν τόν Ζήσιμον Ιωάννου δί ελληνοδιδάσκαλον
ώς έπεται:

Α'. Ήμεϊς ύποσχόμεθα νά δώσωμεν εις αύτόν έτήσιον μισθόν γρ. πέντε χιλιάδας πεντακό-
σια τών οποίων ή πληρωμή έκ διαλειμάτων θέλει γίνει ώς καθώς τό νόμισμα τρέχει τήν
περίστασιν ταύτην, μή θεωρουμένης τής τιμής τούτου εις τάς κερδοσκοπικός συναλλαγάς
τών εμπόρων, τά όποια θέλει λαμβάνει άπό τόν έφορον τής έκκλησίας.
Β. Επίσης ημείς όφείλομεν νά χορηγώμεν τά αναγκαία μέσα είστε τήν σχολήν και τούς
μαθητάς εις τήν πρόοδον αύτών, αύτός δέ θέλει καταβάλλει πασαν προσπάθειαν δί έπιτυχίαν
τών σκοπών τούτων. Γ. Ό ρηθεϊς διδάσκαλος μας έχει τήν άδειαν νά άπέρχηται εις τό
σπίτι τον τρις τοϋ έτους ... άνά δέκα ημέρας, ώς καϊ οί προ τούτου διδάσκαλοι. Διασα-
φηνίζομεν ότι εις πέντε πεντακόσια... μέ τήν τροφήν. Ύποφαινόμεθα. 1860 έν Βησσάνη
αύγούστον πρώτη, έναρξις ...».

715

1809-1896. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κοζάνη.

Ν. Δ ε λ ι α λ ή ς, Αιαθήκαι ευεργετών τής πόλεως Κοζάνης, Θεσσαλο-
νίκη 1970, σ. 3-9, 18-23, 34-37, 10-11 σημ. 3 (= Μ. Παπακωνσταντίνου,
Μια βορειοελληνική πόλη στην τονρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης (1400-1912),
Αθήνα 1992, σ. 158-159).

716

1810. Φάκελλος υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας και πρόκλησης σω-
ματικής βλάβης. Παξοί.

Δ. Ζ έ ρ μ π α ς, «Παληές παξινές ιστορίες», στον τόμο Παξινά
ιστορικά σημειώματα, Αθήνα 1970, σ. 22-33.



478

ΑΡΙΘΜΟΙ 606 - 612α

716α

1810. Ναυλοσύμφωνο και απόδειξη είσπραξης φόρου. Πάτρα.

Ά. Γιαννακόπουλος, «Ανέκδοτα ναυτικά έγγραφα έκ Πατρών
(1810) έκ τών άρχείων τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών Γαλλίας»,
Πελοποννησιακά 11 (1975), σ. 70-72 αρ. 1, σ. 75 αρ. 2.

717

1810-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τεργέστη, Τήνος.

Δ. Σοφιανός, «Ή οικογένεια Παξιμάδη άπό τήν Τήνο (18°ζ-19ος
αί.)», ΕΕΚΜ 11 (1979-1981), σ. 316-330 αρ. 3-4, σ. 332-334 αρ.
7-8, σ. 364-365 αρ. 46, σ. 368-381 αρ. 49.

717α

1811. Ναυλοσύμφωνο. Αθήνα.

Ν. Βλασσόπουλος, «Τά πρώτα ιονικά άτμόπλοια», ΔΑΕΚ 22
(1988), σ. 118-119.

718

1811. Αφιέρωση. Προμύρι (Μαγνησία).

Γ. Θωμάς, «Αφιερώσεις Πηλιοριτών σε μοναστήρια (1801-1831)»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 39 (2001), σ. 139.

719

1811-1824. Αγοραπωλησίες ακινήτων. Αγιάσος (Λέσβος).

Δ. Σκλεπάρης, «Τρία δικαιοπρακτικά έγγραφα Αγιάσου (Λέ-
σβου)», Λεσβιακά 14 (1993), σ. 199-205, αρ. 1-3.

720

1811-1827. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βερσίτσι (Αχαΐα).

Ν. Σακελλαρόπουλος, Τό Βερσίτσι στον αγώνα τον 1821,
Αθήνα 1971, σ. 117-118, 158-160.

721

1811-1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.
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Β. Καραβίδας, «Εφτά ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα 1811-1829»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 43 (2003), σ. 150-160, αρ. 1-7.

722

1811-1836. Αποφάσεις οθωμανικών αρχών με τις οποίες διευθετείται η
διανομή και χρήση των υδάτων. Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα.
Ιωάννα Γαλανούλη, «Η μακροχρόνια διαφορά της Μονής του
Δουσίκου και της Φήκης για το νερό του Πορταϊκού, 1811-1836»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 43 (2003), σ. 10-12.

723

1811-1864. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βοστίνα, Δελβινάκι, Δρυμάδες
(Ιωάννινα).

Ά. Π α π α χ α ρ ί σ η ς, «Παλαιογραφικά έκ Πωγωνίου», Ηπειρωτική
Εστία 2/13 (1953), σ. 494-501.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ «ΕΣΩΓΑΜΒΡΟΥ»

1836, 3 Δεκεμβρίου

«... διλοπιονμεν ημης η κατοθεν ηπογεγραμενη σινγγενης καϊ φηλι και χοριανη του μακα-
ρίτου ζησον χρηστού οτη μετα τον θανατον τον μακαρίτου ζησου άφησε την μιτερα τον
και την γιναικαν τον κνρατζαν καϊ τρις θηγατερας η μια παδρεμενη τηχον η δε μικρότε-
ρες δηο ανηπανδρες και θέλοντας ευχάριστος σιγγενης και αδελφες ειγουν θηγατερες του
μακαρίτου ζησου εσιναρμοσαμαν την αδελφην μας την μεσιαν σΤαματον με τον βασιληον
γιανη πασον εις προτον γαμον κννονιαν καϊ με θέλημα της μάλες μας και μητρός μας
κνρατζας καϊ ολον τον σιγγενον μας και χοριανον μας τον εχομε οχη ος απλον γαμπρον
μας αλος τεληον νηκοκηριν και τεληον κλιρονομον αντον τε καϊ τήν αδελφή μας ης ολα τα
πατρικα μας χριματα κηνητα καϊ άκννιτα σπίτια αμπέλια χωραφηα και ητη εβρεθη τον
πατρός μας αυτός δε να κυβερνησι την μαλεν μας καϊ μιτερα μας και ολον το πατρικον
μας επιμελος χορις να ατημασι και ατημησι και δηοξη καμιαν καϊ απο τες γεροντησες
μας και απο εμας εχομε δε και εμης εδηο αδελφες η εξο οτη αν μας ακολουθησι χηρια
εχομε να στρεψομεν εις το πατρικον μας σπίτι καϊ εχη να μας κυβερνησι και να μας
ηπανδρευσι αν θελισομε ος κλιρονομους του πατρός μας ο ανο ηριμενος γαμβρός μας βα-
σιληος καϊ ει μεν ήθελε μας ατημασι ος απόκληρες του πάτου πατρικού μας εχομε να του
ζητησομε νομη και το κληρονομηκον μας πατρικον μεριδηον εχομε δε και σιμφονιαν οτη
εος δηο χρονους εος ου να γνορισομεν το σταθερον της γνομις του δεν εχει το ελεύθερον
να καμη ητη βουλιθη χορις την ροτησιν και θέλησιν μας ολον τον ανο ειριμενον απο δε
δηο ετον και εμπρός εχη το πληρεξουσιον να εξουσιαζη ολον το πατρικον μας ος ανο
ειριτε πλιν με τη θέλησιν μας παλην ολον τον ηριμενον καϊ οχη απλός χωρίς το θέλημα
μας να ηποχρεοσι και πουλησι καϊ δηασκορπισι το πατρικον μας και ουτο θεληματικός
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και ευχάριστος εδοσαμεν το παρόν μας η ανο ηριμενε μητερες και αδελφες καϊ σιγγενης
του ανο ηριμενου γαμβρού μας εις ενδηξην καϊ βεβεοσιν τον κάτοθεν αξηοπιστον μαρτιρον
εχομε δε είς τήν ηριμενην θελησιν την κυνυ μας σιμφονηαν οτη αν ακολουθησι θανατος εις
την αδελψην μας σταματον εχη τό πληρεξουσιον απολον τον ανο ηριμενον να ηπανδρευθη
παλην μεσα εις στο πατρικον μας οσπητιον ος τεληος κλιρονομος καϊ εξουσιαστής ως ηριτε
ανεμποδηστως και ειμεν καϊ θελησι κάνεις δηα ογλησιν και ταραχην να τόν εμποδησι να
μην πανδρευθη μεσα οπιος απο τους ηριμενομς εχη να του μετρισι τα οσα δαπανησι απο
στεφανοματος του καί γάμου καϊ οσα μέχρι θανατου και επιτα να γενη αποκληρος καί
ημεν θανατος ακολουθησι παλην εις τον γαμβρον μας βασιληον εχομε να κληρονομισομε
ολον το τηποτε του ητε ήθελε του βρεθη κηνητον και ακηνητον καϊ δεν εχη να ζητησι
κάνης μητε αδελφες του μητε αλος πλησίον της σιγγενης του ος ξενη καί μακριςμενη
απ αυτου με θέλημα του βασιλι ζοντος του και δεν εχη κάνης να τους ενοχλισι εις το
παραμηκρον τα δηο μερι ος ηριτε».

724

1812. Αρχιερατικό επιτίμιο κατά κλεπτών, φονέων και αυτών που τους
υποθάλπουν. Κρήτη.

Ν. Τωμαδάκης, «Ειδήσεις καί έγγραφα τής έκκλησίας Κρήτης
έπί τουρκοκρατίας», ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 229-230.

725

1812. Διαθήκη. Κυνουρία (Αρκαδία).

Θ. Βαγενάς, «Ό έπίσκοπος Ρέοντος καί Πραστου (1801-1812)
Ιάκωβος (Χλωμός;) έκ Τσιντζίνων του Πάρνωνα», Χρονικά τών Τσα-
κώνων 3 (1969), σ. 60-64.

726

1812. Εκκλησιαστικό επιτροπικό έγγραφο. Σμύρνη.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «'Επιβεβαίωση μητροπολίτη Σμύρνης Καλλίνικου
(1812)», Επτανησιακά Φύλλα 7/2 (1970), σ. 143-144.

727

1812. Πώληση ακινήτου. Λεωνίδιο (Αρκαδία).

Ά. Κ ο ρ ο λ ό γ ο ς, «Τρία δικαιοπρακτικά έγγραφα άπο το Λεωνίδιον
(III). Ένα ιδιόχειρο άγοραπωλητήριο χωραφιού στον Τυρός», ΔΙΜΝ

76 (1994), σ. 280-281.
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728

1812. Πώληση ακινήτου. Λεωνίδιο (Αρκαδία).

Ά. Κ ο ρ ο λ ό γ ο ς, «Έγγραφα Λεωνιδίου», ΔΙΜΝ 95 (1996), σ. 114.

729

1812-1866. Προικοσύμφωνα. Αγιάσος (Λέσβος).

Δ. Σκλεπάρης, «Τέσσερα προικοσύμφωνα Αγιάσου», Λεσβιακά
13 (1991), σ. 312-327, αρ. 1-4.

730

1812-1869. Αρχιερατική εγκύκλιος και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα.
Μυτιλήνη.

Ί. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra. Ναοί-Κειμήλια (Ν-Ω), τ.
Δ', Θεσσαλονίκη 1981, σ. 124-126, 200-201, 210-211, 267-268,
339-340.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ «ΚΟΙΝΟΥ» ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ

1812, Ιούλιος

«... Έπειδή δια κοινής γνώμης και εύχαρίστου τε θελήσεως και αποφάσεως πάντων
τών αύτόσε καϊ προεστών καϊ οίκοκνρέων τών έγκατοίκων τών τριών τούτων χωρίων
εκρίθη εϋλογον καϊ δί υπογραφών άπάντων άπεφασίσθη ήδη εις τδ νά εκδοθή νόμος νά
νομοθετηθώσι τά κάτωθεν κεφαλαιωδώς δογματισθέντα καϊ άπαρασαλεύτως νά φνλάτ-
τωνται και νά διατηρώνται παρά πάντων τών αύτόσε εγχωρίων άνευ τινός παραλείψεως,
τούτου χάριν καϊ ήμεις, κατά τήν κοινήν ζήτησιν και γνώμην υμών γράφοντες διά τοϋ
παρόντος ημετέρου αρχιερατικού γράμματος άποφαινόμεθα πασιν ύμϊν καϊ ειδοποιοϋμεν
άπαντα τά νομοθετηθέντα έτι δέ καϊ έντελλόμεθα και πατρικώς παραγγέλλομεν καϊ
άπαραιτήτως προτρεπόμεθα εις τό νά φυλάττετε ταϋτα πάντα όλοι κοινώς τά δί ύμών
αυτών άπαιτηθέντα και εγγράφως καθιερωθέντα εις τό νά φυλάττεσθαι. Πρώτον μεν άπό
τοϋ νϋν και εις τδ εξής όποιον ήθελαν άρραβωνιάσουν ή καϊ ύπανδρεύσουν τάς θυγατέρας
τους εις καιρόν τών άρραβώνων ή τής ύπανδρείας νά μήν υπόσχονται και τάζουν εις τούς
γαμβρούς οϋτε οί πεθεροί και οί πενθεραί, άλλ' οϋτε καϊ οί προξενήτες άσπρα ή χωράφια
ή αμπέλια ή ελαιώνας ή μαλαγματικά ή μπακιρικά ή άλλα υποστατικά ή μούλκια πολλά
ή ολίγα παντός είδους άλλα μόνον καϊ μόνον όσοι ύπανδρεύσουν νά δίδουν εις τό κορίτσι
έν καιρώ τής ύπανδρείας ένα δσπίτιον μέ τό τακίμι τών ρουχικών του όχι άλλο τίποτες.
Ή δέ λοιπή περιουσία όσον τον άνδρός τόσον και τής γυναικός νά μένη εις τήν έξουσίαν
τών γονέων έως ότου ζοϋν καϊ μετά τόν θάνατον τών γονέων νά μοιράζεται όλη ή πε-
ριουσία κατά νόμον Χριστοϋ, έξ ίσου εις όσα παιδιά έχουν και νά λαμβάνη τό έκαστον
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παιδίον τό άνάλογόν του χωρίς νά έμβαίνη είς τήν μοιρασίαν το όσπίτιον όπου ήθελαν
προικήσει οί γονείς είς τήν θνγατέρα τονς ... Άλλα τό μέν όσπίτιον νά μένη είς αυτήν
χάρις και άπό τά επίλοιπα προικιά καί μερικά πράγματα κινητά και άκίνητα νά λαμβάνη
τό μερίδιόν της σωον έξ ίσον μέ τά λοιπά παιδιά. Δεύτερον, έάν μέν μετά τήν νπανδρείαν
της ήθελον αποθάνει δ πεθερός καϊ ή πεθερά νά μοιράζεται έξ ίσον ή περιονσία τοϋ
άποθανόντος είς όλα τά παιδιά κατά τόν νόμον Χριστοϋ νά λαμβάνη τό κάθε παιδίον τό
μερίδιόν τον τον δέ ζώντος μεριδίου ή περιουσία νά μένη είς τήν έξουσίαν του έως ότου
ζή καί μετά τόν θάνατον τούτον νά μοιράζηται έξ ίσον είς όλα τά παιδιά πάλιν. Τρίτον
έάν μέν μετά τήν νπανδρείαν ... άποθάνει δ πεθερός καϊ ή πενθερά τό ζών μερίδων μετά
τών άλλων παιδιών νά συμφωνούν καϊ νά κάμουν ... θνγετέρα καϊ γιαγιά άν είναι καϊ
νά μήν έμβαίνονν και εις τό κατά νόμον μερίδιόν τον άποθανόντος ... τά δσπίτια είς τά
κορίτσια ώς άσθενή μέρη.

Τέταρτον οί θείοι καϊ θείες και λοιποί σνγγενείς ... νά χαρίζονν είς τις άνεψιές χαρίσματα
και μούλκια ή μαλαγματικά είς καιρόν άρραβώνων ... νπόσχεσίν τονς και νά τάζουν αμέσως
ή διά μέσων αύτών όπον είναι άπηγορενμένα καϊ έμποδισμένα ...σματα τών θείων και
σνγγενών είς τούς αρραβώνας και γάμονς νά δίδωνται ή καϊ τάζοντας ή νά ύπόσχονται ...
τάξεως καϊ καταστάσεως ήθελον. Πέμπτον όποιος ήθελε νά ζητήση νά διαλύση αρραβώνας
άνδρας άπό τήν άρραβωνιαστική του ή γυναίκα άπό τόν άρραβωνιαστικό της (άν και όμως
εύλογοφανώς ... έμφανοϋς αιτίας και δικαίων προβλημάτων), δ τοιούτος ή άνδρας είναι
ή γυναίκα νά λογαριάζονται ... τό κορίτσιον πατρικόν ή μητρικόν μερίδιόν άφοϋ ημπορεί
νά πάρη δηλ. νά διατιμαται ομού και τό ... χάριν και νά πληρώνη και τό έκπαλαι εξόχως
δικαίωμα τής Μητροπόλεως τό δωρισμένον ... πού διαλύνουν άρραβώνες και χωρίζουν
άρραβωνιαστικες ή άρραβωνιαστικοί. "Εκτον όσοι είχον αρραβωνιαστεί ήδη νά έλθουν οί
πενθεροϊ καϊ αί πενθεραϊ νά καταγράψουν εις τόν κώδικα τής Μητροπόλεως τά ονόματα
... τών άρραβωνιασμένων και τής θυγατέρας τους διά νά είναι αφηρημένοι καϊ έξηρτημένοι
και νά ... τοϋτο νά γίνη έως τό τέλος έλενσομένου Σεπτεμβρίον και νά έλθονν όλοι νά
καταγράψονν τούς αρραβώνας και γαμβρούς τονς ... άφοϋ περάση ... όποιοι ήθελον έλθονν
νά καταγράψουν άρραβώνα δέν θέλει περάσει πλέον αντός ό άρραβών είς τόν κώδικα τών
προ τ. άρραβωνιασμένων και γεγραμμένων, άλλά μετά τών μετέπειτα ...».

731

1812-1894. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ιωάννινα, Κόνιτσα, Μονο-
δένδρι (Ήπειρος).

Σ. Θεοδώρου, «Παλαιογραφικά έγγραφα περιοχής Μονοδενδρίου
Ζαγορίου», Ηπειρωτική Εστία 25/287-288 (1976), σ. 184-186, αρ.
1-2· Ηπειρωτική Εστία 25/295-296 (1976), σ. 904-905 αρ. 3-4, σ.
906-907 αρ. 7-8, σ. 907-908 αρ. 1-2- Ηπειρωτική Εστία 34/400-402
(1985), σ. 332-338.
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732

1813. Απόφαση της γενικής συνελεύσεως του κοινού του Μελενίκου με την
οποία καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως και λειτουργίας της κοινό-
τητας.

Π. Πέννας, Τό κοινόν Μελενίκου καϊ τό σύστημα διοικήσεως του.
Συμβολή είς τήν ίστορίαν τής οργανώσεως τών ελληνικών κοινοτήτων
επϊ τουρκοκρατίας, Αθήνα 1946, σ. 23-4630.

«Σύστημα ή διαταγαΐ κατά κοινήν ψήφον άπάσης τής συνελεύσεως τής εν Μακεδονία
Πόλεως Μελενίκου. Πρός πλείονα άφορώσαι βελτίωσιν τών εν αύτή Θείων οίκων, Σχολών
τε καϊ Νοσοκομείων καϊ τής τών ενδεών απάντων φιλανθρωποτερας οικονομίας τε καϊ
κηδεμονίας ύπό Φιλογενοϋς τινός και εύπατρίδου τής αύτής Πόλεως διοργανωθεΐσαί τε
και σχεδιασθεϊσαι καϊ δαπάνη αύτοϋ οικεία νϋν τό πρώτον είς ψώς άχθείσαι ...

... 'Άρθρα ...

ε 5) Ή συνέλευσις αύτη τών αδελφών νά εκλέγη (παρόντος και τοϋ Άρχιερέως) τρεις
επιτρόπους, άνδρας επιτηδείους καϊ φρονίμους, καϊ ούχι απλώς και ώς έτυχεν, οϊτινες νά
όνομάζωνται 'Επίτροποι τοϋ Κοινοϋ.

στ 6) Πρός τούτοις νά εκλέγωνται καϊ άλλοι τρεις δμοίως άνδρες με κρίσιν και φρόνησιν
εκ τών προκρίτων Πολιτών, οιτινες νά όνομάζωνται "Εφοροι.

ζ 7) Τοϋτοι οί τρεις 'Έφοροι και τρεις Επίτροποι τοϋ Κοινοϋ νά εκλέγουν έπιτρόπους
άφιλοπροσώπως, διά πασαν έκκλησίαν τοϋ κάθε Μαχαλά, άνδρας δποϋ νά είναι άξιοι νά
οικονομήσουν τάς άνάγκας τής εκκλησίας και νά εμποδίζουν πασαν άταξίαν.

η 8) Οί ρηθέντες 'Επίτροποι τοϋ Κοινοϋ νά είναι ύπόχρεοι νά δουλεύουν μέ πασαν προθυμίαν
και ζήλον ένα χρόνον. Πληρωθέντος δέ τοϋ χρόνου και φθάσαντος τοϋ νέου έτους, νά εΐναι
πρώτη των φροντις μετά τών Εφόρων, νά λαμβάνουν λεπτομερώς τόν λογαριασμόν και
εγγράφως άπό τούς έπιτρόπους τής κάθε Εκκλησίας, και όσα Άσπρα ήθελον περισσεύση,
ύστερον άπό όλα τά έξοδα τής 'Εκκλησίας, νά τά περιλαμβάνουν και να τά βάνουν είς
τήν τοϋ Κοινοϋ Κάσσαν, άπερνώντάς τα εις τόν λογαριασμόν (ήτοι Παρτίδα), δποϋ είς
τό παρόν Κατάστιχον έχει ή Εκκλησία, διά νά φαίνωνται έγγραφα τά τ ε έσοδα καϊ τά
έξοδα ...

ιδ 14) Χρέος νά εΐναι κάθε συμπατριώτου τό νά αφιέρωση τι (πολύ ή ολίγον κατά τήν
προαίρεσίν του άπ'εκείνα δποϋ τοϋ έχάρισεν δ Θεός) έν καιρώ τής Διαθήκης του είς τό
Κοινόν, διά τό όποιον άφιέρωμα νά χρεωστούν οί Επίτροποι τοϋ Κοινού νά άπερνοϋν τό
όνομα εκείνου τοϋ άδελφοϋ εις τόν Κατάλογον τών συνδρομητών, διά νά μνημονεύηται
είς όλας τάς 'Εκκλησίας τής Πολιτείας αιώνια ...

30. Βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 639.
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ιθ 19) Είναι χρέος τών Επιτρόπων τον Κοινοϋ, ώστε από τά τοϋ Κοινοϋ εισοδήματα νά
μήν άφήνονν καν ένα τών πτωχών κα]ένδεών ύμών αδελφών, παραπονεμένων ποτέ, αλλ'
από τής σήμερον καϊ εις τό εξής νά βοηθοϋν καθ' ένα τών ενάνάγκη όντων άπό έν έως
δέκα Γρόσια κατά τήν χρείαν δηλ. καϊ ανάγκην τοϋ υποκειμένου. "Οταν δέ είναι χρεία διά
νά γίνη περισσότερα άπό τά δέκα γρόσια ή είρημένη ελεημοσύνη, τότε νά συνέρχονται
και οι τρεις έφοροι καϊ ούτω νά ήμποροϋν νά έξαπλόνουν τήν αύτήν έλεημοσύνην έως
πεντήκοντα Γρόσια (οί εξ μαζή δηλ. Έφοροι καϊ Επίτροποι καϊ όχι χωριστά). Πρέπει
δέ νά εξετάζουν και νά παρατηρούν με μεγάλην προσοχήν και άκρίβειαν, δπόταν δίδηται
ή ελεημοσύνη, διά νά δίδηται όσον πρέπει, όταν πρέπει και όπου πρέπει. Καϊ μάλιστα
νά έχουν άκριβεστέραν προσοχήν επάνω εις εκείνους δποϋ έρχονται άπό ξένους τόπους
(υπό τό όνομα τών πτωχών), ώστε, άνευ αποδείξεως και πληροφορίας ξένον πτωχόν,
απλώς και ώς έτυχε, νά μή πιστεύουν, διά νά μή χάνηται ή βοήθεια είς τούς άμελεϊς και
οκνηρούς και στερούνται οί άληθώς χρείαν έχοντες ...

κ 20 ) Πρός τούτοις χρεωστούν οί Επίτροποι τοϋ Κοινού μετά τών Εφόρων νά φρο-
ντίσουν άπό σήμερον διά τήν άποκατάστασιν τών δύο σχολείων ούτω: πρώτον μεν νά
άποκαταστήσουν έν κοινόν Σχολεΐον με ένα διδάσκαλον, έπιτήδειον είς τοϋτο τό έργον καϊ
καλής διαγωγής, όστις χρεωστεϊ νά κάμη τούς νέους νά γνωρίσουν τά 24 γράμματα τοϋ
Έλλ. Αλφαβήτου· νά τούς γυμνάση νά άναγινώσκουν ελεύθερα και τέλος νά τούς διδάξη
τήν κατήχησιν τής Άγιας ήμών Πίστεως, πρός δέ και ήθη χρηστά.

Δεύτερον δέ νά άποκατστήσουν έν σχολεΐον Έλληνικόν μέ δύω διδασκάλους, ήτοι ένα
άρχιδιδάσκαλον και ένα υποδιδάσκαλο ...

Ταϋτα είναι τά Άρθρα δποϋ διά τό συμφέρον τής Πατρίδος μας μέ κοινήν γνώμην
καϊ άπόφασιν όλων, σήμερον διά πάντα ύπεσχέθημεν είς τόν θεόν νά διαφυλάξωμεν
άπαρασάλευτα· δι' 3 και ύπογραφόμεθα ιδιοχείρως. Έγένετο κατά τό αωιγ. Ό Μελενίκου
Άνθιμος Ύποβεβαιοΐ Απριλίου α' εν Μελενίκω».

733

1813. Εξώδικη διευθέτηση κληρονομικής διαφοράς. Λυγούδιστα (Μεσση-
νία).

Σ. Αθανασιάδης, «Ένας κατιλακας τοΰ 1813. Γιά ένα μύλο
στή Λυγούδιστα», Τριφνλιακή Εστία 25 (1979), σ. 19.

734

1813-1817. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κιτριές, Λάγια, Μαραθονήσι ( =
Γύθειο), Μελίσσι, Τρίνησα (Λακωνία), Κίμωλος, Κύθηρα, Σέριφος.
Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Ίστορικαί πηγαί διά τήν ήγεμονίαν τής Μάνης
(1774-1821)», Πελοποννησιακά 5 (1962), σ. 83-89 αρ. 6-11, σ. 98-
105 αρ. 15-16.
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ. ΩΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΘΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΜΗΡΟΣ («ΑΜΑΝΑΤΙ»)

1815, 11 Αυγούστου

«Διά τοϋ παρόντος άποδεικτικοϋ και βεβαιωτικού γράμματος φανερόν γίνεται εις όλους
ημάς ένπροστεν τούς κάτωθεν υπογεγραμμένους ότι μέ καλήν τους θέλησιν καϊ γνώμην
ομοίως και διά μέσων μας έστερεώθη ή αγάπη τής Λ άγιας Μπουγιουκλιάνων καϊ Μαυρό-
κοτζο και μέ Πλοκοτζιάνων και Ξαρχιάνων οί όποιοι όλοι αύτοϊ ομοίως καϊ Δημητράκοι
έστερεώθη καθαρά άγάπη ατό άναμεταξύ τους και ύπόσχουνται όλες οί αύταις γενεαις νά
βαστάξουν στέρεαν τήν άγάπην τους μέχρι τέλους δίνοντας υπόσχεση εις τόν Θεοδώρμπεη
Γρηγοράκη μπεηζαντέ Γιωργάκη Γρηγοράκη, Τζιγκανρίο Γρηγοράκη καϊ καπετάν Πέτρου
Μαυρομιχάλη δποϋ νά βαστοϋν τήν άγάπη τους ώς άνωθεν άμετάτρεπτον δίνοντας και
δύο άμανάτια παιδιά τους, ένα άπό κάθε συντροφιά, ύποσχένοντας οί άνωθεν γενεαις εις
τούς παρόν ζαπιτάδες δποϋ έάν δ μή γένοιτο βρεθή τινάς φιλοτάραχος και χαλάση τήν
άγάπη, νά είναι τδ άμανάτι του χαημένο έπι ζωής τον, καϊ νά χρεώστη τών ζαπιτάδων
τρεις χιλιάδες γρόσια μπαίνοντας και διά τόν άφανισμόν τοϋ κακοϋ νά είναι και όλο τό
Γιανακιάνικο μέ τούς λοιπούς Λαγιάταις μεσίταις. Καϊ ούτως έδόθη τό παρόν γράμμα
εις χείρας τοϋ Θεοδώρμπεη και λοιπών ίνα έχη τό κϋρος καϊ τήν ισχύν.
υπογεγραμμένοι ιδιοχείρως τους και υπόσχονται ...».

735

1813-1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βουκουρέστι, Ισμαήλι, Κιν-
σόβι, Κωνσταντινούπολη, Πέστη, Φιούμι.

____, Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, τ. 1, Αθήνα 1997, σ. 5-6· τ. 2,

Αθήνα 2000, σ. 174-175· τ. 3, Αθήνα 2002, σ. 128-129, 132, 205,
238, 265-267, 276, 277.

736

1813-1828. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεσολόγγι.

Κ. Κώνστας, «Έκ ναών καί μονών τής ΝΔ Ρούμελης», Νιοχώρι
41 (1974), σ. 98-106 (= Πολίτης, Κώνστα Άπαντα, τ. 9, α. 145-147, αρ.
2-5).

737

1813-1888. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Τσαριτσάνη (Λάρισα).

Γ. Α δ ά μ ο ς (επιμ.), Η Τσαριτσάνη, Τσαριτσάνη 1990, σ. 326-328,
σ. 428 αρ. 1, σ. 431 αρ. 7, σ. 432 αρ. 9, σ. 433 αρ. 12, σ. 434 αρ.
16, σ. 435 αρ. 18, σ. 439 αρ. 29, σ. 440-441 αρ. 32-33, σ. 444-445
αρ. 38-39, σ. 447 αρ. 42, σ. 495-497 αρ. 1-2.
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738

1813-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βήσσανη, Πωγώνι (Ιωάν-
νινα).

Σ. Στουπής, Πωγωνησιακά καϊ Βησσανιώτικα (Γνωριμία με τον
ακριτικό Ελληνισμότ. Α'-Β', Πάτρα 1962, σ. 367-37331.

739

1814. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Κάρπαθος.

Μ. Καταπότης, «Δωρητήριον 1814», Μνσων 1/1 (1932), σ.
56.

740

1814. Προικοσύμφωνο. Σίφνος.

Γ. Πετρόπουλος, «Lettre de dotation inédite de l'île de Sifanto»,
Eos 48/2 (1957), σ. 385-387.

741

1814-1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πλάτανος (Μαγνησία).

Β. Σπανός, «Οι ιδιοκτησίες της μονής του Δουσίκου στον Πλάτανο
του Αλμυρού (1814-1815)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51 (2007), σ.
14-15, αρ. 1-2.

742

1814-1839. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ικαρία.

Ί. Τσ α ρ ν α ς, «Ιστορία τής ιεράς μονής του Εύαγγελισμοΰ Λευκά-
δος», Ίκαριακα 34 (1965), σ. 9.

743

1815. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Μελίσσι (Λα-
κωνία).

Μαίρη Β έ η, «Αλλα τρία έγγραφα σχετικά προς τήν άρχοντικήν
οίκογένειαν τών Γρηγοράκηδων του Γυθείου καί τήν κληρονομικήν

31. Τα έγγραφα των σελίδων 369-371 αναδημοσιεύονται από τον Γ. Καραδήμο, Η μετά τον
Αλή πασά δικαιοσύνη στο Πωγώνι (Ιστορική αναδρομή), Αθήνα 2006, σ. 140-141, αρ. 5-6.
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ύπόθεσιν τής συγγενοΰς των Δημητράκαινας Πουλονύφης», Λακωηκαΐ
Σπονδαί 6 (1982), σ. 271 αρ. 1, σ. 274 αρ. 3.

743α

1815. Χρεωστικό ομόλογο. Ιθάκη (;).

Π. Καλλίνικος, Επτανησιακά (κατά τό πλείστο Τθακησιακά)
Σύμμεικτα, 'Αθήνα 1991, σ. 364.

744

1815. Διαθήκη. Λήμνος.

Γ. Α μ ι ρ ά λ η ς, «Παλαιά έγγραφα και συμβόλαια Τήνου 18ος/19ος
αι.», Τηνιακά 1 (1996), σ. 132-133, αρ. 2.

745

1816. Διανεμητήριο. Λακωνία.

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Διανεμητήριον», Μαλεβός 6/60 (1926), σ.
524.

745α

1816. Διορισμός καγκελλαρίου της Νάξου. Νάξος.

Ί. Β ι σ β ί ζ η ς, «Οί κοινοί καγκελλάριοι τής Νάξου έπί τουρκοκρα-
τίας», ΑΙΑ 12 (1945), σ. 100-101.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ «ΚΑΤΖΕΛΛΑΡΙΟΥ»

1816, 10 Ιοννίον

«... Νικόλαος Μονράτης έπιβεβαιοΐ.

Συνελεύσεως κοινής γενομένης όλων τών Κατοίκων τών χωρίων Ν αξία ς έν τή Κυρία
πρωτοχρόνω, κατά τήν Β'τοϋ 'Απριλίου μηνός, τή Κυριακή τών βαΐων και σκέψεως ού τής
τυχούσης είς έκλογήν άξιου και τιμίου κοινοϋ Κατζελλαρίου όλων τών χωρίων έκλέχθη
και άπεκατέστη κοινή ψήφω καϊ γνώμη ό υιός τοϋ έντιμοτάτου Σακελλαρίου δρυμαλί-
ας μανουήλ Τζανετής Κοινός Κατζελλάριος όλων τών χωρίων Ναξίας, εφ' όρου ζωής
αύτοϋ, καϊ είς τό εξής θέλει μετέρχεται ελευθέρως και τιμίως τό ύπούργημα τοϋ Κοινοϋ
Κατζελλαρίου, και νά χαίρεται όλα τά άρχαία προνόμια τοϋ Κοινοϋ Κατζελλαρίου, και
νά άποδίδοται είς αύτά πάσα τιμή και ύπόληψις από τε τής Κοινότητος, και τοϋ κατά
καιρόν εφόρου, εν ταίς κοιναϊς συνελεύσεσι, έν τοις κριτηρίοις και έν παντι καιρώ και
τόπω όλων τών χωρίων φυλάττων και αύτός πασαν τιμήν είς τά συγγράμματά του καϊ
πασαν πίστην εις τήν Κοινότητα, και είς τόν κατά καιρόν έφορον τοϋ Κοινοϋ. Διά δέ τό
άνήλικον τοϋ νέου, άποφαινόμεθα πάντες, δποϋ ή Κοινή Καντζελλαρία νά ευρίσκεται είς
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τό Κονάκι τον εφόρου Κυρίου μιχαήλ μαρκοπολίτου και ή ευγένεια του νά ηναι ναζήρης
τής Κοινής Κατζελλαρίας, καϊ κάθε Γράμμα νά περνά άπό τό όμμα του καϊ έπεβεβαιοϋται
παρά τής ευγενείας του, και ό Κοινός Καντζελλάριος νά ήναι ανελλιπής άπό τό Κονάκι
του, από πρωίας έως δείλης. Άνδρωθέντος δέ τοϋ Κοινοϋ Καντζελλαρίου νά έχη πασαν
άδειαν νά λαμβάνη τήν Κοινήν Καντζελλαρίαν είς τήν εξουσίαν τον, και νά τήν μεταφέρη
είς όποιον μέρος τών χωρίων τής Λρυμαλίας κατοικεί και όχι είς άλλον. Καϊ νά τήν
μεταχειρίζεται τιμίως θεοσεβώς και θεαρέστως πρός εύαρέσκειαν Κοινήν. Διό και είς
ένδειξην δικαίας άσφαλείας, εγενετό τό παρόν Κοινόν συστατικόν τής Καντζελλαρίας
Γράμμα, ύπογεγραμμένον παρά πάντων ήμών, καϊ κατασφαλισμέον τή Κοινή σφραγίδι
και εδόθη είς χείρας τοϋ Κοινοϋ Καντζελλαρίου ...».

746

1816. Εγκατάσταση εφημερίου σε ναό από κληρικολαϊκή συνέλευση. Μυ-
τιλήνη.

Ί. Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra. Naoi - Κειμήλια ( Μυτιλήνη ),
τ. Γ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 76-77.

747

1816. Πατριαρχική επιστολή. Κωνσταντινούπολη.

Κατερίνα Ασίμη, «Επιστολή του πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως Κυρίλλου ΣΤ' για τη μονή Αγ. Γεωργίου στο Μεροβίγλι
Ναούσης Πάρου», Παριανά 17 (1985), σ. 25-27.

748

1816. Διαιτητική απόφαση. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Οι νερόμυλοι του Δανακού», Ναξιακά 1

(2001), σ. 30-31.

749

1816-1817. Πρακτικό εκλογής μέλους συντεχνίας. Αθήνα.

'Αθανασία Ά β δ ά λ η, «'Ανέκδοτα έγγραφα τοΰ 'Αθηναίου δημο-
γέροντα Σπ. Πατούσα», Αθηναϊκά 69-71 (1979), σ. 1-4, αρ. 1-2.

749α

1816-1825. Ιδιωτικά έγγραφα. I. Μ. Κύκκου (Κύπρος).

Σ. Π ε ρ δ ί κ η ς, «Οί Επτανήσιοι τής Λάρνακος καί οί σχέσεις τους
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προς τήν Ιερά Μονή Κόκκου», Κνπριακαϊ Σπονδαι 49-60 (1995-
1996), σ. 78-79 αρ. 1, σ. 82-83 αρ. 3.

750

1816-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κράβαρα (Αιτωλοακαρνα-
νία).

Γ. Καραθανάσης, «Το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου των
Κρυονερίων», Ναυπακτιακά 2 (1984-1985), σ. 133-135, αρ. 1-3.

751

1817. Διαθήκη. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ή παιδεία εις Νάξον», Μνημοσύνη 5
(1974-1975), σ. 89-91.

752

1817. Προσφυγή των προεστώτων του Μορέως προς την τουρκική δικαιοσύνη
για επίλυση εμπορικής διαφοράς. Τρίπολη.

Σ. Μακρυμίχαλος, «Δουλική άναφορά προεστών του Μορέως
ύπέρ Άργείου πραγματευτοΰ (1817)», Πελοποννησιακά 12 (1977), σ.
226-227.

753

1817. Προικοσύμφωνο. Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία).

Ευαγγελία Γιάνγκαλη-Καραουλάνη, «Ένα προικο-
σύμφωνο του 1817 από τον Αγ. Λαυρέντιο του Πηλίου», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 51 (2007), σ. 322.

754

1817. Μίσθωση μετοχίου. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Νέα στοιχεία γιά τήν Ιερά Μονή Υπαπαντής
Θαψανών Πάρου», Παριανά 107 (2007), σ. 406-407, αρ. 2.

755

1817. Αφιέρωση ακινήτου. Πέτα (Άρτα).

Δ. Καλούσιος, «Ο άγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης
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(1527-1540): Θεραπευτής και, γεφυροποιός (Ηπειρωτικός χώρος)»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 41 (2007), σ. 243-244.

756

1817-1818. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αρεόπολη (Λακωνία).

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Ή ανθρωποκτονία (τό φονικό) ώς διεγγύημα τρί-
του έν Μάνη», στον τόμο Προσφορά είς Στίλπωνα 77. Κυριακίδην,
Θεσσαλονίκη 1953, σ. 367-370, αρ. 1-2.

757

1817-1832. Έγγραφα της επαναστατικής, μετεπαναστατικής και καποδιστριακής
περιόδου αναφερόμενα κυρίως σε ζητήματα διακυβέρνησης, οργάνωσης
της διοίκησης και της δικαιοσύνης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Αποφάσεις Δικαστικών Επιτροπών και Ειρηνοποιών Κριτών. Συνθήκη
ειρήνης Λονδίνου (6/7/1827). Ψήφισμα Γ' Εθνικής Συνελεύσεως
(3/4/1827) περί εκλογής του Κόμη Ιω. Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της
Ελλάδας και διορισμού προσωρινής Αντικυβερνητικής Επιτροπής μέχρι
την άφιξή του. Ψήφισμα ΝΗ1 της Βουλής των Ελλήνων (18/1/1828)
περί αναστολής ισχύος του Πολιτικού Συντάγματος της Τροιζήνας.
Αίγινα, Άργος, Επίδαυρος, Ερμιόνη, Κόρινθος, Λονδίνο, Ναύπλιο,
Σάλωνα, Τρίπολη, Τροιζήνα, Ύδρα.

Δ. Πετρακακος, Κοινοβουλευτική Ιστορία τής Ελλάδος. Ιστορική,
δογματική καϊ κριτική έρευνα επί τή βάσει τών ανεκδότων τοϋ 'Έθνους

αρχείων, τ. Λ (1453-1843), Αθήναι 1935, σ. 234, 254-256, 264-265,
268, 269, 279 σημ. 14, 281-287, 289, 290, 321, 324 σημ. 42, 325
σημ. 43, 326-327, 329-331, 334, 338 σημ. 5, 339-340, 349-354,
380-381, 396-401, 420, 433-435, 443-445.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ TOY XAPEMIOY ΤΟΥ ΧΟΥΡΣΙΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ
ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ

1821, 20 Νοεμβρίου

«Τό Ελληνικό ν *Έθνος, τό παριστανόμενον από τους ύπογράψανταςτό παρόν,
ύπόσχεται μεθ' όρκου να εγχείριση είς τόν διωρισμένον άνθρωπον, όπου ήθελεν επί τούτω
σταλθή μετά τήν έκτέλεσιν τών ενταύθα ύποσημειουμένων ζητημάτων, τά χαρέμια τοϋ
Χουρσίτ Πασά δηλ. τήν Έσμα, τήν Ματηντζέν, τήν Φατμέ καϊ τήν ΐωσά, μέ όλας των
τάς σκλάβας, ομοίως καϊ τά χαρέμια τοϋ Μαϊμέτ Πασά, καϊ τοϋ Σαληκτάρ Άγά, μέ τούς
σκλάβους των, έτι δέ καϊ τά χαρέμια τών κιαχαγιάδων.
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Ζητήματα:

Α. Νά παραδοθώσιν όλοι οί χριστιανοί, δαοι ευρίσκονται αιχμάλωτοι, ή ανάλογοι ύπδ
τήν έξονσίαν τοϋ 'Υψηλοτάτου ΧουρσΙτ Πασά, καθώς καϊ δλοι εκείνοι, δπου ευρίσκονται
εις τούς λοιπούς πασάδες, τούς υποκείμενους εις τδν είρημένον ΧουρσΙτ Πασαν.
Μεταξύ τών χριστιανών τούτων είναι καϊ δ Νάκκος.

Β. Ή άποστολή δλων τών αιχμαλώτων, ή ένέχειρα χριστιανών νά γείνη μέ έξοδα τοϋ
ΧουρσΙτ Πασά, και είναι ή Ύψηλότης τον εις χρέος νά παραδώση δλους τονς χριστιανούς
τής Πελοποννήσον, δποϋ ήθελαν προσδιορισθή επομένως άρμοδιώτερον.
Γ. Διά τάς πολναρίθμονς ζημίας δποϋ έπαθε τδ έθνος μας, καϊ διά τά καθημερινά έξοδα
δποϋ γίνονται εις τήν τιμίαν άνάπανσιν καϊ διατήρησιν τών χαρεμιών καί λοιπών άνθρώπων
τών Πασάδων, ζητοϋνται άφεύκτως τάλληρα αύτοκρατορικά ογδοήκοντα χιλιάδας,
πρδς επτά γρόσια τό τάλληρον.

Δ. Αύτη ή προσδιορισθείσα ποσό της τών ταλλήρων νά παραδοθή δμοϋ μέ τονς χριστιανούς
αιχμαλώτους καϊ ένέχειρα συγχρόνως, δποϋ ήθελον παραδοθή εις τά προειρημένα χαρέμια
μετά τών λοιπών άνθρώπων, εις τόν άπεσταλμένον ή διωρισμένον άνθρωπον παρά τοϋ
Υψηλοτάτου Χουρσϊτ Πασά, εις τόν τόπον δποϋ ήθελε προσδιορισθή.
'Έγιναν δύο όμοια διά τήν αύτήν ύπόθεσιν.

Αργός τή 20 Νοεμβρίου 1821
Δημήτριος Υψηλάντης, Ό Βρεσθένης, δ Π. Πατρών, Π. Μαυρομιχάλης, Π. Νοταράς,
Παναγ. Κρεββατάς, Χ. Περούκας».

758

1817-1833. Μισθώσεις έργου. Ύδρα.

Γ. Ροδολάκης, «"Νέον οσπίτιον εκ θεμελίων". Συμβάσεις για την
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην Ύδρα (1802-1833)», ΕΚΕΙΕΔ
35 (2001), σ. 24-25 σημ. 47, σ. 35-99 αρ. 1-95.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1819, 24 Ιουνίου

«Οί υπογεγραμμένοι μαστόροι Γεώργης Μαρκάρης, Γεωργάκης Βαρελάς, Δημήτρης
Ντελής και Νικόλας Σούβλας, σννεφώνησαν μετά τοϋ Αναγνώστη Νικολή Μπαρμπέρη
νά τοϋ οίκοδομήσονν έκκλησίαν έκ θεμελίων μέ τήν πήχην έγγύς τοϋ όσπιτίου Κυριάκου
Σκούρτη εις ύψους όσον χρειάζεται και θελήση δ οικοκύρης. Τά τείχη έχουν πλάτος τρία
ήμισυ ρούπι και άπό τήν στρώσεν τής πόρτας έως τέλος τοϋ νψονς νά έχουν ρούπια τρία
καϊ ένα παρμάκι. Δίδουν ύπόσχεσιν οί αύτοϊ μαστόροι, έξε σφυριά καϊ πέντε ύπουργοί,
νά δονλεύσονν όλοι τονς ένδεκα, νά κτίσουν τοϊχον καλόν, εύμορφον και σάϊκον, οί πέ-
τρες άράδα κατά τόν νέον δπού τά άκολουθ... Όταν δέν άρέση δ τοίχος τοϋ Κωνσταντή
Πελεκάνου (τόν δποΐον διορίζει έπιστάτην δ οικοκύρης και οί ρηθέντες τον έδ...), νά
τόν κρεμίση και νά τόν ξανακτίσουν οί μαστόροι και τά έξοδα τοϋ αύτοϋ γκρεμισμένου
είναι διά λογαριασμόν τών αύτών μαστόρων, άνευ τινός λόγου, αίτιας καϊ προφάσεως.
Ή πέτρα καϊ τό νερόν είναι διά λογαριασμόν τών μαστόρων. Ό οικοκύρης νά πληρώση
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ύπουργόν (έκτος τον τών μαστόρων) νά κάμη τήν λάσπην. Το χώμα, άμμος, χορήγι καϊ
κουβαλητικά αύτών καϊ ή μπαρούτη τον οικοκύρη. Και τελειώνοντας, είς όσες πήχες
καντζελλαρίας έβγη, νά είναι εις χρέος δ ρηθείς Αναγνώστης νά πληρώση τών μαστόρων
κατά τήν σνμψωνίαν πρός παράδες ενενήντα τήν κάθε πήχην, προσέτι νά τούς δώση καί
διά γεμεκλίκιν τήν κάθε ήμέραν δονλεντιάρικην τών ένδεκα γρόσια τρία, No 3. Πρός
τούτοις δίδουν ύπόσχεσίν οί αυτοί μαστόροι είς τρεις χρόνονς διορία, άν ραϊσθή κανένας
τοίχος αύτής (έξω άπό σεισμόν), νά τόν διορθώσονν μέ εδικά τονς έξοδα. "Οσα παραθύρια
καί θυρίδες θέληση δ οικοκύρης νά κάμουν οί μαστόροι. Τά παραθύρια έχουν νά γίνουν
μέ κάσες άπό ρεντίνες ή άπό δ,τι ξύλα θέληση ό οικοκύρης ...».

759

1817-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα, δικαστική
απόφαση. Λουτρό, Σφακιά (Κρήτη).

Σ. Μ ο τ ά κ η ς, Συλλογή εγγράφων Ζαχαρία Πρακτικίδη (ή Tai-
ριγιώτη). 'Έγγραφα τών ετών 1810-1834, Χανιά 1953, σ. 29-30 αρ.
8, σ. 30-31 αρ. 16, σ. 31-32 αρ. 20, σ. 50-51 αρ. 36, σ. 56-61 αρ.
39-43.

760

1817-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καβάλα, Κάστρο (Θάσος).
Κ. Χ ι ό ν η ς, «Το αρχείο της οικογένειας Βαγγέλη Σταμπουλή»,
θασιακά 8 (1992-1993), σ. 155-157 αρ. 1-3, σ. 158-159 αρ. 5-7, σ.
159-164 αρ. 9-14, σ. 165-177 αρ. 16-37, σ. 178 αρ. 39, σ. 180-187
αρ. 44-55.

760α

1818. Ειδικό πληρεξούσιο. Κέρκυρα.

Κ. Τριανταφύλλου, «Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Πατρεύς έν
Βενετία, έθνικός εύεργέτης», θησαυρίσματα 4 (1967), σ. 193-195.

761

1818. Δάνειο. Τρίπολη.

Λιλή Καρύμπακα, «Ενυπόθηκο δάνειο; δάνειο επί εξωνήσει;»,
ΔΙΜΝ 53 (1992), σ. 292.

762

1818. Διαθήκη. Κυδωνιές (Μικρά Ασία).
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Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 6. Είς Άνδριος ιατρός έν Κυδωνίαις»,
Πέταλον 7 (1999), σ. 336-337.

763

1818. Διαθήκη. Μηλιές (Μαγνησία).

Χάιδω Πανταζή, «Η διαθήκη του Ρήγα Ιωάννου από τις Μη-
λιές του Πηλίου (1.5.1818)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51 (2007), σ.
151-154.

764

1818-1824. Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση κοινότητας. Αθήνα.

Ί. Βλαχογιάννης (έπιμ.), Άρχεια της νεωτέρας ελληνικής
ιστορίας. Α. Άθηναϊκόν Άρχεΐον, τ. 1, Αθήνα 1901, σ. 550, 552.

765

1818-1824. Διαθήκες. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, Τό ζακυνθινό ράσο στήν εθνεγερσία, Αθήνα 1971,
σ. 75-85 αρ. 1-3, σ. 88-89 αρ. 5.

766

1818-1906. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύμη.

Ί. Βολανάκης, «Ανέκδοτα έγγραφα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας
άπο τή Σύμη», Τά Συμαϊκά 4 (1984), σ. 150-161, αρ. 1-4.

767

1818-1912. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βαθύ (Σάμος), Λάρισα,
Σμύρνη.

Μ. Βαρβούνης, Ενοριακοί ναοί και παραδοσιακή θρησκευτική
συμπεριφορά. Η περίπτωση του ναού Αγίου Νικολάου Σάμου και η
λαογραφική ανάγνωση ενός θεσσαλικού χειρογράφου, Αθήνα 1995,
σ. 38 αρ. 2, σ. 68 αρ. 10, σ. 70 αρ. 15, σ. 71 αρ. 18, σ. 75 αρ. 24,
σ. 79 αρ. 31, σ. 81 αρ. 35, σ. 84 αρ. 40, σ. 94-98 αρ. 1, σ. 99-101
αρ. 3, σ. 103-105 αρ. 8, σ. 107 αρ. 1, σ. 108-110 αρ. 5-10, σ. 251,
311-315.
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768

1819. Διαθήκη. Λακωνία.

Ά. Σγουρίτσας, «Ή ανέκδοτος διαθήκη Παν. Κρεββατα», Μαλεβος
4/43 (1924), σ. 317-318· Μαλεβος 4/44 (1924), σ. 329-330.

768α

1819. Διαταγές οθωμανών αξιωματούχων σχετικά με το νόμισμα. Κωνσταντι-
νούπολη.

Π. Ζερλέντης, «Πατριαρχών γράμματα διατακτικά πρός τούς
νησιώτας περί δουλικής ύποταγής είς τούς κρατοΰντας», ΔIEEE 9
(1926), σ. 115-116.

768 β

1819. Κοινοτική απόφαση για την καταβολή δικαστικών εξόδων. Αίγινα.
Ί. Β ι σ β ί ζ η ς, «Ιστορικόν άρχεΐον Αίγίνης. Δύο έγγραφα άπό τήν
Αίγινα», Κήρυξ τής Αίγίνης 3/25 (1948), σ. 8-9.

769

1819. Αφορισμός. Σάμος.

Α. II λ α κ ί δ α ς, «Αλλο ένα παλιό καριώτικο έγγραφο», Ίκαριακα

37 (1966), σ. 18.

770

1819. Ακύρωση κοινοτικών εγγράφων. Πάρος.

Κατερίνα Ασίμη, «Ανέκδοτο έγγραφο των έξι χωρίων της Πάρου
προς την καντζελλαρία της Παροικιάς», Παριανά 28 (1988), σ. 82-83.

771

1819. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικά έγγραφο. Αδριανούπολη.

Θ. ΓΙ α π α ζ ώ τ η ς, «Έγγραφα τής συλλογής τοΰ Βυζαντινού Μου-
σείου τών Αθηνών άναφερόμενα στή Θράκη», Θρακική Επετηρίδα 9

(1992-1994), σ. 181-183, αρ. 3.

705

1819. Δάνειο. Αντίπαρος.
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Ν. Αλιπράντης, «Έγγραφο τής Αντιπάρου (1819) μέ μία
διαφορετική σφραγίδα», Παριανά 53 (1994), σ. 109-111.

773

1819. Έγγραφο του Καπουδάν πασά προς τον ζαμπίτη Νάξου σχετικά με
την κληρονομιά φράγκου κατοίκου Νάξου. Απαγορεύεται η σφράγιση
της περιουσίας από τον πρόξενο της Γαλλίας στη νήσο. Παρέχονται
οδηγίες για την εκδίκαση της υποθέσεως από τους προεστώτες σύμ-
φωνα με τους σουλτανικούς ορισμούς και τα τοπικά έθιμα. Κωνστα-
ντινούπολη, Νάξος.

Αικατερίνη Παπαθωμα-Μαστοροπούλου, «Ανέκδοτο
έπίσημο τούρκικο έγγραφο γιά άστική υπόθεση τής Νάξου», ΕΕΚΜ

12 (1995), σ. 442-443.

1819, 11 Δεκεμβρίου

«Άπτουλάχ Πασάς Ελέω Θεοϋ Βεζύρης και Καπουδάν Πασάς

Ημέτερε Έμΐν Άγά Ζαπίτα τής νήσου Νάξου και προεστώτες και έπιστάτες χωρίων,
Πούργου και Κάστρου Νάξου. Άνηνέχθη ήμΐν δι ενός άρζουχαλίου τοϋ Ματέου Καϊάφου και
Χατζή Μανόλη Καϊάφου κατοίκων τής νήσους σας, και διά μιας άναφορας και μαρτυρικού
ένσφραγίστων τοϋ κοινοϋ σας, ότι τοϋ συγγενούς αύτών τε και τής Άνεζίνης καϊ ετέρας
Άνεζίνης, τών προαποθανουσών, Φρατζέσκου Ψικάρ κατοίκου τής νήσου σας και ριαγια
τής κραταιας βασιλείας, τά πράγματα, κτήματα, άμπελοι, παχτζέδες καϊ οσπήτια αύτών
κείμενα έν τή νήσω σας, επειδή άνήγοντο κληρονομικώς πρός αύτούς, και πρός τούς λοιπούς
κληρονόμους, παιδιά τών Άνεζίνων, έζήτησαν νά γένη ή καταγραφή τής περιουσίας, καϊ
ή μεταξύ τών κληρονόμων διανομή, καϊ ό,τι ό έν τή νήσω σας βίτζε κόνσολας Γαλλίας
Φίλιππος δέ Βιγγουροϋ μετά τοϋ υιού του έμποδίσαντες τήν καταγραφήν έπι λόγω τοϋ
ότι είναι δήθεν περιουσία Φραντζέζου, έσφράγισαν αύτήν τή εαυτών σφραγίδι, κατά νουν
έχοντες νά τήν σφετερίσωσιν, και ότι μέ όλον όποϋ έγνωστοποιήθη πρός αύτούς, ότι οί
άποθανόντες εΐναι ριαγιάδες τής κραταιας βασιλείας και κάτοικοι άνέκαθεν τής νήσου σας,
δ διαληφθεϊς βίτζε κόνσολος καϊ δ υιός του έπιστηριζόμενοι είς μίαν παράνομον διαθήκην,
γενομένην άτάκτως εις τό όσπήτιον τοϋ κονσόλου, είς τήν δποίαν δ Ρικάρ άφηνε μόνον
άνά εκατόν γρόσια εις τούς συγγενείς του, και τά λοιπά πράγματα καϊ κτήματα είς ξένους
μηδέν έχοντας δικαίωμα, θέλουσιν ήδη νά κατακρατήσωσιν αύτά άδίκως καϊ παραλόγως.
Έφ' φ και έζήτησαν νά έκδοθή υψηλή προσταγή πρός άναχέτησιν τής έκ μέρους τοϋ
βίτζε κονσόλου και υίοϋ του γενομένης αδικίας. Επειδή λοιπόν κατά τόν προλαβόντως
δοθέντα ιερόν φετβαν δέν επιτρέπεται είς τούς χάριν εμπορίου και άλλης ύποθέσεως έν τή
Όθωμανική επικρατεία κατοικοϋντας και έρχομένους ξένους και Φράγκους νά άγοράζωσιν
υποστατικά καϊ κτήματα, και αν τυχόν άγοράσωσιν άπέναντι τοϋ είρημένου Νιζαμίου,
έξεδόθησαν προλαβόντως προσταγαϊ διαλαμβάνουσαι νά πωλώσιν αύτά είς τούς ριαγιάδες
τής κραταιας βασιλείας, και νά κάθωνται ώς ενοικάτορες μηδεμίαν έχοντες μετοχήν, διά
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τοϋτο εκδοθέντος ήδη νψηλοϋ φερμανίου διαληπτικοϋ τοϋ να θεωρηθή ή ύπόθεσις αύτή
έπιτοπίως, κατά τδ δίκαιον, και κατά τα σονρούτια, και επιτακτικοϋ τοϋ νά καταγραφή
δλη ή περιουσία και διανεμηθή εις τούς κληρονόμους χωρίς εναντίους τε παραλόγως και
αδίκως δ διαληφθεϊς βίτζε κόνσολος καϊ δ υιός του, διά τοϋτο συμφώνως τή έννοια τοϋ
ύψηλοϋ δρισμοϋ έκδόντες και ημείς τό παρόν ήγεμονικόν πουγιουρουλδί προστάζομεν
άποφασιστικώς νά εμποδισθώσιν από τοϋ νά άνακατόνωνται αδίκως καϊ άνευ λόγου εις
τήν περιουσίαν τοϋ αποθανόντος Φρατζέσκου Ψικάρ ριαγια τής κραταιός βασιλείας, δ
ρηθείς βίτζε κόνσολος καϊ δ υιός του, άλλα νά παραδοθή δλη ή αδίκως κατακρατουμένη
περιουσία κινητή τε καϊ ακίνητος, έπι τω διανεμηθήναι κατά τά τοπικά έθιμα, μέ τό
μαριφέτι τών προεστώτων μεταξύ τών διαιληφθέντων γνησίων συγγενών και κληρονόμων,
ριαγιάδων τής κραταιας βασιλείας, και να άνενεχθή πάλιν πρός ημάς ή άποπεράτωσις τής
ύποθέσεως ταύτης, γινομένης κατά τήν έννοιαν τοϋ βασιλικοϋ δρισμοϋ. Ποιήσατε λοιπόν
κατά τά εκτεθέντα έξ αποφάσεως ...».

774

1819. Κωδικοποίηση εθίμων της νήσου Μυκόνου. Μύκονος.

Π. Κουσαθανας, Παραμιλητά. Α'. Κείμενα για τον πολιτισμό
καί τήν ιστορία τής Μυκόνου, Αθήνα 2002, σ. 17-21.

1819, 1 Μαρτίου

«Νόμοι τοπικοί τής νήσου Μυκόνου με κοινήν θέλησιν και εύχαρίστησιν πάντων έγινεν διά σύ-
στασιν και ήσυχίαν τής κοινότητος, οί όποιοι ώς κοινοωφέλιμοι δει φυλάττεσθαι αιωνίως.

Α'Όσοι άνθρωποι έχουσι κρίσεις και διάφορες νά είναι είς χρέος όλοι κοινώς νά πηγαίνουν
είς τό εδώ κριτήριον τό κοινόν, ήτοι είς τήν κοινήν Καντζιλλαρίαν, και έκεϊ παρρησία
έμπροσθεν είς τούς κοινούς έπιστάτας καϊ προεστώτας νά φανερώνωσι τάς διαφοράς
των καϊ οί κριται νά είναι είς χρέος νά θεωρώσι τάς αύτών διαφοράς έν φόβω Θεοϋ
και καθαρά συνειδήσει άφιλοπροσώπως, διά νά λαμβάνει καθείς τό δίκαιον του. Μά εάν
τινας άπό τούς διαφερομένους ήθελεν ύβρίσει ή κτυπήσει μέ χέρι τόν διαφερόμενόν του,
νά παιδεύεται σφοδρά άπό τούς κριτάς πληρώνοντας και διά ποινήν είς τό κοινόν γρόσια
πενήντα διά παράδειγμα κοινόν.

Β"Όλοι οί εδώ ερχόμενοι ξένοι οί έχοντες σκοπόν διά νά καθίσουν μερικόν καιρόν, όποιας
τάξεως καϊ βαθμοϋ είσί, νά είναι είς χρέος άπαραίτητον νά έρχονται είς τήν Καντζιλλα-
ρίαν διά νά γίνεται άπό τήν Καντζιλλαρίαν ή γνωριμία αύτών διά τήν καλήν τάξιν και
ήσυχίαν τους.

F Έάν καμία γυναίκα, ό μη γένοιτο, ήθελεν δώσει δημοσίως τήν τιμήν της καϊ φωραθει
ώς τοιαύτη, διά παράδειγμα τών άλλων νά εξορίζεται μετά άτιμίας άπό τόν τόπον έως
έφ όρου ζωής της.

Α Ούδεις τών εντοπίων νέων νά μήν ημπορεί ούτε ήμέραν ούτε νύκτα νά κτυπήσει έπ
ούδεμια προφάσει πόρταν κανενός δσπιτίου ούτε νά παρακαθίσει, μά εάν τινας καϊ ήθελε
ποιήσει ένα άπό τά δύο, νά παιδεύεται άποφασιστικώς άπό τήν Καντζιλλαρίαν μέ ξυλιές
πληρώνοντας καϊ είς τό κοινόν γρόσια πενήντα.
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Κ "Οστις ήθελε πιαστεί κλέπτης, οπού và σπάσει ή όσπίτιον ή μαγαζί ή έργαστ ήριον μέσα
εις τήν Χώραν, ή παιδεία τον θέλει είναι αυτή: έάν έχει ίδια τον πράγματα và γίνονται
δλα αυθεντικά, νά παιδεύεται άπο τήν έξονσίαν εδώ μέ ξνλιές πολλές και và έξορίζεται
διά πάντα. Ωσαύτως καϊ οποίος έβγάλει μόνον τό μαχαίρι χωρίς νά κτνπήσει và πληρώνει
δί αντήν τήν άταξίαν εις τό κοινόν γρόσια εκατό, ει δέ ήθελε δώσει μαχαιριά νά γίνεται
εξόριστος άπό τόν τόπον, τά δέ πράγματά τον και ή άλλη του κατάστασις νά γίνονται
αύθεντικά και έξ αυτών νά πονλώνται διά và πληρώνονται τά έξοδα καϊ χασομέρια τοϋ
πληγωμένου και δ ιατρός.

ΣΤ Περϊ δέ τών έξω πραγμάτων τής χώρας, άμπελίων καϊ κλεισμάτων, άποφασίζεται
ούτως: όσαι κλεψίαι ήθελαν γίνουν κριθαριών, φασολιών, κρασιών, σύκων και κάθε άλλου
καρποϋ, ή σπάσιμον χωρίων, τές ζημίες καϊ τές κλεψίες όπου ήθελαν γίνουν όλες νά τές
πληρώνουν άποφασιστικώς οί εκεί γείτονες γεωργοί. Μά έάν οί γείτονες έκεΐνοι ήθελαν
φανερώσει τδν κλέπτην, τότε νά είναι έλεύθεροι έκεΐνοι οί γείτονες καϊ δ κλέπτης νά
λαμβάνει τήν δμοίαν παιδείαν δπού τό Ε' κεφάλαιον γράφει.

Ζ' Νά μήν ημπορεί κανένας τών γεωργών và βάζει τά ζώα τον εις κανένα πάσκουλον ή
εις χόρτον άμπελίου ή κλεΐσμα, χωρίς τήν άδειαν τών νοικοκυραίων καϊ έάν καϊ ήθελε
τά βάλουν, τήν ζημίαν εκείνων τών πραγμάτων νά τήν πληρώνουν και αύτών οί έκεΐ
γείτονες, έάν και δέν ήθελε φανερώσει έκείνους πού τά έβαλαν. Ξεκαθαρίζομεν ότι όποιοι
φάγωσιν άμπέλια χωρίς τήν άδειαν τών νοικοκυραίων μετά τό τρύγος τών άμπελίων έως
μετά τής άνοίξεως αύτών, δμοίως καϊ πάσκουλα κλεισμάτων ή χόρτα, νά πληρώνουν εις
τήν κάθε ζευγαριάν γρόσια είκοσι καϊ εις τήν Καντζιλλαρίαν άλλα γρόσια είκοσι. Καϊ έάν
δευτερώσουν và πληρώνουν διπλά. Ει δέ και ήθελεν φάγωσι κλάδες, εις τές κάθε τέσ-
σαρες κλάδες và πληρώνουν άπό ένα γρόσι καϊ εις κάθε μάτι συκιάς νά πληρώνουν τρεις
παράδες. Εί δε καϊ μετά τήν άνοιξιν τών άμπελίων ήθελε έμβουν μέσα εις τά άμπέλια
ζώα νά πληρώνωσιν την ζημίαν διπλήν, και όσον ήθελαν πληρώσει εις τούς νοικοκύρηδες
άλλο τόσον νά πληρώνουν οί γείτονες, έάν δέν ήθελεν φανερώσουν εις τήν Καντζιλλαρίαν
τούς ποι.ήσαντας αύτάς τάς ζημίας. Τήν αύτήν ζημίαν θέλει τήν πληρώνουν οί γείτονες
γεωργοί καϊ εις τά σπαρμένα καϊ εις τά φασόλια, εάν έμβουν τά ζώα.
Η'Οποιος βοσκός ήθελε κλέψει άλλου βοσκοϋ πρόβατα και ό κλέπτης ήθελε φανερωθεί,
và γίνονται όλα του τά πρόβατα τ à εδικά του καϊ πράγματά του αύθεντικά, νά παιδεύεται
καϊ μέ ξνλιές καϊ εξόριστος άπό τόν τόπο διά πάντα.

θ' Οί βοσκοί όλοι νά μήν ημπορούν νά πωλοϋν ποτέ πρόβατον έξω, ούτε άπό εδώ, ούτε
άπό τές Δήλες, άλλά όσα πρόβατα έχονν và πωλοϋν κατ έτος, νά τά πωλοϋν τών έδώ
χασάπηδων μέ μίαν τιμήν άνάλογον τής στίμας, δπού πωλοϋν οί χασάπηδες τό κρέας καϊ
νά είναι εις χρέος οί βοσκοί οί έχοντες κολλήκους, và δίδουν εΐδησιν και τών κολλήκων
τονς εις τά όσα πρόβατα έχουν và πωλοϋν εις τούς έδώ χασάπηδες. Μά έάν κανένας βοσκός
καϊ ήθελε πωλήσει έξω πρόβατα νά γίνονται έξ άποφάσεως όλα τά εδικά του πρόβατα
αύθεντικά, καϊ πλέον πρόβατα và μήν ήμπορεϊ và κάμει ποτέ. Ωσαύτως καϊ οί έχοντες
χοίρους và μήν ημπορεί κανένας và πωλήσει ποτέ έξω οϋτε άρσενικούς οϋτε θηλυκά. Οί
δε χασάπηδες và μήν ήμποροϋν và πωλήσουν ποτέ παραπάνω άπό τήν στίμαν. 'Ωσαύτως
και οί ψαράδες.

Γ "Οσοι γεωργοί θέλονν νά έχονν πρόβατα νά έχωσι τήν άδειαν, πλήν và μήν ήμποροϋν
ποτέ và έχουν παράνω άπό τά δέκα πρόβατα τά όποια νά τά έχουν μπαστουρωμένα μέσα
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είς τά εδικά τονς πράγματα, διά νά μήν ήθελε πειράξουν ποτε κανένα πλησίον τους πράγμα
είς τδ παραμικρόν. Ωσαύτως καί ό κάθε γεωργός νά μήν ημπορεί νά έχει παραπάνω άπό
μίαν σκρόψαν, ομοίως καϊ τόν χοίρον τον, δηλαδή τδ σκροφάρι τον είς τήν κατοικίαν τον,
τές δέ παραπάνω σκρόφες νά τές χαλάσωσιν έξ άποφάσεως. Ωσαύτως καί όποιος ήθελε
πωλήσει μυζήθρα έξω άπδ τήν πατρίδα καί πιαστεί, θέλει παιδεύεται άπό τήν έξουσίαν
καϊ θέλει πληρώνει τζερεμέ γρόσια εκατό, κάνοντας καϊ τή μυζήθρα αύθεντική.
ΙΑ' Οί βοσκοί νά μήν έχουν άδειαν νά περάσουν τά πρόβατά των είς τές Δήλες τόν Μάιον,
έάν μη πρότερον δεν ήθελε εΐπωσι τήν εΐδησιν είς τήν Καντζιλλαρίαν. Αύτό τοϋτο θέλει
είναι είς χρέος οί βοσκοί νά τό άκολονθοϋν καί κατ έτος ...

ΙΡ'Όστις ήθελε πατήσει τήν καραντίνα νά παιδεύεται σφοδρά πληρώνοντας και διά ποινήν
είς τό Κοινόν γρόσια πενήντα ...

ΙΕ Ό καθένας κάτοικος εδώ νά είναι είς χρέος νά πληρώνει τά δοσίματά του μέ κάθε προ-
θυμίαν κάμνοντας κάθε τρόπον, οί μέν έχοντες όλα δμοϋ, οί δέ μή έχοντες ολίγον κατ ολίγον
εκείνο οπού έχουν. "Οσοι όμως δέν ήθελεν είναι ξεπληρωμένοι έως τόν χρόνον, θέλει πληρώνονν
διάφορον είς όσα ήθελε χρωστοϋν έκ τών δοσιμάτων τονς πρός έξι παράδες τό χρέος.
Αύτοϊ οί άνωθεν νόμοι ώς κοινοωφέλιμοι θέλει φνλάττονται άπαράβατοι και άμετάτρεπτοι
άπό δλονς τονς κατοίκονς τής πολιτείας καί νήσου ταύτης αιωνίως και όστις ήθελεν
μετατρέψει τό παραμικρόν άρθρον έξ αύτών είς τό ανάθεμα έπί τήν κεφαλήν αύτοϋ και
προσέτι όστις καϊ άν είναι, ή μεγάλος ή μικρός, νά παιδεύεται σφόδρα παρά τής Κοινό-
τητος ώς παραβάτης καϊ κακοθελητής τής πατρίδος ών. Είς μόνιμον καί διηνεκή ένδειξιν
καϊ στερέωσιν κατεσφαλίσθησαν οί άνωθεν νόμοι μέ τήν μεγάλην κοινήν σφραγίδα ώς
ψνχή όλης τής Κοινότητος ...».

775

1819. Υπόδειγμα συντάξεως νοταριακής πράξης «εμφυτευτικής σολιατοποι-
ήσεως». Λιαπάδες (Κέρκυρα).

Γ. Ροδολάκης, «Διαμόρφωση νομικής ορολογίας στις αγροτικές
σχέσεις. Η περίπτωση της Κέρκυρας (16ος-17°ς αι.)», στα Πρακτικά
τον Ζ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α', Αθήνα 2004, σ. 391-392, αρ. 1-2.

776

1819. Διαθήκη. Τρίκαλα (Κορινθία).

Ή. Γιαννικόπουλος, «Ό μητροπολίτης Κορίνθου Ζαχαρίας Β'
(1783-1819) καί τά προβλήματα τής κληρονομιάς του», Παρνασσός
49 (2007), σ. 226-227, αρ. 1.

777

1819-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βέρβενα (Αρκαδία), Μονεμ-
βασία, Μυστράς (Λακωνία).
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Γ. 'Αναγνωστόπουλος, «Κρεββατάδες καί Λακεδαίμων»,
Λακωνικά 1 (1932), σ. 190-197, 225-226, 281-283, 286-287.

778

1819-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άργος, Κουτσοπόδι (Αργο-
λίδα).

Τ. Μαύρος, ((Τό άρχεΐον του οπλαρχηγού Τάσου Νέζου», ΔΙΜΝ 20
(1990), σ. 348-354, αρ. 2 και 6-11· ΔΙΜΝ 21 (1990), σ. 383-385,
αρ. 12-15- ΔΙΜΝ 22 (1990), σ. 410-412, αρ. 16-17·

778α

1819-1839. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιο Όρος.

Σ. Κ α δ ά ς, Κώδιξ ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου "Ορους (αρ. χει-
ρογράφου 627), ιη-ιθ'αί., Άγιο Όρος 1994, σ. 135-136, 147-148.

779

1820. Ανάκληση διορισμού κοτζάμπαση. Άνδρος.

Δ. Πασχάλης, «Κοτζαμπάσηδες», ΗΜΕ 1935, σ. 311-312.

780

1820. Αποδείξεις παραλαβής. Οδησσός, 'Τδρα.

Έ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς, Ή Φιλική Εταιρεία. Αναμνηστικόν τεύχος
επϊ τη ΙδΟετηρίδι, Αθήνα 1964, σ. 264 αρ. 34, σ. 266 αρ. 38.

781

1820. Πώληση ακινήτου. Σκιάθος.

Ί. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α ς, Σκιαθίτικα Α'. Ιστορία τής Σκιάθου, Αθήνα
1978, σ. 223-224, αρ. 3.

782

1820. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λιβόρνο.

Β. Κυριαζόπουλος, «Ό Μυκονιάτης άγωνιστής Φραγγιας
φαμέλης», ΔIEEE 21 (1978), σ. 92-94, αρ. 1-2.
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783

1820. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Κυνουρία (Αρκαδία).

------, «Τσακώνικο πουλητήριο τοΰ 1820», Χρονικά τών Τσακώνων

5 (1980), σ. 47.

784

1820. Κοινοτική απόφαση, με την οποία ρυθμίζεται το εμπόριο κρέατος.
Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 4. 'Εμπορία κρέατος έν Άνδρω κατά
τας παραμονας της επαναστασεως», Πέταλον 6 (1995), σ. 327-329.

785

1820. Μίσθωση έργου. Χίος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 5. Το τέμπλον τοΰ καθολικού τής
μονής τής Αγίας», Πέταλον 7 (1999), σ. 333-334.

786

1820. Πώληση ακινήτου. Πάτρα.

Κ. Π α ν ί τ σ α ς, «Μία περίπτωση αγοραπωλησίας οικοπέδου στήν Κάτω
Πόλη τών Πατρών πριν τήν έπανάσταση τοΰ 1821», Πελοποννησιακά
27 (2003-2004), σ. 47-48.

787

1820-1823. Διαθήκη. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Διαθήκη τοϋ Γεωργίου Κορνηλίου (1820)», Επτανησιακά
Φνλλα 7/2 (1970), σ. 145-148.

787α

1820-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και αποφάσεις δικαιοδοτικών
οργάνων. Βραχώρι, Ζυγός, Μεσολόγγι (Αιτωλοακαρνανία).
Θ. Θωμόπουλος, «Ή αύτοδιοίκηση καί ό ρόλος τοΰ έθιμοδικαίου
(δημοσίου καί ίδιωτικοΰ) στήν έπαναστατημένη Δυτική Στερεά», στον
τόμο Θέματα Έλληνικον Έθιμοδικαίον, 'Αθήνα 1988, σ. 117-119,
136-137, 139-140, 195-205.
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788

1820-1831. Προικοσύμφωνα. Μάρμαρα (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Δύο προικοσύμφωνα άπο τά Μάρμαρα του 19ou
αιώνα», Παριανά 90 (2003), σ. 281-284, αρ. 1-2.

789

1820-1833. Πωλήσεις ακινήτων. Γκούρα, Καστανιά, Φενεός (Κορινθία).

Σ. Μιχόπουλος, «Τρία δικαιοπρακτικά έγγραφα από την Καστανιά
και τη Γκούρα», Αΐπντος 12/31-33 (2004), σ. 61-63, αρ. 1-3.

790

1820-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα, δικαστική
απόφαση κοινοτικού κριτηρίου. Καρύταινα, Παλούμπα, Τρίπολη (Αρ-
καδία), Πέτα (Ηλεία), Κόρινθος, Ναύπλιο.

Ά. Τ σ ε λ ά λ η ς, Πλαποντας. Βιογραφία, ανέκδοτο άρχεϊο-άπο-
μνημονεύματα. Διορθώσεις καϊ παρατηρήσεις στήν ιστορία τοϋ Σπ.
Τρικούπη. Επίσημα ανέκδοτα έγγραφα, γράμματα, σημειώματα,
αλληλογραφία, Αθήνα 1962, σ. 74-76, 138-139, 200-201, 204, 240-
241, 264, 552-553.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1822, 5 Ιανουαρίου

«Δια τοϋ παρόντος συμφωνητικού εγγράφου δήλον γίνεται, ότι τήν σήμερον εσυμφώνησαν
τά δύο μέρη οικειοθελώς και ευχαρίστως, δηλ. άπό τό εν μέρος δ Υψηλάντης μετά τών
στρατηγών και καπεταναίων ώς ύποσημειοϋνται καϊ άπό τό άλλο μέρος οί έν τω φρουρίω
τής Κορίνθου Άλβανίται και λοιποί μπουλουκαμπασήδες, δ Μπεκίρ άγα ζουλοφονιας, δ
Άλήμπεης Άπτήλ μπέης ζαδές Γκραβενίτης, δ Όμέρ αγάς Λαλιώτης, δ Άπτονλά Πελουά-
μπεη, δ Ίσλάμης ρουμπιστιάνος μέ όλους τούς ανθρώπους των ξένους καϊ δ Άπτουλας άγα
Τοπιτζίμπεη, ότι συμφώνως Απεφάσισαν καί έδωσαν τόν λόγον τής τιμής των εις τό νά
έξέλθωσι τήν έρχομένην Τετράδην έξωθεν τοϋ φρουρίου μέ τά άρματά τους καϊ τά ροϋχα
των καϊ νά τούς έμβαρκάρωμεν νά περάσουν εις Τριζώνια, υποσχόμενος δ Πρίγκιψ μετά
τών υπογεγραμμένων στρατηγών και καπεταναίων ίνα δώσουν ένέχυρα εις τούς ρηθέντας
Άλβανίτας δέκα άνθρώπους συγγενείς καθώς καί οί Άλβανίται και λοιποί υπόσχονται νά
δώσωσι εις τόν Πρίγκιπα καϊ καπεταναίους άλλους δέκα άνθρώπους των σημαντικούς καϊ
συγγενείς, ους κρίνουσι άξιους, ένέχυρα, τά οποία άμα σύν Θεώ φθάσωσιν οί Άλβανίται
εις τά Τριζώνια υπόσχονται νά τά άλλάξουν, và δώσουν τά ιδικά μας καϊ νά πάρουν
τά ιδικά τους, νά άπέλθουν εις τδν τόπον τους. Ταϋτα εσυμφώνησαν αμφότερα τά μέρη
εύχαρίστως και δρκώνονται εις τόν θ εάν, εις τήν πίστην τους καϊ εις τήν τιμήν τους ίνα
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φυλάξωσιν άπαρασάλευτα και είς ένδειξιν και άσφάλειαν έγιναν δύο δμοια απαράλλακτα
υπογεγραμμένα ιδιοχείρως των καϊ βουλωμένα μέ τήν βοϋλαν τους, ίνα βαστά ένα τδ
κάθε μέρος καϊ υπογράφεται ...».

791

1821. Ειδικό πληρεξούσιο. Ύδρα.

Έ. Πρωτοψάλτης, Άρχεΐο Δημητρίου Ί. Θέμελη: Ανέκδοτα έγ-
γραφα, Αθήνα 1955, σ. 6-7 αρ. 7.

791α

1821. «Στρατοπολιτικόν Σύστημα τής Σάμου». Τοπικό σύστημα διοικήσε-
ως της Σάμου το οποίο καταρτίσθηκε από τον ηγέτη της Σαμιακής
επανάστασης του 1821 Λογοθέτη Λυκούργο και επικυρώθηκε από την
Πανσαμιακή Συνέλευση ( 12/5/1821 )32.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Σάμος. Α' «Έκθεσις
τοϋ τοπικοϋ συστήματος τής Σάμου, διοργανισθέντος παρά τοϋ άρχηγοϋ
αύτής Α. Λυκούργου άπο τάς άρχάς Μαΐου τοϋ 1821 Α' έτους τής
ελευθερίας», σ. 851-857 (βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 705).

791 β

1821 (26/5). Πράξη της Συνέλευσης προκρίτων, κληρικών και στρατιωτικών
περί συστάσεως του διοικητικού οργανισμού της Πελοποννησιακής
Γερουσίας. Μονή Καλτεζών (Αχαία).

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Ä. Ή σωζομένη τής εν Καλτέζαις
Συνελεύσεως Πραξις, σ. 616 (= Μάμουκας, Τά κατά τήν Άναγέννησιν, τ. 1,
σ. 3-433).

792

1821. Σχέδια οργανισμών της διοικήσεως της Πελοποννήσου και σχετικές
παρατηρήσεις. Τα κείμενα προτάθηκαν από τον Δημήτριο Υψηλάντη
και προκρίτους της περιοχής σε συνόδους του Ιουλίου και Αυγούστου
του 1821. Βέρβενα, Τ(ζ)αράκοβα (Αρκαδία).

32. Πρβλ. λήμμα 833 του παρόντος τόμου.

33. Η συγκεκριμένη πράξη δεν έχει αποδελτιωθεί στο Γκίνης, Περίγραμμα, όπου όμως περι-
λαμβάνονται άλλα κείμενα από την ανωτέρω έκδοση του Α. Μάμουκα.
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Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Πελοπόννησος.
Β'. «Γενικός 'Οργανισμός τής Πελοποννήσου τόν όποιο επρότεινε εν
Βερβένοις ο υψηλότατος πρίγκηψ Δημήτριος Υψηλάντης» (= Μάμουκας,
Τά κατά τήν Άναγεννησιν, τ. 1, σ. 9-12). Γ «Όργανισμός καϊ Γνώμη τοϋ
Λάου τής Πελοποννήσου διά τήν τοπικήν διοίκησίν της, πολιτικής
και στρατιωτικής» (= Μάμουκας, ό.π., σ. 12-16). Δ' «Προσθήκη δευτέρα
καϊ πρότασις τοϋ λαοϋ» (= Μάμουκας, ό.π., σ. 16-17). Ε' «Προσθήκη
καϊ δευτέρα πρότασις τοϋ πρίγκηπος», σ. 617-623 (= Μάμουκας, ό.π.,
σ. 17-1834).

793

1821. Το κείμενο του «'Οργανισμού τής Γερουσίας τής Δυτικής Ελλάδος»
περί προσωρινής διοικήσεως της περιοχής από την Αιτωλία έως και
την Ήπειρο. Ψηφίσθηκε από τη συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελ-
λάδος την 9η Νοεμβρίου 1821. Μεσολόγγι.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Στερεά Ελλάς.
Α' <ΑΟργανισμός τής Γερουσίας τής Δυτικής Ελλάδος», σ. 635-639
(βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 701).

794

1821. «Ό 'Οργανισμός τοΰ 'Αρείου Πάγου, Γερουσίας τής 'Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος» ή «Νομική Διάταξις τής 'Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος»
(Αττική έως Μακεδονία) συντάχθηκε από τον Θ. Νέγρη και ψηφίσθηκε
από τη συνέλευση της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας (15 Νοεμβρίου
1821). Σάλωνα (= Αμφισσα) Φωκίδας).

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Στερεά Ελλάς.
Β' «Νομική Διάταξις τής Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ή 'Οργανισμός
τοϋ Αρείου Πάγου, Γερουσίας τής Ανατολικής Ελλάδος», σ. 640-658
(βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 702).

795

1821. «Ό 'Οργανισμός τής Πελοποννησιακής Γερουσίας» και τα προλεγόμε-
νά του (ανάδειξη 24 αντιπροσώπων με έμμεση εκλογή). Το κείμενο

34. Οι συγκεκριμένες πράξεις δεν έχουν αποδελτιωθεί στο Γκίνης, Περίγραμμα, όπου όμως
περιλαμβάνονται άλλα κείμενα από την ανωτέρω έκδοση του Α. Μάμουκα.
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ψηφίσθηκε από τη συνέλευση της Πελοποννήσου στην Επίδαυρο την
27η Δεκεμβρίου 1821.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Πελοπόννησος Ζ.
«'Οργανισμός τής Πελοποννησιακής Γερουσίας», ΣΤ «Προλεγόμενα»,
σ. 626-632 (βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 700).

796

1821. Συμφωνία των εξεγερμένων Ελλήνων για τη διανομή λείας. Ζαρούχλα
(Αχαΐα).

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, Ιστορικές σελίδες και ανέκδοτα κείμενα (1571-1821),
'Αθήνα 1971, σ. 109-110.

797

1821. Συμφωνητικό του γενικού αρχηγού της επαναστάσεως στην περιοχή
της Εύβοιας, επισκόπου Νεοφύτου, και του καπετάνιου Γιάννη Κα-
ραβέλη. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάξουν τα έγγραφα
της εκστρατείας για την πολιορκία της Εύβοιας. 'Τδρα.
Θ. Σιμόπουλος, Μάρτυρες καϊ άγωνισταϊ ίεράρχαι τής ελληνικής
εθνεγερσίας 1821-1829. Β' Συμβολή είς τήν νεωτέραν ίστορίαν τοϋ
ελληνικού έθνους και τής ορθοδόξου εκκλησίας, 'Αθήνα 1972, σ.
482.

1821, 30 Οκτωβρίου

«Οί υπογεγραμμένοι δ τε καπετάν Γιάννης Καραβέλης Αίνίτης, έξουσιαστής τοϋ Ελληνικού
καθωπλισμένου πριγαντίνου μου, καί δ Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, ναυλωτής αύτοϋ,
φανερώνομεν και ομολογούμεν διά τοϋ παρόντος μας εγγυητικού και ύποσχετικοϋ γράμματος,
ότι μέ το νά μας εδόθη παρά τής ενταύθα Ναυαρχίας έγγραφος ή άδεια τοϋ νά έπέλθωμεν
μετά τοϋ ρηθέντος πριγαντίνου διά τήν πολιορκίαν τής νήσου Εύριπου προς ύπεράσπισιν
τών ομογενών μας είς τά έκείσε, ύποσχόμεθα οί δύο ό τε καπετάν Γιάννης και δ ναυλωτής
Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος νά διατηρώμεν μέ ακρίβεια ν τά έγγραφα τής εκστρατείας
μας, τά δποΐα μας εδόθησαν εκ τής Ναυαρχίας ταύτης. Είς ένδειξιν τής έγγυήσεως και
υποσχέσεως ημών δπού νά φυλάξωμεν όλα αύτά, δπού τά έγγραφα διορίζουν καϊ αποφασίζουν,
χωρίς νά άθετήσωμεν ούδέ έν, δίδομεν τό παρόν ίδιόχειρόν μας ένυπόγραφον.

Ύδρα 30 'Οκτωβρίου 1821
Καπετάν Γιάννης Καραβέλης υπόσχομαι
f Ό Καρύστου Νεόφυτος ύπόσχομαι».
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798

1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, Οικογένεια Στεφάνου: Ιστορία καϊ ανέκδοτα έγγραφα,
Αθήνα 1973, σ. 43-45 αρ. 1-3, σ. 55-60 αρ. 12-19, σ. 67-68 αρ. 24.

799

1821. Πρωτοπαπαδική απόφαση καταδίκης κληρικών σε αργία και φυλάκιση
για συμμετοχή τους στη Φιλική Εταιρεία. Ζάκυνθος.
Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, Ό Νικόλαος Καντούνης και άλλοι Ζακυνθινοί Φιλικοί.
Ανέκδοτα κείμενα. 01 πρώτοι μήνες τοϋ Εικοσιένα στήν Ζάκυνθο.
Άγνωστα έργα τέχνης άπό τή συλλογή Κολαΐτη, Αθήνα 1973, σ.
20-22 (= Λ. Ζώης, «Κληρικοί έν έξορία», Αί Μοϋσαι 24/551 (1916), σ. 3-4).

800

1821. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιο Όρος, Σκόπελος.

Ί. Μ α μ α λ ά κ η ς, «Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν έπανάστασιν τής
Χαλκιδικής τό 1821», ΛIEEE 14 (1980), σ. 433 αρ. 8, σ. 442-443
αρ. 15, σ. 456-457 αρ. 25-25α, σ. 462-463 αρ. 32, σ. 466-467 αρ.
34, σ. 482-483 αρ. 50, σ. 486 αρ. 54.

801

1821. Σύμβαση της I. Κοινότητας του Αγ. Όρους και του καπετάνιου Γ.
Καμπούρη για την φύλαξη των ακτών του Αγ. Όρους. Άγιο Όρος.
Ερατώ Ζέλλιου-Μαστορόκωστα, «Η Κασσάνδρα στην
επανάσταση του 1821», Χρονικά τής Χαλκιδικής 46-47 (1991-1992),
σ. 28-29, αρ. 24.

802

1821. Προικοσύμφωνο. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Η διαθήκη του επισκόπου της Σκοπέλου Ευ-
γενίου. Συμβολή στην ιστορία της επισκοπής Σκιάθου και Σκοπέλου
το α' μισό του 19°" αιώνα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 37 (2000), σ.
259-262, αρ. 11.
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803

1821-1823. Έγγραφα σχετικά με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και
τη διοικητική οργάνωση της Λακεδαίμονος. Μυστράς, Τρίπολη.
Α. Φωτόπουλος, Οί Γιατράκοι τον 1821. τ. Β'Αρχείο Παναγ.
Γιατράκον, Αθήνα 2001, σ. 293-295 αρ. 1, σ. 308-309 αρ. 11, σ.
312-313 αρ. 14, σ. 315-321 αρ. 17-19, σ. 328-332 αρ. 27, σ. 352-
353 αρ. 40, σ. 361-369 αρ. 46-49, σ. 387-388 αρ. 55, σ. 396-397
αρ. 61, σ. 401-402 αρ. 64.

ΣΥΣΤΑΣΗ «ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ» ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

1822, 27 Μαΐου

«Έν ονόματι τής Θείας Προνοίας!
"Οπου ώσι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν τω ονόματι μου, κάγώ εν μέσω αύτών. Με τοϋτο
ηθέλησε và δείξη ό φιλάνθρωπος Ίησοϋς τδ μέγα καλόν τής ένώσεως, όταν γίνηται μέ
καθαράν συνείδησιν. Μέ βάσεις τοιαύτας άπεφασίσαμεν và κάμωμεν άδελφικόν δεσμόν,
όστις θέλει φροντίζει τό κοινόν τής πατρίδος συμφέρον. Διά τοϋτο κάμνομεν τόν ιερόν
τής άμωμήτου ήμών πίστεως όρκον διά và φυλάξωμεν.
Αον. Τά άδελφικά ιερά μεταξύ μας χρέη άδιάσειστα.

Βον. "Οταν μέλλωμεν và κινήσωμεν τινά ύπόθεσιν, χρεωστοΰμεν εις κοινήν συνέλευσιν
và τήν προβάλωμεν. "Η, άν δέν είμεθα εις ένα μέρος, và άγροικώμεθα μέ άλλον τρόπον,
δπού ή περίστασις ήθελε μας δδηγήσει, καϊ άφ' ού άκριβώς τήν έρευνήσωμεν, νά τήν
άποφασίζωμεν καϊ εντόνως và τήν ένεργώμεν.

Γον. Άνίσως ήθελε λάβει χρείαν χρηματικήν κάνεις έξ ήμών, διά và κίνηση τι πρός όφελος
τής Πατρίδος, χρεωστοΰμεν και έξ ιδίων μας và τω χορηγώμεν, όσον δυνάμεθα, και
άλλοθεν νά ένεργώμεν νά τώ δίδωνται, καϊ νά συνεργώμεν διά νά λάβη τό αισιον τέλος.
Πλήν καϊ τοϋτο μέ κοινήν άπάντων συναίνεσιν.

Δον. Άνίσως ήθελε λάβει κανείς εξ ήμών καταδρομήν, υποχρεούμενα όλοι và τόν υπερασπίζωμεθα,
και κοινόν έχθρόν và νομίζωμεν τόν κατατρέχοντα τόν άδελφόν μας.
Εον. Δ là và γενή ώφελιμωτέρα ή ένωσίς μας, χρεωστοΰμεν và φυλάττωμεν τδν ιερόν τοϋτον
δεσμόν μυστικόν, και άπό τόν πλησιέστερόν μας συγγενή, και μόνον έκεΐνον và δεχώμεθα
εις τήν άδελφότητά μας, όστις κριθή άξιος άπό όλους καϊ τδ μυστικόν và φυλάξη και τό
Γένος διά τής ενώσεως του và ώφελήση.

ςον. "Οστις έξ ήμών ήθελεν άθετήσει τά ρηθέντα χρέη του, κάμνομεν όρκον εις τήν άγίαν
Τριάδα νά τόν παιδεύωμεν μέ θανάτου ποινήν, ώς κοινόν προδότην και τής άδελφότητος
καϊ τής πατρίδος.

Πρδς τοϋτο εγράφησαν τέσσερα όμοια, και τό εν δίδεται πρός τόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην,
τό β" πρός τόν Μαρκον Πότζαρην, το γ"' πρός τόν Παναγιωτάκην Γιατράκον, τό δ°" πρός
τόν Άλεξάκην Βλαχόπουλον, τά όποια έχει χρέος ό καθείς νά έχη ειδοποιημένους τούς
αδελφούς τό μέρος, όπου θέλει έναποταμιεύσει τό ίδικόν τον. "Ωστε, άν, φνλάξοι Κύριος,
άποθάνη κανείς, νά τδ λαμβάνωσιν οί λοιποί καϊ νά τό έναποταμιεύωσι όπον κριθή, και
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υποχρεούνται νά προστατεύωσι τήν οίκογενειαν τοϋ άποθανόντος με ζήλον ανήκοντα εις
τήν αδελφότητα.

Έγράφη τή κζ' Μαΐου αωκβ'

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Μάρκο Μπότζαρης

Παναγιώτης Γιατράκος

Άλεξάκης Βλαχόπουλος».

ΣΥΣΤΑΣΗ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ»
«Έπειδή όλοι έξεύρομε ν καλώς, ότι ούτε νά έλενθερωθώμεν έμποροϋμεν, ου τε έθνος νά
γνωρισθώμεν, δια τό όποιον εξ αρχής άποφασίσαμεν, εως νά αποθάνωμεν, να άγωνισθώμεν,
χωρίς νά δυναμωθούν οί νόμοι μας καϊ ή Διοίκησις ή επίτροπος τών νόμων. Είμεθα προ-
σέτι όλοι πληροφορημένοι άπό όσα εφέτος ακολούθησαν είς τό έθνος μας, ότι έξ αιτίας
μερικών όπου ηθέλησαν να καταπατήσουν τους νόμους καϊ έπάθαμεν πολλά και είμεθα εις
κίνδυνον νά χαθώμεν, άν δέν έδιαφέντεναν τά ιερά τοϋ έθνους δίκαια οί καλοί πατριώται
... Συμφώνως καί μέ μίαν γνώμην άποφασίζομεν άπό τής σήμερον έως ν' αποθάνωμεν
νά φυλάξωμεν μεταξύ μας μίαν άδελφότητα και άληθινήν σνμψωνίαν ...
Α"1. Νά σεβώμεθα τήν σεβαστήν Διοίκησιν καί νά ύπακούωμεν χωρίς προφασιολογίας
είς τάς προσταγάς της, ν' άκολουθώμεν όσα είναι διά κοινήν ώφέλειαν, και ποτέ νά μή
διακρίνωμεν τά πράγματα μέ πάθη και φιλοπροσωπίες. "Οταν δέ έλθη περίστασις, νά
διαφεντεύωμεν τούς νόμους μέ όλας τάς δυνάμεις μας ...

Γη. Ώς χρέος τής άδελφότητ ος, ό,τι δ ένας αδελφός γνωρίζει ότι έμπορε ι νά μεγαλώση
τήν ύπόληψιν κοντά είς τό έθνος ενός άλλον ή πολλών άδελφών, νά προσπαθή μέ όλην τον
τήν δύναμιν νά τό ένεργή. 'Ομοίως δ καθείς νά ένεργή διά τούς άδελφούς ό,τι άλλο καλόν
έμπορεί δι αύτούς. Νά μήν βλάπτη όμως τό γενικόν σνμφέρον, ούτε νά είναι έναντίον
τών νόμων και τής θελήσεως τής σεβαστής Διοικήσεως ...

Εη. Άνίσως κανείς άδελφός κατατρεχθή άπό κανένα ή πειραχθή, καί έχη ανάγκην νά
βοηθηθή, νά προσκαλή τόν κοντινώτερον άδελφόν τον ή άδελφούς τον, ούτοι δέ άμέσως
νά δίδονν γρήγορα τήν άναγκαίαν βοήθεια ν. Νά είναι εις χρέος όμως ύστερα έκεινος δ
άδελφός, δπού θέλει ζητήσει τήν βοήθειαν, νά απόδειξη είς τούς έπίλοιπονς άδελφούς,
ότι δέν έδωσε αύτός καμμίαν αίτίαν, άλλά όλα τά σφάλματα τά είχεν εκείνος οπού τον
κατέτρεξε, αύτήν δέν τήν παράστασίν τον νά τήν μαρτνρήση και δ άδελφός δπού θά πάγη
εις βοήθειάν τον ...

Ζη. "Οποιος ήθελε παραβή καμμίαν ή περισσοτέρας άπό τάς είρημένας σνμφωνίας, νά
τόν προσκαλούν οί έπίλοιποι άδελφοϊ νά άπολογηθή. Καί, αφού άκούσουν τήν άπολογίαν
του κατά τά σφάλματά τον, νά τόν σνγχωροϋν ή νά τόν άναγκάζονν νά ύποχρεώση τούς
άδελφούς μέ φανερά σημεία τής μετανοίας τον δι' όσα έσφαλεν. Άνίσως δέ κανείς φανερά
άκολονθή έναντία τοΰ ίεροϋ σκοποΰ τής ενώσεώς μας ή ξεβγαίνη άπο τές άνω σνμφω-
νίες, προσκαλούμενος δέ νά άπολογηθή στέκεται πεισματικώς είς τήν κακοβουλίαν του,
νά προσπαθώμεν όλοι διά τής σεβαστής Διοικήσεως νά τοϋ γίνεται ή άνάλογος τιμωρία
καί ή άννποληψία άπό τό έθνος. Είδέ καί τοϋτο δέν δννηθώμεν, νά τόν κατατρέχωμεν
εσχάτως μέ όλας τάς δννάμεις μας, μέ όποιον τρόπον στοχασθώμεν ...
Τέσσαρα όμοια ύπογράφησαν καί έδόθησαν είς χείρας τό μέν έν ...».



508

ΑΡΙΘΜΟΙ 775 - 782

804

1821-1826. Διοικητικά, διαδικαστικά, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και νοταριακά
έγγραφα. Αθήνα, Άργος, Κέα, Ναύπλιο, Ξηροχώρι (Εύβοια).
Κ. Διαμάντης (έπιμ.), Άθηναϊκόν Άρχεΐον. Τόμος τιμητικός επϊ
τη ΙδΟετηρίδι τής επαναστάσεως τον 1821, Αθήνα 1971, σ. 24-27
αρ. 13-20, σ. 49-50 αρ. 67-69, σ. 52-54 αρ. 80-83, σ. 56-59 αρ.
86-92, σ. 64-66 αρ. 99-101, σ. 70-71 αρ. 106, σ. 112-113 αρ. 162,
σ. 285-286 αρ. 212-213, σ. 292-296 αρ. 215-219, σ. 299-300 αρ.
224, σ. 314-315 αρ. 232, σ. 319 αρ. 236, σ. 327 αρ. 244, σ. 336-341
αρ. 255-260, σ. 344-348 αρ. 263-264, σ. 355 αρ. 268, σ. 358-359
αρ. 273, σ. 374-375 αρ. 284.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΣΠΙΤΙΩΝ»

1825, 3 Αυγούστου

«Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Έπαρχεΐον Αθηνών
Τό Έπαρχεΐον βλέπον με δυσαρέσκειάν του τήν κατεδάφισιν τών εθνικών όσπιτίων,
έμαθε μέ φρίκην του, άφοϋ επέκτεινε και έφήπλωσε τάς έρεύνας και εξετάσεις του παρά
τίνων ψιλοκάλων πατριωτών πολιτών, δτι έκτος εκείνων διά τών δποίων τήν ξυλικήν
οί στρατιώται άπό τήν δριμύτητα τοϋ κρύου και τοϋ χειμώνος βιασθέντες ήρπαξαν μέ
μικράν ζημίαν τών τοίχων των. Πολλοί δέ άπό τούς πολίτας άνευ ταύτης τής άνάγκης,
καϊ έξ αύτών οί πλείονες ευκατάστατοι άπό τό πάθος τής φιλαρπαγής καϊ πλεονεξίας
κινούμενοι έγκρέμισαν τά πολλά άσυστόλως, κρυφίως καί φανερώς, μετακομίζοντες
ξυλικήν των και πέτρες των και μάρμαρά των σφετεριζόμενοι διά αίσχροκέρδειαν τά
συμφέροντα τοϋ Έθνικοϋ Ταμείου και έπειδή οί νόμοι, τά εθνικά κτήματα καϊ χρήματα
τά ονομάζουν ίεράν παρακαταθήκη καί τούς ταϋτα καθ' δποιονδήποτε τρόπον άρπάζοντας,
έξωλεστάτους, μυσαρούς, άποτροπαίους, ίεροσύλους καϊ πάσης άποστροφής άξιους καϊ
ώς τοιούτους τούς παιδεύουν.

Τό Έπαρχεΐον διά νά διακόχρη είς τό εξής τόν δρόμον τοιούτων άνοσιουργημάτων καϊ κατα-
χρήσεων και νά άποζημιωθή τό Έθνικόν Ταμεΐον διατάττει και διατάττον διακηρύττει:
Αον) Δέν θέλει τολμήσει τις είς τό εξής νά βλάψη άπό τά έθνικά σωζόμενα δσπίτια,
ούτε νά άρπάση άπό τά κρημνισμένα πέτρες, μάρμαρα, ξύλα καϊ κεραμίδια καϊ όστις
παρηκούση θέλει παιδεύεται αύστηρώς, χωρϊς συγκατάβασιν σωματικώς χρηματικώς και
μέ άποζημίωσιν.

Βον) "Οστις ήρπασεν άπό αύτά διατάττεται είς τριήμερον διορίαν νά τά γνωστοποίηση
είς τό Έπαρχεΐον διά τά επακόλουθα μέτρα, τά δποΐα εγκρίνει ανάλογα μέ τόν νόμον καϊ
τήν δικαιοσύνην.

Γον) "Οσοι κτίσται και ξυλουργοί μετεκόμισαν είς άλλας οικίας άπό αύτά νά τό αναφέρουν
είς τό Έπαρχεΐον, κατά τήν άνωθεν διορίαν, άλλέως θέλουν παιδεύονται ώς άνωτέρω.
Δον) Συμπληρωμένης τής άνωθεν προθεσμίας τό Έπαρχεΐον θέλει εκτείνει τάς εξετάσεις του
καϊ ερευνήσεις καϊ οί παραβάται θέλουν παιδευθή άνυπερθέτως μέ διπλήν τιμωρίαν...».
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804α

1821-1827. Διοικητικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα που αφορούν στη σύ-
σταση και λειτουργία σχολείων στην επαναστατημένη Ελλάδα. Αθήνα,
Αίγινα, Άνδρος, Άργος, Αργοστόλι, Άστρος, Βυτίνα, Δημητσάνα,
Ζάκυνθος, Ιθάκη, Ίος, Καλάβρυτα, Καλαμάτα, Καρύταινα, Κέρκυ-
ρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κόρινθος, Λιβόρνο, Μέγαρα, Μεσολόγγι,
Μονεμβασιά, Νάξος, Ναύπλιο, Παρίσι, Παροικιά (Πάρος), Πάτμος,
Πόρος, Σαλαμίνα, Σάμος, Σίφνος, Σκόπελος, Σπέτσες, Στεμνίτσα,

Σ/ rp ι rp , -

υρος, Ιηνος, Ιριπολη, Ιόρα.
Δ. Αντωνίου (εκδ.), Η εκπαίδευση κατά την ελληνική επανά-
σταση 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, Αθήνα 2002, τόμ. Α'
1821-1825, σ. 37-634 αρ. 1-613· τόμ. Β' 1826-1827, σ. 11-286
αρ. 614-869.

805

1821-1829. Δανειακές συμβάσεις. Αρκαδιά (Μεσσηνία).

Μ. Φ ε ρ έ τ ο ς, «Στό περιθώριο τής τριφυλιακής ιστορίας», Τριφυλιακή
Εστία 34 (1980), σ. 315.

806

1821-1830. Νομοθετικά, διοικητικά, στρατιωτικά και δικαιοπρακτικά έγγρα-
φα αναφερόμενα στον επαναστατικό αγώνα της Κρήτης. Δικαστικές
αποφάσεις, καταγγελίες και αναφορές σχετικά με ποινικές και αστικές
υποθέσεις. Κρήτη.

Ν. Τωμαδάκης, Άνθούλα Παπαδάκη, Κρητικά ιστορικά
έγγραφα (1821-1830), τ. Α (1821-1824), Αθήνα 1974, σ. 17-612,
αρ. 1-696.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡθΕΝΟΦΘΟΡΙΑΣ.

ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ

1823, 29 Ιονλίου

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή Επιτροπή Κριτηρίου
Θεωρήσασα μίαν άναφοραν παρά τής Πελαγιας Λαζουροπούλας, αναφερομένης ότι έχουσα
κόρην μέ πρώτον ανδρα δπού είχεν, ήγαπήθη μετά τοϋ δευτέρου ανδρός της τόν άνεψιόν,
όστις έν γαστρι έφερεν αύτήν, καϊ μετά τοϋτο έτραβήχθη, προφασιζόμενος διό τούς
συγγενείς του, ότι είσϊν ενάντιοι τοϋ νυμφευθήναι αύτήν.
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Καλέσασα αυτούς και έξετάσασα ταυτοχρόνως και αυτοπροσώπως, ακριβώς ώμολόγηααν
αμφότεροι, ότι ομογνώμως ήγαπήθησαν και πολλάκις συνενρέθησαν, έως ου συνέλαβεν
ή γυνή και μετά τό συλληφθήναι αυτήν ύποχρεώσασα αυτήν τήν κόρην, Κυριακήν, εις
όρκον, κατά τήν ζήτησιν τοϋ αύτοϋ άνεψιοϋ, ήτοι τοϋ Νικολή Λιοδάκη Μερωνιανοϋ
έραστοϋ της, έχοντα ύποψίαν κατ αύτής, έλαβεν αυτόν ένώπιον τής εικόνος τοϋ Ίησοϋ
καϊ τοϋ ευαγγελίου, ότι έκτος τούτου ούκ έγίνωσκεν καϊ ού γινώσκει έτερον άνδρα, ώς
ή έγγραφος άπόδειξις του προσταχθέντος πνευματικού πατρός οικονόμου συναΐτη διά νά
έξετάση και δρκώση αυτήν.

Αποφασίζει

ά. Έπειδή και έφαίνετο συγγένεια αναμεταξύ τως, έχουσα τήν αύτής μητέρα δ άπλοϋς
θείος αύτοϋ εκρίθη εύλογον νά δώση εις αύτήν διά φθοράν γρ. 500 και νά ζωοτροφή αύτήν
έως τοϋ τεκεΐν, καϊ μετά τό τεκειν νά ζωοτροφή τδ υπ αύτής γεννηθέν, ή νά περιλάβη
αυτό.

β. Έπειδή και τόν τρόπον δέν εΐχεν ώς άνωθεν, μή δυνάμενος νά άκολουθήση, άν και
μέ περισσοτέραν συγκατάβασιν ήθελεν άποφασισθή, και θεωρήσασα ότι άναμεταξύ τους
δέν είχον καμμίαν άλλην συγγένειαν, άλλά διά μόνην τήν άκραν ένωσιν οπού θεωρείται
άναμεταξύ τής μητρός μετά τοϋ θείου, κρίνασα και άνακρίνασα

ποιότερον τών δύο προκειμένων κακών! Τό νυμφευθήναι αύτήν δ ρηθεϊς Νικολής, αποφασίζει
καϊ διορίζει αύτδν νά λάβη και νά στεφθή ...».

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΤΟΥ

1823, 18 Αυγούστου

«... (Ύποσχετικόν τοϋ Γεώργη Χαρχαλάκη Αρδακτιανοϋ
διά τούς υιούς του, όταν ζητηθώσι. Είσ. 19 Αύγουστου)
Δίνω τδ παρόν ύποσχετικόν εις άσφάλειαν εγώ δ κάτωθεν υπογεγραμμένος είς τήν σεβαστήν
Διοίκησιν τής πατρίδος, ότι άν ή άθωσις ήτις έκαμα διά τούς υιούς μου υπέρ τοϋ φόνου
τοϋ Μιχελή Βεργιτζάκη είς Βρύσες άποδειχθή ψευδής νά είναι όλη μου ή περιουσία κινητή
και άκίνητος είς τήν έθνικήν Κάσσαν.

Πρός τούτοις υπόσχομαι είς οποιονδήποτε καιρόν ήθελε άποδειχθή τινάς άπό τούς
άθωωθέντας παρ έμοϋ υιούς μου πταίστης ή μέτοχος τοϋ αύτοϋ φόνου, νά τόν δίνω μόνος
μου είς τούς χωριανούς· και είς τοϋτο ύποσημειοϋμαι ...».

807

1821-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα, τα οποία
αναφέρονται στην οργάνωση της εκπαίδευσης από την επανάσταση
μέχρι και τον Καποδίστρια. Αίγινα, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, Πόρος,
Σαλαμίνα, Σπέτσες, Στερεά Ελλάδα, Ύδρα.

Ά. Δ α σ κ α λ ά κ η ς, Κείμενα - πηγαϊ τής ιστορίας τής ελληνικής
επαναστάσεως. Σειρά τρίτη. Τά περϊ παιδείας, Μέρος πρώτον, σ.
27-736 αρ. 2-339, Μέρος δεύτερον, σ. 340-1504 αρ. 340-703, Μέρος
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τρίτον, σ. 1505-2068 αρ. 704-999, Συμπλήρωμα έγγραφων, σ. 2069-
2116, Αθήνα 1966-1968.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Δ' ΕΝ ΑΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1829, 2 Αυγούστου

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΑ'.

Η ΕΘΝΙΚΗ Δ' ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Νομίζουσα εν τών κυριωτέρων χρεών της νά σκεφθή περϊ τών συντελεστικών μέσων είς
τήν κοινωνικήν καϊ πολιτικήν επανόρθωσιν τής Πατρίδος·

Θεωρούσα ώς βάσιν τής επανορθώσεως ταύτης τήν ôià τής ιεράς Θρησκείας και τής ορθής
Παιδείας ήθικήν τών πολιτών διαμόρφωσιν

Καϊ ομολογούσα τήν ανάγκην του νά προμηθεύση είς τήν Κυβέρνησιν άσφαλή πόρον τών
συντελούντων είς τοϋτο μέσων,

ά.) Τοϋ νά βελτιώση τήν σημερινήν κατάστασιν τής Εκκλησίας·

β'.) Τοϋ νά προίκιση τδ Όρφανοτροφειον μέ εισοδήματα ανάλογα μέ τον σκοπδν τής
καθιδρύσεώς του·

γ'.) Νά ένθαρρύνη τήν πρόοδον τής Αλληλοδιδακτικής και νά συστήση Σχολεία Τυπικά'
δ'.) Ν ά συστήση Σχολεία ανωτέρας τάξεως διά τούς άφιερωθησομένους είς τά Εκκλησιαστικά,
είς τήν Πολιτικήν ύπηρεσίαν, και είς τήν σπουδήν τών τεχνών, τών επιστημών και τής
φιλολογίας·

ε'.) Νά συστήση δημοσίους τυπογραφίας·

Ψηφίζει.

Α. Δίδεται πάσα δύναμις και πληρεξουσιότης είς τήν Κυβέρνησιν νά συνάξη, δπως κρίνη
άσφαλέστερον και καταλληλδτερον, δλας τάς κληροδοσίας, δσας φιλόκαλοι δμογενεϊς εντός
ή εκτός τής Ελλάδος άφιέρωσαν, ή θέλουν αφιερώσει είς τό μετά ταϋτα, είς φιλάνθρωπα
και κοινωφελή Καταστήματα.

Β. Νά διευθετήση, με τήν σύμπραξιν τής Γερουσίας, τά εντός τής Επικρατείας ευρισκόμενα ιερά
και φιλανθρωπικά Καταστήματα, ώστε νά συνεισφέρουν δι όλας αύτάς τάς ύπηρεσίας.
Γ". Ή Κυβέρνησις θέλει συστήσει Γαζοφυλάκιον, ύπό τήν ιδίαν της άμεσον διεύθυνσιν, εις
τό όποιον θέλει άποτίθεσθαι τά άπό τών κληροδοσιών και τά άπό τών ιερών Καταστημά-
των συλλεγόμενα χρήματα, αρθρ. Α'καϊ Β', προσδιωρισμένα εξηρημένως είς βελτίωσιν τοϋ
Ιερατείου, είς προικισμόν τοϋ 'Ορφανοτροφείου, είς ύποστήριξιν τών Αλληλοδιδακτικών
Σχολείων, Σχολείων Τυπικών, Σχολείων άνωτέρας τάξεως διά τούς Εκκλησιαστικούς,
Πολιτικούς, ή διά τούς άφιερωθησομένους εις τήν σπουδήν τών τε Επιστημών, τών τεχνών
καϊ τής φιλολογίας, και είς σύστασιν δημοσίων Τυπογραφιών ...».

808

1821-1832. Συνταγματικά κείμενα των πρώτων Εθνικών Συνελεύσεων (Α'
Επιδαύρου, Β' Άστρους, Γ' Επιδαύρου, Γ' (κατ' επανάληψιν) Ερμι-
όνης και Τροιζήνας, Δ' Άργους, Ε' Αργούς και Ναυπλίου, Δ' (κατ'
επανάληψιν) Μεγάρων και Περαχώρας, Δ' (κατά συνέχειαν) Ναυπλίου
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και Προνοίας): «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν έν
Έπιδαύρω Α' Έθνικήν Συνέλευσιν» («'Οργανικός Νόμος» 1/1/1822)
(= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 707)' «Νόμος τής 'Επιδαύρου ήτοι προσωρινόν
πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν έν Αστρει Β' Έθνικήν Συνέλευσιν»
(13/4/1826)· «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος κατά τήν έν Ερμιόνη
καί Τροιζήνι (κατ' έπανάληψιν) Γ' Έθνικήν Συνέλευσιν» (1/5/1827) ( =
Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 773' Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ I.
Περίοδος Α': Τουρκοκρατία (1669-1868)», Τάλως 3 (1991-1993), σ. 383-396, αρ.
101)· «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος κατά τήν Ε' Έθνικήν Συνέλευ-
σιν έν Ναυπλίω» (ή «Ήγεμονικόν») (15/3/1832) (= Γκίνης, Περίγραμμα,
λήμμα 824). «'Οργανισμός τών κατά τήν έλληνικήν έπικράτειαν δικαστη-
ρίων» (1832) (Πρακτικά NE' Συνεδριάσεως της Ε' Εθνοσυνελεύσεως).
Πρακτικά Συνεδριών των πρώτων Εθνικών Συνελεύσεων, Ψηφίσματα,
Προβουλεύματα, Διακηρύξεις της Διοικήσεως, Πρωτόκολλα εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων, αναφορές, διακηρύξεις του Εκτελεστικού
Σώματος και λοιπά έγγραφα της επαναστατικής περιόδου μέχρι την
άφιξη του Όθωνα. Άργος, Άστρος, Επίδαυρος, Ερμιόνη, Κόρινθος,
Μέγαρα, Ναύπλιο, Περαχώρα (Κορινθία), Τροιζήνα (Αργολίδα).
Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. Αί ΈθνικαΙ Συνελεύ-
σεις, τ. 1-3, Αθήνα 1971-1974 (Αρχεία τής Ελληνικής Παλλιγενεσίας
3-5).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ Ε ΠΙ Α ΑΥΡΩ Α' ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

1822, 1η Ιανουαρίου

«... ΤΙΤΛΟΣ Ε'
ΤΜΗΜΑ θ'
Περί τοϋ Δικαστικού

πζ'. Το Δικαστικόν είναι άνεξάρτητον άπό τάς άλλας δύο δυνάμεις, τήν Έκτελεστικήν και
Βουλευτικήν.

πη. Σύγκειται άπό ένδεκα μέλη, εκλεγόμενα ύπό τής Διοικήσεως καϊ έκλέγοντα τόν
Πρόεδρόν των.

πθ'. Τό Αικανικόν ενεργείται διά τών κριτηρίων, περί τής συστάσεως τών όποιων θέλει
προσεχώς έκδοθή δ άναγκαιος νόμος.

'η'. Εκάστου κριτηρίου ή περιφέρεια και δ γενικός τύπος καϊ ή μέθοδος τών διαδικασιών
προσδιορίζονται άπό τόν έκδοθησόμενον νόμον.

ίηα. Ό περί κριτηρίων έκδοθησόμενος νόμος βάσιν θέλει έχει τά εξής πέντε άρθρα:
Ljß'. Νά συστηθή άνώτατον κριτήριον όπου διατρίβει ή γενική Διοίκησις· είς αύτό ν'
άποφασίζωνται ai πολιτικαϊ καϊ έγκληματικαϊ διαδικασίαι ανεκκλήτως.
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<7}λ Είς οποία μέρη διατρίβονσιν αί κατά μέρος κεντρικαί τής Ελλάδος διοικήσεις, οίον αί
Γερονσίαι, Αρειος Πάγος κ.τ.λ., νά σνστηθώσι παρόμοια μέ τό γενικόν τής Ελλάδος κριτήρια,
άπό τά όποια μόνα ν' άναφέρωνται αί διαδικασίαι είς τό γενικόν τής Ελλάδος κριτήριον.
'ηδ'. Νά σνστ ηθώσι καί κριτήρια άνά έν είς τό κέντρον εκάστης έπαρχίας, άφ' ών και
μόνων ν' άναφέρωνται αί διαδικασίαι είς τά κατά μέρος κεντρικά κριτήρια, οΐον τό κρι-
τήριον τον Άρείον Πάγον κ.τ.λ. Ταϋτα όμως τών έπαρχιών τά κριτήρια δέν δικάζονσιν
εγκληματικός διαδικασίας.

!ηέ. Νά διορισθή είς έκάστην κοινότητα ή χωρίον είς κριτής ειρηνοποιός, όστις νά κρίνη
νποθέσεις άχρις έκατόν γροσιών καί έν γένει νά φροντίζη περί έξισάσεως πάσης παρε-
μπιπτούσης διαφοράς.

'ηζ'. Τονς ειρηνοποιούς κριτάς τών χωρίων δύνανται νά κατηγορήσωσι τά κριτήρια τών
επαρχιών τά δέ κριτήρια τών έπαρχιών κατηγορούνται άπό εκείνα τών κατά μέρη κεντρικών
διοικήσεων, καί ταϋτα πάλιν από τό γενικόν τής Ελλάδος δικαστήριον.
1ηζ'. Τό Εκτελεστικδν Σώμα νά διορίση έπιτροπήν, σνγκειμένην άπό τά έκλεκτότερα καί
σοφώτερα μέλη τής Ελλάδος, τών όποιων ή άρετή νά είναι εγνωσμένη, διά νά σννθέσωσι
κώδικας νόμων πολιτικών, εγκληματικών καί έμπορικών, οί όποιοι, καθώς και άπας
νόμος, καθνποβάλλονται είς τοϋ Βουλεντικοϋ καϊ Εκτελεστικού Σώματος τήν έπίκρισιν
και έπικύρωσιν.

!ηη. 'Άχρι τής κοινοποιήσεως τών είρημένων κωδίκων, αί πολιτικαϊ και εγκληματικαϊ
διαδικασίαι βάσιν έχουσι τούς νόμονς τών άειμνήστων χριστιανών ημών αντοκρατόρων
καϊ τούς παρά τοϋ Βονλεντικοϋ καϊ 'Εκτελεστικού Σώματος έκδιδομένονς νόμους· διά δέ
τά εμπορικά, δ έμπορικδς τής Γαλλίας κώδιξ μόνος ισχύει είς τήν Ελλάδα,
'ηθ'. Τά βασανιστήρια καταργούνται διά παντός, καθώς και ή ποινή τής δημεύσεως,
ρ. Μετά τήν σνστασιν τοϋ όλον Δικανικού Σώματος, ούδεις τών κατοίκων τής Ελλάδος
καθείργεται επί λόγω 'εγκλήματος, άνευ τής προσταγής τοϋ ανήκοντος κριτηρίου, έκτος
εάν σνλληφθή έπ' αύτοφώρω ...»

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΗΤΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΑΣΤΡΕΙ Β'ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

1823, 13 Απριλίου

«...ΤΜΗΜΑ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Περι τών πολιτικών δικαιωμάτων τών Ελλήνων
β'. "Οσοι αύτόχθονες κάτοικοι τής έπικρατείας τής Ελλάδος πιστεύονσιν εις Χριστόν, είσϊν
"Ελληνες και άπολαμβάνονσιν, άνεν τινός διαφοράς, όλων τών πολιτικών δικαιωμάτων.
'Ομοίως, "Ελληνες είσι και τών αύτών δικαιωμάτων άπολαμβάνονσιν όσοι, έξωθεν έλθόντες
και τήν έλληνικήν φωνήν πάτριον έχοντες και είς Χριστόν πιστεύοντες, ζητήσωσι, παρ-
ρησιαζόμενοι είς τοπικήν ελληνικής έπαρχίας αρχήν, νά έγκαταριθμηθώσι δι' αύτής εις
τούς πολίτας "Ελληνας.

γ'. "Ολοι οί "Ελληνες είσιν ίσοι ενώπιον τών νόμων, άνευ τινός έξαιρέσεως.

δ'. "Οσοι, έξωθεν έλθόντες, κατοικήσωσιν ή παροικήσωσιν εις τήν επικράτεια ν τής Ελλάδος,

είσϊν ίσοι μέ τούς "Ελληνας ένώπιον τών νόμο^ν.

ε. "Ολοι οί "Ελληνες είναι δεκτοί επίσης είς τά πολιτικά καϊ στρατιωτικά, καϊ είς όλας έν
γένει τάς τιμάς· δοτήρ δέ τούτων, μόνη έκάστον ή άξιότης.
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ζ'. Ή Ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου Έλληνος καϊ παντός άνθρωπου, εντός τής
επικρατείας ευρισκομένου, είναι υπό τήν προστασίαν τών νόμων.

ζ'. "Ολαι αί εισπράξεις πρέπει νά διανέμωνται δικαίως και άναλόγως είς όλους τούς κα-
τοίκους τής επικρατείας· καμμία δ' εισπραξις δέν γίνεται, άνευ προεκδοθέντος νόμου, και
κανένας νόμος περι εισπράξεως δέν έκδίδεται, ειμή διά έν καϊ μόνον έτος.
η. Οί "Ελληνες έχουσι τδ δικαίωμα νά κοινοποιώσιν άλλως τε και διά τών τύπων τάς
δοξασίας των, άλλά μέ τούς άκολούθους τρεις όρους:
α'. Νά μή γίνεται λόγος κατά τής χριστιανικής θρησκείας-
β'. Νά μήν άντιβαίνωσιν είς τάς κοινώς άποδεδεγμένας άρχάς τής ηθικής-
γ. Νά άποφεύγωσι πάσαν προσωπικήν ϋβριν.

θ'. Είς τήν έλληνικήν έπικράτειαν οϋτε πωλείται, οϋτε άγοράζεται άνθρωπος- άργυρώνητος
δέ παντός γένους καϊ πάσης θρησκείας, άμα πατήσας τό έλληνικόν έδαφος, είναι έλεύθερος
καϊ άπό τδν δεσπότην αύτοϋ άκαταζήτητος.

ί. Κανένας δέν δύναται νά βιασθή νά διαφύγη τό άνήκον κριτήριον.

ια'. Καθένας δύναται νά άναφέρηται πρός τδ Βουλευτικόν έγγράφως, προβάλλων τήν

γνώμην του περι παντός πράγματος.

ιβ'. Ή Διοίκησις πολιτογραφεί άλλοεθνεΐς, κατά τούς άκολούθους όρους:
α'. Νά διατρίψωσι πέντε ολόκληρα έτη καϊ είς τό διάστημα τοϋτο νά μήν άποδειχθώσι
ποτέ έγκληματίαι καϊ νά άποκτήσωσιν εντός τοϋ πενταετοϋς διαστήματος ακίνητα κτή-
ματα έν τή έπικρατεία.

β'. Τά μεγάλα άνδραγαθήματα καϊ αί σημαντικαϊ έκδουλεύσεις είς τάς χρείας τής πατρίδος,
ένούμεναι μέ τήν χρηστότητα τών ηθών, είναι δικαιώματα ικανά είς πολιτογράφησιν.
ιγ'. Ό πολιτογραφούμένος άπολαμβάνει άμέσως τά δικαιώματα, κατά τούς §§ β', ζ' και η',
τδ δέ δικαίωμα τοϋ παραστάτου, μετά δέκα έτη τής πολιτογραφήσεως ...

ΤΜΗΜΑ Ζ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'
Περϊ τοϋ Δικανικοϋ

οά. Τό Δικανικόν είναι άνεξάρτητον άπό τάς άλλας δύο δυνάμεις, τήν Βουλευτικήν και
τήν Έκτελεστικήν.

οβ'. Τό Δικανικόν ένεργειται διά τών κριτηρίων, κατά τόν νόμον τής Διοικήσεως,
ογ'. Νά συσταθή άνώτατον κριτήριον, όπου διατρίβει ή Διοίκησις.

οδ'. Είς αυτό νά άποφασίζωνται αί πολιτικαι και έγκληματικαι διαδικασίαι άνεκκλήτως-
πρωτοπαρρησίαστος (5' ύπόθεσις δέν αναφέρεται εις αύτά.

οε. Νά σύγκειται άπό έννέα μέλη, εκλεγόμενα άπό τό Βουλευτικόν καϊ Έκτελεστικόν,

εκτός τοϋ Σώματος των, και εκλέγοντα τόν πρόεδρον αύτών.

ος'. Δέν λογίζεται πλήρες, ειμή όταν είναι παρόντα όλα αύτοϋ τά μέλη.

of' Έν άπονσία μέλους τοϋ δικαστηρίου, τδ Έκτελεστικον Σώμα διορίζει προσωρινόν

τοποτηρητήν τοϋ άπόντος.

οη. Αί έγκληματικαϊ διαδικασίαι γίνονται παρρησία και άκωλύτως καθένας παρίσταται,
οθ: Αχρι τής συστάσεως τοϋ γενικοϋ κριτηρίου, τό Βουλευτικόν Σώμα νά διορίση έννεαμελή
επιτροπή ν, έκτος τών μελών αύτοϋ, σταθερώς διατρίβουσαν, όπου ή Δ ιοίκησις.
π. Τό Βουλευτικόν Σώμα νά διορίση έπιτροπήν, συγκειμένην άπό τά εκλεκτότερα καϊ
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σοφώτερα μέλη της Ελλάδος, τών οποίων ή άρετή νά είναι εγνωσμένη, διά νά συνθέσωσι
κώδικας νόμων πολιτικών, εγκληματικών και εμπορικών, οί όποιοι, καθώς και άπας
νόμος, καθνποβάλλονται είς τον Βουλευτικού τήν επίκρισιν καϊ τοϋ Εκτελεστικού τήν
επικύρωσιν. 'Άχρι δέ τής κοινοποιήσεως τών είρημένων κωδίκων, κατά μεν τά εγκληματικά
και πολιτικά ίσχύονσιν οί νόμοι τών ημετέρων άειμνήστων χριστιανών αυτοκρατόρων τής
Κωνσταντινονπόλεως, τό Απάνθισμα τών Εγκληματικών τής Β' Εθνικής Σννελεύσεως
τών Ελλήνων καϊ οί άπό τήν Διοίκησιν εκδιδόμενοι νόμοι· κατά δε τά εμπορικά ισχύει
μόνος τής Γαλλίας δ εμπορικός κώδιξ.
πα'. Κανένας δέν δύναται νά άποφύγη τό άνήκον κριτήριον.

πβ'. Κανένας δεν δύναται νά μένη είς φνλακήν περισσότερον άπό είκοσι τέσσαρας ώρας,
χωρίς νά πληροφορηθή επισήμως τάς αιτίας τής φυλακαισεώς του, και περισσότερον άπό
τρεις ημέρας, χωρίς νά άρχίση ή διαδικασία του.

πγ. Μετά τήν σύστασιν τών κατά τόπους δικαστηρίων, κανένας δέν φυλακώνεται επί
λόγω εγκλήματος, άνευ τής εγγράφου διαταγής τοϋ άνήκοντος δικαστηρίου, εκτός εάν
συλληφθή επ' αύτοφώρω.

πδ'. "Ολοι οί κριταΙ υπόκεινται είς εύθύνας, κατά τονς κατά κριτών βυζαντινούς χριστιανικούς
νόμους, και τό Βουλευτικόν δικάζει αύτούς.

πε. Τά βασανιστήρια καταργούνται διά παντός, καθώς και ή ποινή τής δημεύσεως ...»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1832, Μάρτιος

«ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. Τακτικά Δικαστήρια τής Έλληνικής Επικρατείας είναι:
ά Τά τών Ειρηνοδικών
β" Τά τών Πρωτοκλήτων
γ' Τά τών Έκκλήτων
δ' Τό Άνώτατον, ώς άκυρωτικόν.

2. "Ολαι αί πολιτικαί, εμπορικοί, επανορθωτικοί καϊ εγκληματικοί διάφοροι κρίνονται είς
τά ρηθέντα δικαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Περϊ τών κατά κοινότητας Ειρηνοδικών

3. Εκάστη κοινότης έχει ένα είρηνοδίκην, όστις εκπληροΐ καϊ τά καθήκοντα τοϋ επανορθωτικού
δικαστοϋ.

4. Ό Δημογέρων τής κοινότητος είναι και ειρηνοδίκης· όπου δε είναι πλειότεροι Δημογέ-
ροντες κατά νόμον, δ λαβών τάς πλειοτέρας ψήφους είς τήν εκλογήν τών Δημογερόντων,
εκτελεί καί τά καθήκοντα τοϋ είρηνοδίκον.

5. Είς περίπτωσιν νομίμου εξαιρέσεως ή άπουσίας τοϋ ειρηνοδίκου, ό μετ' άυτόν έχων
τάς πλειοτέρας ψήφους Δημογέρων εκτελεί τά καθήκοντα τοϋ έξαιρεθέντος ή άπόντος.

6. Έάν δ Δημογέρων τής κοινότητος τύχη εις μόνον, είς περίπτωσιν νομίμου εξαιρέσεως
ή άπονσίας αύτοϋ, δ ειρηνοδίκης τής πλησιεστέρας κοινότητος εκπληροΐ τά καθήκοντα
εκείνου.
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Καθήκοντα τών κατά κοινότητα Ειρηνοδικών

7. Ό ειρηνοδίκης εκάστης κοινότητος έκπληροί τά έργα τον εν συντόμω.

8. Ώς πολιτικός δικαστής κρίνει οριστικώς όλας τάς πολιτικός και εμπορικός υποθέσεις,
όσων ή αξία δέν υπερβαίνει τους δέκα φοίνικας, καϊ αί δι' αυτός αποφάσεις τον είναι
ανέκκλητοι. Έκκλητώς δέ κρίνει καϊ τάς μέχρι τεσσαράκοντα φοινίκων λογιζομένας
υποθέσεις.

9. Όφείλει προ πάντων νά προβάλλη τόν συμβιβασμόν είς τά διαφερόμενα μέρη καϊ νά
προσπαθή νά τόν κατ όρθωση· εάν δ' άποτύχη, κρίνει καϊ άποφασίζει ...

... Καθήκοντα τοϋ Πρωτοκλήτον Δικαστηρίον
ώς Πολιτικοεμπορικοϋ
50. Κρίνει πασαν πολιτικήν ή έμπορικήν ύπόθεσιν, μή εξαιρουμένης μηδεμιας, ούτε τών τοϋ
άμφιαβητονμένον διοικητικού, αιτινες κρίνονται κατά τούς ιδιαιτέρους αύτών τύπονς...

Καθήκοντα αύτοϋ ώς Εγκληματικού

57. Εξετάζει και κρίνει όλας τάς κατηγορίας κατά τών έν ύπονργήμασι κατωτέρας τά-
ξεως τοϋ Διοικητού, τοϋ Δημοσίον Σννηγόρον, τοϋ Προέδρον τών Έκκλήτων καϊ τοϋ
Επαρχιακού Ειρηνοδίκου.

58. Εξετάζει καί κρίνει τάς γινομένας κατηγορίας καθ' όλων τών Ελλήνων ή ξένων,
έγκαλονμένων δι' εγκλήματα πραχθέντα εντός τοϋ Κράτονς, ή έντός εμπορικών πλοίων
ύπό δποιανδήποτε σημαίαν ευρισκομένων είς τούς λιμένας καϊ παράλια τοϋ Κράτονς, όταν
είναι ύπό κάθαρσιν καϊ έάν εΐναι είς έλενθέραν κοινωνίαν, όταν λάβη μετοχήν εις τήν
πραξιν κανείς άλλότριος τοϋ πληρώματος.

59. 'Εξετάζει καϊ κρίνει τάς γινομένας κατηγορίας καθ' όλων τών Ελλήνων, έγκαλονμένων
δι' έγκλήματα πραχθέντα έντός τοϋ Κράτονς, είτε κατά ξηράν, είτε κατά θάλασσαν, και
άλλαχοϋ μή κριθέντα μήτε τιμωρηθέντα.

60. Έν γένει τό άρμόδιον Έγκληματικόν Δικαστήριον εΐναι εκείνο έντός τής δικαιοδοσίας
τοϋ όποιον έπράχθη τό έγκλημα ...

... Περί αίρετοκρισιών

121. Αί αίρετοκρισίαι, άλλαι μεν είναι εκούσιοι, άλλαι δέ κατ' ανάγκην.

122. Οί διαιτηταί εκλέγονται έλενθέρως παρά τών διαφερομένων καί ή άπόφασίς των
έχει ίσχύν, ώς πάσα άλλη τών Τακτικών Δικαστηρίων, οσάκις φνλαχθώσιν οί ώρισμένοι
τύποι.

123. Είς τάς εκουσίους αίρετοκρισίας, οί διαφερόμενοι συμφωνούντες έκλέγουσιν οΐονς
καί όσονς θέλονσι διαιτητάς.

124. Οί αιρετοί κριται θέλουν άνταμείβεσθαι άπό τάς έργασίας των άνά τοις εκατόν ύπό
τής καθαρός ποσότητος τής διαφοράς, πληρωνόμενα παρ' αμφοτέρων τών μερών κατά
πρώτον. "Οστις δέ αύτών καταδικασθή οριστικώς, άποζημιοί τόν έτερον, άφοϋ έκδοθή
τελευταίον ή δριστική άπόφασις.

125. "Οστις τών έκλεχθέντων αιρετών κριτών, χωρίς νομίμου ή εύλογοφανοϋς αιτίας,
άποποιηθή έπειτα ή άμελήση νά έκπληρώση καθ' όλην τήν έκτασιν τά καθήκοντα αύτοϋ,
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εγκαλούμενος εις το τών Πρωτοκλήτων Δικαστήριον, καταδικάζεται ακολούθως είς ποινήν
50 εως 100 φοινίκων, έπιπληττόμενος δημοσίως παρά τοϋ δικαστηρίου.

Καθήκοντα τής εκουσίου αίρετοκρισίας
126. Κρίνει δλας τάς πολιτικάς και έμπορικάς ύποθέσεις τάς οποίας οί διαφερόμενοι
καθυποβάλλουσιν είς αύτήν ...»

ΨΗΦΙΣΜΑ Κ'

1832, Μάρτιος

«Ή Εθνική Ε τών Ελλήνων Συνελευσις
Άνακρίνασα, προσθαφαιρεσασα και έπιθεωρήσασα τον καθ υποβληθέντα παρά τής Επιτροπής
Όργανισμδν τών Δικαστηρίων κατά συνέπειαν τοϋ άρθ... τής υπ' άρ... πράξεως.

Ψηφίζει

Α'. Ό Όργανισμδς ούτος τών Δικαστηρίων έπικνροϋται.

Κ Ή Γερουσία, άμα συγκροτηθή, θέλει συντάξει τύπους διαδικασίας συντόμους και κα-
ταλλήλους είς τήν παροϋσαν τοϋ 'Έθνους κατάστασιν καί κατ' αύτούς θέλουν ενεργεί τά
συστηθησόμενα δικαστήρια.

Γ. Ή Κυβέρνησις θέλει διατάξει τά ύπάρχοντα δικαστήρια νά τελειώσωσι μέχρι τής
πρώτης τοϋ έλευσομένου Ιουνίου καί άνευ άναβολής όλας τάς έκκρεμεις δίκας καϊ θέλει
καταστήσει άντ' αύτών τά έν τω παρόντι Όργανισμώ Τακτικά Δικαστήρια, άμα έκπεραιώση
ή Γερουσία τούς ρηθέντας τύπους διαδικασίας.

Δ'. Οί τύποι ούτοι δέν θέλουν συγχωρήσει νά είσάγωνται είς έκάστην ύπόθεσιν πλέον τών
δύο παρεμπιπτόντων ζητημάτων, και ταϋτα, έάν ώσιν αναπόφευκτα καϊ σχετικά μέ τήν
ούσιαστικήν ύπόθεσιν.

Ε 'Έως ότου σννταχθώσιν οί άναγκαΐοι Κώδικες Νόμων, τά δικαστήρια ταϋτα θέλουν
εφαρμόζει είς μέν τά εγκληματικά τό Απάνθισμα τών Εγκληματικών Νόμων τής R
Εθνικής Συνελεύσεως, είς δέ τά πολιτικά τούς Βυζαντινούς Νόμους τών Ρωμαίων και
Χριστιανών Αύτοκρατόρων, καϊ είς τά εμπορικά τόν Έμπορικόν Κώδικα τής Γαλλίας· προ
πάντων δέ θέλονν έφαρμόζει εις όλα άνεξαιρέτως, έγκληματικά, πολιτικά και έμπορικά,
τούς παρά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως έκδιδομένους νόμους.

ς'. Τό Νομοθετικόν Σώμα θέλει έπιφέρει τάς άναγκαίας τροπολογίας και βελτιώσεις είς
τόν Όργανισμδν αύτόν τών Δικαστηρίων, δδηγούμενον άπδ τήν πεϊραν μετά τήν σύστασιν
αύτοϋ.

Ζ'. Αί έξ όλων τών κοινωνικών σχέσεων πηγάζουσαι συμφωνίαι και αί άπό τών διαφόρων
συναλλαγμάτων ύποθέσεις, αί γενόμεναι προ τής Επαναστάσεως, θέλονν άποφασίζεσθαι ώς
έγιναν τότε, χωρίς νά παραβιάζωνται παντάπασι τά έγγραφα καϊ αί σννθήκαι αί γενόμεναι
έπι καλή πίστει και κατά τάς επικρατούσας τοπικός συνήθειας· τά δέ περί γάμων θέλονν
φνλάττεσθαι άπαράβατα πάντα, όπως άν έγιναν μέχρι τοϋ παρόντος.
Η'. Ό Κανονισμός ούτος τοϋ άνωτέρω άρθρον θέλει έχει ίσχύν έως ότον άποσβεσθώσιν
αί τοιαύτης φύσεως διαφοραί.

Θ'. Αί περί ληστειών τών κατά τάς δημοσίας οδούς δίκας θέλουν δικάζεσθαι κατά τό ύπ'
άρ...ψήφισμα τής Κυβερνήσεως, μέχρις ότου τό Νομοθετικόν Σώμα άποφασίση τά περί
τούτου.
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Τ. Τό παρόν ψήφισμα καταχωρηθεν είς τόν Κώδικα τών Ψηφισμάτων καϊ κοινοποιηθέν
είς τήν Κυβέρνησιν νά δημοσιευθή διά τοϋ τύπου.
Εξεδόθη εν Ναυπλίω τήν ... Μαρτίου 1832

Ό Πρόεδρος Ό Αντιπρόεδρος

Λάμπρος Νάκου»

809

1821-1832. «Λυτά» έγγραφα των δύο ανωτάτων αρχών (της Α' και Β'
Βουλευτικής Περιόδου), έγγραφα απευθυνόμενα κυρίως προς το Βου-
λευτικό Σώμα από αρχές ή ιδιώτες και δικαστικές αποφάσεις. Άγιος
Πέτρος (Αρκαδία), Αίγινα, Ανδραβίδα (Ηλεία), Άργος, Βραχώρι ( =
Αγρίνιο), Βυτίνα, Γαστούνη (Ηλεία), Επίδαυρος, Ερμιόνη, Καλαμάτα,
Κέα, Κεφαλονιά, Κλουκίνες (Αχαΐα), Κόρινθος, Κορώνη, Κρανίδι,
Μαραθονήσι (= Γύθειο), Μήλος, Μονεμβασιά, Μυστράς (Λακωνία),
Μύκονος, Νάουσα (Πάρος), Ναύπλιο, Ξηροχώρι (Εύβοια), Πάτμος,
Πραστός (Αρκαδία), Πύργος (Ηλεία), Σαλαμίνα, Σάμος, Σαντορίνη,
Σαραβάλι (Αχαΐα), Σίφνος, Σοποτός (Αχαΐα), Σύρος, Τρίκερι (Μα-
γνησία), Τρίπολη, Ύδρα, Φιλιατρά (Μεσσηνία), Ψαρά.
Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832, «Λυτά έγγραφα»
Α καϊ Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 1-4, Αθήνα 1976-1979 (Αρχεία
τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας 9-12).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ. ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΖΩΗ ΔΩΡΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

1823, 27 Σεπτεμβρίου

«Υπέρτατη Διοίκησις

Κατά τήν τελευταίαν διαταγήν τοϋ Σεβαστοϋ Βουλευτικού Σώματος, σημειωθεΐσαν επί τής
άναφορας τοϋ κριτηρίου και σταλεϊσαν είς τό κριτήριον κατά τήν 26 Σεπτεμβρίου, ένεκα
τής διαφοράς τών Καλαμιωτών κατά τήν προεκδοθεϊσαν αύτών άναφοράν είς τήν Αιοίκησιν,
τοϋ νά θεωρηθή κατά τούς νόμους τών άοιδίμων αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, ταύτη
τή διαταγή επόμενοι μετεκαλέσαμεν όλους τούς κληρονόμους καί, θεωρήσαντες ταύτην τήν
διαφορά ν αύτών, άποφασίζομεν κατά τούς νόμους τών άειμνήστων αύτοκρατόρων Κων-
σταντινουπόλεως ίνα, πρώτον, οί κληρονόμοι, καταθέσαντες έν τώ μέσω τά όσα έλαβον
έπί λόγω προικός καί όσα κατά διαφόρους καιρούς χαρισθέντα αύτοις παρά τοϋ πατρός
ή μητρός ζώντων καί ενώσαντες ταϋτα πάντα με άπασαν τήν περιουσίαν πατρικήν καί
μητρική ν, μοιράσωσιν άπαντα είς πέντε ίσα μέρη καϊ λάβωσιν έκαστος άνά εν μερίδιον,
έξ ίσου, δηλαδή δ Αναγνώστης, υιός τοϋ μακαρίτου Λναγνώστου Νεκταρίου, αί δύο ζώσαι
άδελφαί αύτοϋ, Καλή και Αικατερίνη, καϊ τά μείναντα πέντε άνέψια, Σπϋρος, Σήρμω,
Αναστασία, Μαρία καϊ Σοφία, έκ δύο γνησίων άδελφών θηλέων άποδεχόμενοι, δεύτερον,
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εξ ίσον καϊ πληρώνοντες αναλόγως τό άποδεδειγμένον χρέος τών γονέων αύτών, ώς οί
νόμοι περι τούτων πάντων διακελενονται. Και μένομεν με όλον τό σέβας.
Έν Σαλαμΐνι ...

Τό Αον Δικαστήριον
Κωνσταν. Ζώτος
Στάμος Δασκαλόπονλος».

810

1821-1832. Δάνειο κοινότητας. Γαρδίκι (Φθιώτιδα).

Γ. Λ έ λ η ς, «Α. Διαχρονική εξέλιξη του θεσμού των δημογεροντιών
Ζητουνίου, Πατρατζικίου και συνεδριακή σύναξη αυτών στη διάρκεια
της τουρκοκρατίας. Β. Μια ιδιόμορφη πώληση-παραχώρηση των
κτημάτων των χωριών: Πελασγίας, Μύλων και του οικισμού Μαχαλά
στον Αχμέτ εφέντι τον Ιούλιο του 1820», στον τόμο Φθιωτική Ιστορία.
Πρακτικά 2ον Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία - αρχαιολογία
- λαογραφία), τ. Β', Λαμία 2005, σ. 235-237.

811

1821-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λεβέτσοβα (= Κροκεαί,
Λακωνία).

Κ. Π ί τ σ ι ο ς, Καρυαϊ (Αράχοβα) Λακεδαίμονος, Αθήνα 1948, σ.
128 σημ. 8, σ. 186-187, σ. 338 σημ. 1.

812

1821-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κράβαρα, Νεοχώρι (Αιτω-
λοακαρνανία).

Χ. Χαραλαμπόπουλος, «Παναγία Αμπελακιώτισσα. Το σταυ-
ροπηγιακό μοναστήρι. Έγγραφα 1821-1864», Νανπακτιακά 3 (1986-
1987), σ. 439-442 αρ. 1-2, σ. 443-452 αρ. 4-8, σ. 453-457 αρ.
10-12.

813

1821-1851. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, 'Ιωάννινα 1964, σ. 37-38,
57-61, 64-72.
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814

1821-1868. Συνθήκες Ειρήνης μεταξύ της Τψηλής Πύλης και των Μ.
Δυνάμεων περί ανεξαρτησίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτος με
αναφορές και στο πολιτειακό καθεστώς της Κρήτης [Συνθήκη Λονδί-
νου (6/7/1827), Πρωτόκολλα Λονδίνου (1829, 1830)]. Συνταγματικά
κείμενα [Σύνταγμα Επιδαύρου (1/1/1822)35, Πολιτικόν Σύνταγμα
Τροιζήνας (1827)36, Σύνταγμα Αρμένων (1822)]. Οργανισμός Ελλη-
νικών Επαρχιών (1822), Οργανισμός Κρήτης (1823). Αποφάσεις και
Ψηφίσματα Τοπικών Συνελεύσεων Κρητών, Διορισμός Διοργανιστή
Κρήτης (1822). Πατριαρχικές επιστολές επί θεμάτων μνηστείας και
αδελφοποιΐας, έθιμα Σφακίων (1839), διαμαρτυρίες Κρητών κατά της
Αιγυπτιακής Διοικήσεως, διαταγές περί πολεμικών επιχειρήσεων,
ποικίλων στρατιωτικών ζητημάτων, οικονομικής διαχειρίσεως και διοι-
κητικής οργανώσεως της Κρήτης, διατροφής προσφύγων κ.α.. Εκλογή
Δ. Μαυροκορδάτου ως κυβερνήτη της Κρήτης (1867), Κανονισμός
Εκτάκτων Δικαστηρίων (1867), πράξεις Αντιβασιλικού Συμβουλίου
και Κρητικού Συμβουλίου Διοικήσεως της περιόδου της Αιγυπτιοκρα-
τίας. Παροιμίες νομικού χαρακτήρα. Αρκούδαινα, Αρμένοι, Ασκύφου,
Βρύσες, Γωνίες Μαλεβιζίου, Λουτρό, Μαργαρίτες, Ροδάκινο, Σέλινο,
Σφακιά, Χανιά (Κρήτη), Επίδαυρος, Ερμιόνη, Κρανίδι, Ναύπλιο,
Κόρινθος, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, Τροιζήνα.
Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ I. Περίοδος
Α: Τουρκοκρατία (1669-1868)», Τάλως 3 (1991-1993), σ. 51-65 αρ.
4-6, σ. 298-310 αρ. 62-69, σ. 310-321 αρ. 70 (= Γκίνης, Περίγραμμα,
λήμμα 715), σ. 327-331 αρ. 75 (= Γ. Δημακόπουλος, «Ό κώδιξ τών νόμων
τής έλληνικής έπαναστάσεως 1822-1828», ΕΚΕ1ΕΔ 10-11 (1963-1964) [1966], σ.
80-84, αρ. 13, σ. 110), σ. 331-333 αρ. 76 (πρβλ. και λήμμα 819 του παρόντος),
σ. 334-340 αρ. 77 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 708' πρβλ. και λήμμα 820
του παρόντος), σ. 341-345 αρ. 79-82, σ. 350-353 αρ. 86-87, σ. 353-355
αρ. 88, (= Δημακόπουλος, ό.π, σ. 94-96, αρ. 18), σ. 357-382 αρ. 91-99, σ.
398-404 αρ. 103-105, σ. 418-424 αρ. 111-11537.

35. Πρβλ. και λήμματα 808 και 820 του παρόντος τόμου.

36. Πρβλ. και λήμμα 808 του παρόντος τόμου.

37. Για τις προγενέστερες αποσπασματικές εκδόσεις βλ. Παπαμανουσάκης, ό.π., στην αρχή
κάθε πηγής.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

521

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

1827, 6 Ιουλίου

«Έν ονόματι της Άγιας καί Αδιαιρέτου Τριάδος

Ή A.M. δ βασιλεύς τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Ιρλανδίας,
ή A.M. δ βασιλεύς τής Γαλλίας καί Ναυάρρας, καί ή A.M. δ αύτοκράτωρ πασών τών
'Ρωσσιών, θεωρήσασαι τήν ανάγκην τοϋ νά έπιθέσουν τέλος είς τόν αιμοσταγή αγώνα,
όστις, παραδίδων τάς έλληνικάς επαρχίας καί τάς νήσους τοϋ Αρχιπελάγους είς όλας τάς
αταξίας τής αναρχίας, προξενεί καθ' ήμέραν νέα εμπόδια είς τό έμπόριον τών εϋρωπαϊκών
έπικρατειών καί δίδει άφορμήν είς πειρατικός πράξεις, αί δποίαι όχι μόνον προξενοϋν
μεγίστας ζημίας εις τούς ύπηκόους τών συμφωνουσών υψηλών Δυνάμεων, αλλ' άπαιτοϋν
ένταυτώ έκ μέρους αύτών μέτρα πολυέξοδα έπαγρυπνήσεως καί καταδιώξεως.
Καί επειδή ή A.M. δ βασιλεύς τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγ. Βρεττανίας καί
Ιρλανδίας καί ή A.M. δ βασιλεύς τής Γαλλίας καί Ναυάρρας έλαβον πρός τούτοις έκ
μέρους τών Ελλήνων τήν θερμήν πρόσκλησιν να μεσολαβήσωσι παρά τή οθωμανική Πύλη
καί έπιθυμοϋσαι, καθώς καί ή A.M. δ αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών, νά στήσουν
τήν χύσιν του αίματος καί νά εμποδίσουν τά δεινά παντός είδους, τά όποια έμποροι)ν νά
προέλθουν άπό τήν έξακολούθησιν τοιαύτης στάσεως τών πραγμάτων.
Απεφάσισαν νά ενώσουν τάς προσπαθείας των καί νά ρυθμίσουν τήν σύμπραξίν των δι'
έπισήμου συνθήκης, επί σκοπώ νά ειρηνεύσουν τά διαμαχόμενα μέρη διά συμβιβασμού,
δποΐον άπαιτοϋν ή φιλανθρωπία καί τό συμφέρον τής ήσυχίας τής Εύρώπης...
Β. Ό προβληθησομένος είς τήν όθωμανικήν Πύλην συμβιβασμός θέλει έπιστηριχθή είς
τάς άκολούθους βάσεις:

Οί "Ελληνες θέλουν γνωρίζει τήν ύπεροχήν τοϋ Σουλτάνου ώς υπερέχοντος κυρίου (suzerain)
καί κατά συνέπειαν θέλουν πληρώνει είς τό όθωμανικόν Κράτος έτήσιον φόρον, τοϋ όποιου
τό ποσόν θέλει διορισθή άπαξ διά παντός διά κοινής συγκαταθέσεως. Θέλουν κυβερνώνται
άπό άρχάς τάς όποιας αυτοί οί ίδιοι θέλουν εκλέγει καί διορίζει, άλλ' εις τον διορισμό ν
αύτών ή Πύλη θέλει έχει προσδιωρισμένην τινά ψήφον.

Διά να κατορθωθή εντελής διαχώρισις μεταξύ τών άτόμων τών δύο έθνών καί διά νά
προληφθή πάσα σύγκρουσις, συνέπεια άφευκτος τόσον πολυχρονίου πάλης, οί "Ελληνες
θέλουν λάβει ύπό τήν κυριότητά των τάς έπι τής Στερεάς καί τών ελληνικών νήσων κει-
μένας τουρκικάς ιδιοκτησίας, με συμφωνίαν να άποζημιώσουν τούς πρώην ίδιοκτήτας ή
δι' ετησίου τινός ποσότητος, ήτις θέλει προστεθή εις τόν πληρωθησόμενον φόρον είς τήν
Πύλην, ή δι άλλης τινός συμφωνίας τής αύτής φύσεως.

Γ. Τά μερικώτερα τοϋ συμβιβασμού τούτου καθώς καί τά όρια τής γής επί τής Στερεάς
καί τά ονόματα τών νήσων τοϋ Αρχιπελάγους είς τάς οποίας θέλει προσαρμοσθή ό συμβι-
βασμός θέλουν άποφασισθή είς επομένη ν διαπραγμάτευσιν μεταξύ τών υψηλών Δυνάμεων
καί τών δύο άντιφερομένων μερών...

Έγενετό έν Αονδίνω τήν 6 Ιουλίου 1827.

Δύδλεϋ Πολιγνάκ Αιέβεν»
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1830, 3 Φεβρουαρίου

«Παρόντων τών πληρεξουσίων τής Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας, καί τής Ψωσ-
σίας ...

... απεφάσισαν τά εξής άρθρα ομοφώνως:

1. Ή Ελλάς θέλει σχηματίσει έν κράτος άνεξάρτητον καί θέλει χαίρει όλα τά δίκαια
πολιτικά, διοικητικά, καί εμπορικά προσπεφυκότα είς εντελή άνεξαρτησίαν.

2. Κατά λόγον αύτών τών είς τό νέον κράτος πλεονεκτημάτων καί πρός συγκατάνευσιν εις
τήν ην έξέφρασεν έφεσιν ή Πόρτα περί τής ελαττώσεως τών ύπό τοϋ πρωτοκόλλου τής
22 Μαρτίου τεθέντων δρίων, ή διοριστική γραμμή τών συνόρων τής Ελλάδος, άρξαμένη
άπό τάς έκβολάς τοϋ Άσπροποτάμου, θέλει ανατρέξει τον ποταμόν αύτόν έως κατέναντι
τής λίμνης τοϋ Άγγελοκάστρου καί, διασχίσασα τόσον αύτήν τήν λίμνην όσον καί τάς
τοϋ Βραχωρίου καί τής Σαυροβίτσας, θέλει καταλήξει είς τό όρος Άρτοτίνα, έξ ού θέλει
ακολουθήσει τήν κορυφήν τοϋ όρους Άξου, τήν κοιλάδα τής Κοτούρης, καί τήν κορυφήν
τοϋ όρους Οίτης, έως τόν κόλπον τοϋ Ζητουνίου, είς τόν όποιον θέλει καταντήσει πρός
τάς έκβολάς τοϋ Σπερχειοϋ.

"Ολαι αί χώραι καί τόποι, κείμενοι πρός μεσημβρίαν αύτής τής γραμμής, τήν οποίαν
τό συμβούλων έχάραξεν έπί τοϋ ένταϋθα ύπό στοιχεΐον στ' συναπτομένου γεωγραφικού
πίνακος, θέλουν άνήκει είς τήν Ελλάδα· όλαι δέ αί χώραι καί τόποι, οί πρός άρκτον
κείμενοι τής αύτής γραμμής, θέλουν έξακολουθή ν' άποτελώσι μέρος τής οθωμανικής
αυτοκρατορίας.

Θέλουν άνήκει ώσαύτως εις τήν Ελλάδα ή νήσος Εύβοια δλόκληρος, αί Δαιμονόνησοι, ή
νήσος Σκϋρος, καί αί νήσοι αί έγνωσμέναι τό άρχαίον ύπό τό όνομα Κυκλάδες, συμπερι-
λαμβανομένης καί τής νήσου Άμοργοϋ, κείμεναι μεταξύ τοϋ 36 καί 39 βαθμοϋ πλάτους
βορείου καί τοϋ 26 βαθμοϋ μήκους άνατολικοϋ τοϋ μεσημβρινού τής Γρενβίσχης...
Ή περί αμνηστίας πραξις τής Πύλης θέλει κηρύξει ότι κάνεις "Ελλην εφ' όλη ν τήν
έκτασιν τής επικρατείας της δεν θέλει είναι δυνατόν νά στερηθή τής ιδιοκτησίας του
μηδέ νά ένοχληθή παντάπασι διά τόν λόγον ότι έλαβε τάχα μέρος είς τήν έλληνικήν
έπανάστασιν. Ή περί αμνηστίας πραξις τής έλληνικής Κυβερνήσεως θέλει κηρύξει
τήν αύτήν άρχήν υπέρ όλων τών Μουσουλμάνων ή Χριστιανών οϊτινες τυχόν έλαβον
μέρος έναντίον τής ύποθέσεώς της· θέλει δε προσέτι έννοεΐσθαι καί δημοσιευθή ότι οί
Μουσουλμάνοι οΐτινες εκουσίως ήθελον εξακολουθήσει νά κατοικώσιν εις τάς χώρας
καί νήσους τάς διορισθείσας είς τήν Ελλάδα θέλουν διατηρεί έν αύταΐς τάς ιδιοκτησίας
των καί θέλουν χαίρει έν αύταΐς άμεταβλήτως μετά τών οικογενειών των εντελή
άσφάλειαν.

6. Ή οθωμανική Πύλη θέλει παρέξει είς όσους εκ τών ύπηκόων της Ελλήνων
ήθελον έπιθυμήσει να παραιτήσωσι τό όθωμανικόν έδαφος προθεσμίαν ενός έτους διά νά
πωλήσωσι τάς ιδιοκτησίας των καί νά έξέλθωσιν ελευθέρως από τόν τόπον.

Ή ελληνική Κυβέρνησις θέλει άφίσει τό αύτό ελεύθερον είς τούς κατοίκους τής
Ελλάδος οΐτινες ήθελον επιθυμήσει νά μεταφερθώσιν εις τόπον όθωμανικόν ...»
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

1867, 28 Μαρτίου
«Προτάσει της Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Κρήτης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Ψηφίζει

Παν έγκλημα τό όποιον ήθελε πραχθή κατά τήν διάρκειαν τοϋ Έθνικοϋ τής Κρήτης άγώνος
πρός άτομικήν άντεκόίκησιν, είτε πρός βλάβην άπλήν τής περιουσίας καί ζημίαν σκόπιμον
άλλου εκ τών συναγωνιζόμενων Κρητών, μετά τό πέρας τοϋ Άγώνος θέλει δικάζεται κατά
τούς έν Ελλάδι ισχύοντας πολιτικούς καί ποινικούς Νόμους.

Έν Ροδακίνω Άγ. Βασιλείου τή 28 Μαρτίου 1867»

815

1821-1894. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάστρο, Λιμενάρια (Θά-
σος).

Ν. Ρουδομέτωφ, «Το αρχείο της οικογένειας παπά Ιωάννη από
το Κάστρο της Θάσου», Θασιακά 12 (2001-2003), σ. 580-594 αρ.
1-19, σ. 596-598 αρ. 21-23.

816

1821-1907. Δικαστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κριτηρίου έτους 1823,
του Αντιβασιλικού Συμβουλίου των ετών 1831-1833, των Τακτικών
Δικαστηρίων, των Στρατοδικείων, των Δημογεροντιακών Δικαστηρίων
και Επισκόπων των ετών 1880-1892 (κατά την περίοδο Ημιαυτονο-
μίας), του Εφετείου και των Κακουργοδικείων των ετών 1899-1911
(κατά την περίοδο Κρητικής Πολιτείας). Κρήτη.
Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «'Επιτομή κρητικής νομολογίας»,
Τάλως 2 (1990), σ. 82-315 αρ. 49-247.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
ΤΑ ΝΟΘΑ ΤΕΚΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΡΩΜΑΪKO Υ ΔΙΚΑΙΟΥ

1900

«Επειδή πράγματι μεν ή μεταξύ τών άλλων εν τή Νεαρά 12 τοϋ Ιουστινιανού αναγραφομένων
ποινών κατά τών συναπτόντων άθεμίτους γάμους άπειλουμένη δήμενσις τής περιουσίας
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των κατά τήν περίπτωσιν καθ' ην δεν έχουσιν άλλα εκ νομίμων γάμων τέκνα «ειπερ
ουκ έχει παΐδας έκ προτέρων καί γνησίων τε καί άμέμπτων αύτω γενομένους γάμων,
εύθύς μέν αύτω τήν τών οικείων πραγμάτων έκπτωσιν έπικεϊσθαι πάντα δέ τω ταμείω
προσκνροϋσθαι» ώς τοιαύτη σήμερον δεν έχει ίσχύν, άλλ' άφοϋ ή πρός τό κληρονομείν τόν
πατέρα άνικανότης τών τέκνων τούτων δέν είναι συνέπεια τής διατάξεως ταύτης, άλλά τής
άρχής κατά τήν δποίαν ούτος «άπό τών γάμων δείκνυται» (Ν. 5. εδ 12 Είσηγ. [1.10])
έπεται ότι τά έκ κεκωλυμένου γάμου ώς νόθα μόνον τήν μητέρα κληρονομοϋσι, δι' ό τό
Πρωτοδικείον στηριχθέν έπί τής καταργήσεως τής άνωτέρω διατάξεως τοϋ Ιουστινιανού
καί αναγνώρισαν τό δικαιοπάροχον τοϋ αύτοϋ έφεσιβλήτου ώς κληρονόμον τοϋ πατρός της
καί τούτω τω λόγω δεχθέν τήν ύπό δίκην άγωγήν ήμαρτε καί ένεκα τούτων βάσιμου ούσης
τής έφέσεως πρέπει ή άπόφασίς του να μεταρρυθμισθή καί άπορριψθή εκείνη καθ' όσον
ούτοι ουδέν έπί τών 'επιδίκων έχουσι δικαίωμα, άτε παρά μή κυρίου άποκτήσαντες ...».

817

1822. Απόδειξη είσπραξης. Θήβα.

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Σιγίλλια καί άλλα ιστορικά έγγραφα τής παρά τήν
Λειβαδείαν Μονής Ευαγγελιστρίας τοΰ Ζαγορα», Έπετηρις Φιλολογικού
Συλλόγου Παρνασσός 12 (1917), σ. 279.

818

1822. Προικοσύμφωνο. Αδριανούπολη.

-----, «Δύο προικοσύμφωνα έξ Άδριανουπόλεως», Θρακικά 2 (1929),

σ. 385-386, αρ. 1-2.

819

1822. Σχέδιο Προσωρινού Οργανισμού της νήσου Κρήτης (άρθρα 18), το οποίο
υπέβαλε το Εκτελεστικό της Α' Εθνικής Συνελεύσεως της Επιδαύρου
στην κρίση του Βουλευτικού. Επίδαυρος.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Κρήτη. Α'.
«Σχέδιον προσωρινής διοικήσεως τής νήσου Κρήτης», σ. 779-781.

820

1822. «Προσωρινον Πολίτευμα τής Ελλάδος». Το πρώτο γενικό πολίτευμα
της Ελλάδας με το οποίο η χώρα συγκροτείται ως ενιαίο και συ-
ντεταγμένο κράτος. Ψηφίσθηκε από την Α' Εθνική Συνέλευση στην
Πιάδα (= Αρχαία Επίδαυρος) την 1η Ιανουαρίου 1822 (άρθρα 110).
Επίδαυρος.
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Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μερος δεύτερον. Α. «Προσωρινόν
Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν εν Έπιδαύρω Α Έθνικήν Συνέλευ-
σίν», σ. 33-43 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 707- βλ και Σ. Παπαμανουσάκης
(έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ I. Περίοδος Α': Τουρκοκρατία (1669-1868)», Τάλως 3
(1991-1993), σ. 331-333, αρ. 76)38.

821

1822. Προσωρινό πολίτευμα της Κρήτης (άρθρα 40), το οποίο ψηφίσθηκε από
τη συνέλευση των Παραστατών της 20η5 Μαίου 1822 υπό την προεδρία
του Διοργανιστή της νήσου Πέτρου Σκυλίτζη - Ομηρίδη.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Κρήτη Β, «Προσωρινόν
πολίτευμα τής νήσου Κρήτης», σ. 782-78739 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα
708· βλ. και Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ I. Περίοδος Α': Τουρκο-
κρατία (1669-1868)», Τάλως 3 (1991-1993), σ. 334-340, αρ. 77).

822

1822. Αφιέρωση ιερού λειψάνου από τον αδελφό του Διονυσίου Σολωμού.
Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «'Αφιέρωση ιερού λειψάνου άπό τόν Ροβέρτο Σολωμό
(1822)», Επτανησιακά Φύλλα 7/2 (1970), σ. 149-150.

823

1822. Πώληση κινητών. Δοβίστα (Σέρρες).

Βάσω Ζαφειροπούλου, «Μία άπόδειξη άγοραπωλησίας προ-
ϊόντων τοΰ 1822», Πανσερραίκό Ημερολόγιο 5 (1979), σ. 176.

824

1822. Λυτά έγγραφα Α' και Β' Βουλευτικής Περιόδου, έγγραφα εφόρων και
προκρίτων Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, έγγραφα επάρχων και
αντεπάρχων των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους. Λυτά έγγραφα και
κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου τα οποία έχουν συνταχθεί από
διαχειριστές χρημάτων και πολεμοφοδίων για τις ανάγκες του Αγώνα

38. Πρβλ. και λήμμα 808 του παρόντος τόμου.

39. Το κείμενο δημοσιεύεται κατά την έκδοση Μάμουκα, Τά κατά την Άναγέννησιν, τ. 3, σ.

113-121.
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καθώς και από ενοικιαστές δημοσίων φόρων και άλλων εθνικών προσό-
δων. Κρανίδι, Ναύπλιο (Αργολίδα), Βυτίνα, Ζυγοβίστα, Πραστός, Τρίπολη
(Αρκαδία), Γλαρέντζα (Ηλεία), Καλαμάτα, Μικρομάνη, Νεόκαστρο,
Νησί, Φιλιατρά (Μεσσηνία), Νάξος, Πάτρα, Σάλωνα (Φωκίδα).
Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα» Α'
καϊ Β'Βουλευτικής Περιόδου, τ. 7, Μέρος Α'-Β', Αθήνα 1994 (Αρχεία
τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 15), σ. 17 αρ. 17, σ. 18 αρ. 19, σ. 20
αρ. 23, σ. 23-24 αρ. 26-27, σ. 28 αρ. 33, σ. 29-30 αρ. 35-37, σ. 45
αρ. 51, σ. 47-50 αρ. 56-59, σ. 52 αρ. 62, σ. 55 αρ. 64, σ. 57 αρ.
66-67, σ. 61-62 αρ. 71-73, σ. 68 αρ. 79-80, σ. 72-74 αρ. 86-88·
τ. 8, Μέρος Γ', Αθήνα 1997 (Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας
15), σ. 13 αρ. 7, σ. 16-18 αρ. 10-15, σ. 20-21 αρ. 19-22, σ. 25 αρ.
27-28, σ. 31 αρ. 31-32, σ. 38 αρ. 36, σ. 40 αρ. 39, σ. 41-43 αρ.
41-42, σ. 45 αρ. 44, σ. 47 αρ. 46, σ. 52 αρ. 49, σ. 59 αρ. 54-55, σ.
62 αρ. 60, σ. 64 αρ. 62, σ. 69 αρ. 69, σ. 81 αρ. 85, σ. 100 αρ. 99,
σ. 119 αρ. 105, σ. 122 αρ. 108, σ. 127 αρ. 111, σ. 142 αρ. 120, σ.
147-148 αρ. 124-125, σ. 151 αρ. 130, σ. 154-155 αρ. 133-135, σ.
158 αρ. 138, σ. 163 αρ. 143-144, σ. 171 αρ. 154, σ. 172 αρ. 156,
σ. 175 αρ. 159, σ. 178 αρ. 164, σ. 179 αρ. 166, σ. 197 αρ. 174, σ.
206 αρ. 180, σ. 245 αρ. 200.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «ΔΕΚΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΑΣΤΟΥ

1822, 24 Μαΐου

«Δια τού παρώντος πολιτικού γράμματος γίνεται δήλον, δτι οί υπογεγραμμένοι τής τε
Ύπερτάτης και τής Κεντρικής τής Πελοποννησιακής Διοικήσεως, ομού καϊ οί έφοροι τής
έπαρχίας ταύτης, συνεφώνησαν μέ τδν κύριον Σταμάτη Τροχάνη ώς άκολούθως. Οί ριθέντες
έπιστάται και έφοροι κατά τήν έπιταγήν τής Διοικήσεως έπώλησαν προς τόν είρημένον
άγοραστήν τά δέκατα τών γεννημάτων καί λοιπών προϊόντων τής έπαρχίας Πραστοϋ κατά
τά έκπαλαι όροθέσια, πλήν τών εθνικών έλαιών καί ιδιοκτήτων άμπελίων εξαιρουμένων
και τών μοναστηριών τών μή δεκατιζομένων έν τώ καιρώ τής τυραννίας τά λεγόμενα
μαχτοϋ, διά νά λάβη δ ίδιος τδ χρονικόν εισόδημα τοϋ τρέχοντος έττους κατά τό θέσπισπα
τοϋ σεβαστού Μηνηστερίου τής Οικονομίας διά γρ. 7100, επτά χηλιάδες καί έκατόν. Ό
άγοραστής δέχεται τήν άγοράν τοϋ δειαληφθέντος δικαιώματος καί ύπόσχεται νά πληρώση
τό μέν έν τρίτον έπί χείρας, τά δέ δύω λοιπά τρίτα τή 15 Αύγούστου καϊ 15 Νοεμβρίου
έρχομένης εκάστης διορίας διά νά πλειρόση τά άλα δύω τρίτα ύπόσχεται νά παραδίδη τά
χρήματα είς τήν Έφορίαν, ήτις όφήλει νά τά έξαποστίλει άνυπερθέτως πρός τό Κεντρικόν
Ταμεΐον. Πρός ένδειξιν έγιναν δύω παρόμοια ένυπόγραφα καί άπό τά δύω μέροι, τό μέν
νά χρησιμεύση διά τήν Κεντρικήν Διοίκησιν, τό δέ διά τόν άγωραστήν ...»
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825

1822. Διατάγματα αναφερόμενα στην οργάνωση των υπουργείων. Επίδαυρος,
Κόρινθος.

Γ. Δημακόπουλος, «'Αποστολή καί αρμοδιότητες τών υπουργείων
κατά τήν συγκρότησιν του κράτους (Φεβρουάριος 1822)», ΈπετηρΙς
Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπονδών 12 (2001-2003), σ. 234-242, αρ.
1-7.

825α

1822. Διαθήκη. Τήνος.

Σ. Δελατόλας, «Καρδιανή 3.000 χρόνια. Από τη γεωμετρική
περίοδο στον 21° αιώνα», στα Πρακτικά Επιστημονικής Σννάντησης,
Τήνος. Τα έξω μέρη, Αθήνα 2002, σ. 102-104.

826

1822. Διαθήκη μοναχού. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Γύρω από μια διαθήκη Αγιορείτου Γέροντος.
Κολλυβάδες στη Σκιάθο κατά την επανάσταση», Πρωτάτον 86 (2002),
σ. 206-207.

827

1822-1823. Χρεωστικά ομόλογα. Αμφισσα.

Γ. Κ ό λ ι α ς, «Ή μονή προφήτη Ήλιου Άμφίσσης καί το άρχεϊον
της», Ελληνικά 5 (1932), σ. 285-286 αρ. 3, σ. 287 αρ. 6, σ. 288
αρ. 9, 12.

828

1822-1824. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σπέτσες, 'Τδρα, Ψαρά.

Β. Σφυρόερας (έπιμ.), Άρχεϊον Ψαρών 1821-1827, τ. Α'. 'Έγγραφα
τών ετών 1821-1824, 'Αθήνα 1974, σ. 152 αρ. 160, σ. 162 αρ. 170,
σ. 184 αρ. 193, σ. 381 αρ. 375, σ. 409 αρ. 406.

829

1822-1824. Λυτά έγγραφα αρμοδιότητος Υπουργείων της Α' και Β' Βουλευτικής



528

ΑΡΙΘΜΟΙ 841 - 845α

Περιόδου. Αναφορές και καταγγελίες τοπικών αρχών και ιδιωτών περί
πολεμικών επιχειρήσεων και στρατιωτικών κινήσεων, διαχειρήσεως
και εκμεταλλεύσεως δημοσίας περιουσίας, οικονομικών ατασθαλιών,
ζητημάτων διοικητικής οργάνωσης και τοπικών διενέξεων, οικονομικής
ενίσχυσης προσφύγων και αγωνιστών, εθνικών εράνων και προσόδων,
αποκαταστάσεως της δημοσίας τάξεως κτλ.. Αποδόσεις λογαριασμών.
Διορισμοί τοπικών αρχών. Αθήνα, Άνδρος, Άργος, Βοστίτζα (Αίγιο),
Δημητσάνα, Δίστομο (Βοιωτία), Επίδαυρος, Θήβα, Καλάβρυτα, Κα-
λαμάτα, Κίμωλος, Κόρινθος, Λεοντάρι, Λεωνίδι (Αρκαδία), Νάξος,
Παροικιά (Πάρος), Πόρος, Πύργος (Ηλεία), Τρίπολη, Σάλωνα (Φωκίδα),
Σαντορίνη, Σοφικό (Κορινθία), Σπέτσες, Ύδρα, Χίος.
Άρχεια τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα»
Ä και Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 5-6, Αθήνα 1981 (Αρχεία τής
Ελληνικής Παλιγγενεσίας 13-14).

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΥΑΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ

«Άρ. 151

Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Ό Άρχιγραμματεύς τής Επικρατείας, Μινίστρος τών Εξωτερικών Υποθέσεων,
Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τών Μινίστρων
Πρός τόν Μινίστρον τοϋ Δικαίου
Γνωστοποιείται κατ5 έπιταγήν τής Διοικήσεως προς τόν μινίστρον τοϋ Δικαίου ότι, έπειδ'
ή Διοίκησις θεμελιώδη άρχήν έχει τήν κατάργησιν τής δουλείας.

α°". Είναι άπηγορευμένον άχρις έκδόσεως είδικοϋ νόμου νά πωλώνται και ν' άγοράζωνται,
καθ' όλην τήν έλληνικήν έπικράτειαν, άνθρωποι εκατέρων τών γενών παντός έθνους.
β°". Άν τυχόν εύρίσκωνται ή ακολούθως εύρεθώσιν άργυρώνητοι, άπ' αύτήν τήν ώραν είναι
ελεύθεροι και άπό τούς ιδίους δέσποτας άκαταζήτητοι.

Τό μινιστέριον τοϋ Δικαίου νά ένεργήση αύτήν ταύτην τήν έπιταγήν, εφ' όσον άνήκει τώ
αύτοϋ μινιστερίω.

Έν Κορίνθου τή 21 Φεβρ. 1822 Οί υπογεγραμμένοι

Ό Άρχιγραμματεύς τής Επικρατείας
Μινίστρος τών Εξωτερικών Υποθέσεων,
Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τών Μινίστρων
Θε. Νέγρης ...»

830

1822-1825. Διαθήκη μοναχού. Σκιάθος.
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Κ. Καλλιανός, «Αγιορείτες πάροικοι στη Σκιάθο κατά την
Επανάσταση του 1821», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 48 (2005), σ. 196,
200-202.

831

1822-1827. Θεσπίσματα εκδοθέντα κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Δι-
οικήσεως της Ελλάδας. Άργος, Κόρινθος, Ναύπλιο.
Γ. Δημακόπουλος, Ό κώδιξ τών θεσπισμάτων τής ελληνικής
επαναστάσεως 1822-1828. Συμπλήρωμα τοϋ κώδικος τών νόμων τής
ελληνικής επαναστάσεως, Αθήνα 1967, σ. 17-36, αρ. 1-11.

832

1822-1828. Τυπικοί νόμοι της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδας (1822-
1827), προβουλεύματα, ψηφίσματα και κανονισμοί της Βουλής (1825-
1827). Αίγινα, Άργος, Άστρος, Επίδαυρος, Ερμιόνη, Κόρινθος, Κρανίδι,
Ναύπλιο, Τρίπολη.

Γ. Δημακόπουλος, «Ό κώδιξ τών νόμων τής έλληνικής
έπαναστάσεως 1822-1828», ΕΚΕΙΕΔ 10-11 (1963-1964) [1966], σ.
60-121 αρ. 1-30, σ. 122-128, αρ. 32-36, σ. 128-140, αρ. 3740, σ.
140-221 αρ. 38-71, σ. 224-227 αρ. 31.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 34 ΤΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1824 ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ»

«Άριθ. λγ' ( = λδ') τοϋ Κώδικος τών Νόμων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά τδ Ψήφισμα υπ αριθμόν ιά τής εν 'Άστρει Εθνικής Συνελεύσεως, ή διορισθεϊσα
Επιτροπή εξεθετο πρόχειρον Απάνθισμα τών Εγκληματικών τής Εθνικής Βας Συνελεύσεως
τών Ελλήνων, ώς εκ τής αναφοράς τής ιδίας δήλον γίνεται, τό όποιον επεξεργασθέν τό
Βουλευτικόν, και με τήν ενδεχομένην διόρθωσιν καϊ τάς γεγονείας προσθαφαιρέσεις'

Τό Βουλευτικόν εθεσπίσατο
α. Τό παρόν Απάνθισμα τών Εγκληματικών τής Β'Εθνικής Συνελεύσεως τών Ελλήνων
νά εχη τό κϋρος είς τά κριτήρια πάσης τής έλληνικής επικρατείας,
β'. Οί κατά διαφόρους τόπους δικασταϊ κατά τοϋτο νά εξετάζωσι, δικάζωσι, καϊ κα-
ταδικάζωσι τά εγκλήματα. "Οσα δέ τών εγκλημάτων δέν εμπεριέχονται είς τό παρόν
Απάνθισμα νά κρίνωνται κατά τά Βασιλικά· ώσαύτως δε και κατά τούς έκδιδομένους
άπό τήν Διοίκησιν νόμους κατά τόν § π.

40. Βλ. λήμμα 848α του παρόντος τόμου.
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γ'. Το Ύπουργειον τοϋ Δικαίου να ένεργήση τον παρόντα νόμον.

δ'. Ό παρών νόμος δημοσιευθείς και διά τοϋ τύπου καταχωρισθήσεται είς τόν Κώδικα
τών Νόμων.

Έν Ναυπλίω τή 1 Ιουλίου 1824

Άντιπρόεδρ<ος> τοϋ Βουλευτικού Ό Α Γραμματ<ενς τοϋ Βουλευτικού>

Β<ρεσθένης> Θεοδώρητος Ί. Σκανδαλίδης

Έπικυροϋται

Ό Πρόεδρ<ος> τοϋ Έκτελεστ<,ικοϋ> Ό Προσ. Γεν. Γραμ<ματεύς>

Γ. Κουντουριώτης Π. Γ. Ρόδιος».

833

1822-1830. Ψηφίσματα των Συνελεύσεων των Σαμίων, με τα οποία ρυθ-
μίζεται το τοπικό σύστημα διακυβέρνησης του νησιού και η άσκηση
της εκτελεστικής εξουσίας. Σάμος.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος Τέταρτον. Σάμος. Β'.
«Ψήφισμα 12ης Ιουνίου 1822» (= Έ. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι ιστορία
τής Σάμου άπό τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, τ. Β', Σάμος

1881, σ. 297 επ.41). Ρ. «Απόφασις Συνελεύσεως 8ης Δεκεμβρίου 1822»
(= Ν. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι άνελιξις τής νεωτέρας ιστορίας τής Σάμου δι'
'επισήμων εγγράφων, τ. Α', Σάμος 1899, σ. 163-164). Δ'. «Ψήφισμα Συνε-
λεύσεως 19ης Δεκεμβρίου 1822» (= Σταματιάδης, ό.π., τ. Α, σ. 175-176).
Ε'. «(Α') Ψήφισμα Συνελεύσεως 7ης Ιουνίου 1830» ( = Σταματιάδης,
ό.π., τ. Α', σ. 465-466). ΣΤ. <<(Β') Ψήφισμα Συνελεύσεως 7ης Ιουνίου
1830», σ. 858-8Θ442 (= Σταματιάδης, ό.π., τ. Α', σ. 466-467).

834

1822-1831. Μισθώσεις έργου. Καρύταινα, Μεθώνη, Ναύπλιο, Πάτρα, Τρίπολη
(Πελοπόννησος).

Χ. Κωνσταντινόπουλος, Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πε-
λοποννήσου. Ιστορική και λαογραφική μελέτη, Αθήνα 1983, σ. 145
αρ. 9, σ. 159 αρ. 20, σ. 173 αρ. 31, σ. 178-182 αρ. 33-36.

41. Με το ψήφισμα αυτό, κατόπιν πρωτοβουλίας του επάρχου Κ. Μώραλη, καταλύθηκε το
«Στρατοπολιτικό Σύστημα» της Σάμου (πρβλ. λήμμα 791α του παρόντος τόμου) και ψηφίσθηκε νέο
σύστημα διακυβέρνησης του νησιού.

42. Τα ψηφίσματα της 7/6/1830 εκδίδονται κατ' ακολουθίαν του άρθρου Β' του Πρωτοκόλλου
Διασκέψεως Λονδίνου της 8/20.2.1830.
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835

1822-1835. Νομοθετικά κείμενα αναφερόμενα στον χαρακτηρισμό της Νέας
Επιδαύρου ως πόλεως και στην προνομιακή φοροαπαλλαγή των κα-
τοίκων της. Αθήνα, Κόρινθος.

Γ. Δημακόπουλος, Ή Νέα Επίδαυρος (Ηιάδα), κοίτϊς τής
νεοελληνικής πολιτειακής οργανώσεως (Δεκέμβριος 1821 - Ιανουάριος
1822). Ή συμβολή τοϋ Ιωάννου Καποδιστρίου, Αθήνα 1998, σ. 19-
31.

835α

1823. Προσωρινή συμφωνία «συμμαχίας καί έπιμαχίας» μεταξύ του τάγματος
των Ιπποτών του αγίου Ιωάννη του «Ίεροσολυμίτου)) και της ελληνικής
κυβέρνησης. Προβλέπεται η παροχή στρατιωτικής και οικονομικής
βοήθειας από το τάγμα με αντάλλαγμα την παραχώρηση των νησιών
Ρόδου, Καρπάθου και Αστυπάλαιας. Παρίσι.

Δ. Πασχάλης, «Οί Ίππόται τής Μάλτας καί άπόκρυφοι ένέργειαι
αύτών περί καταλήψεως διαφόρων νήσων τοΰ Αιγαίου κατά τήν διάρκειαν
τής Έλληνικής Επαναστάσεως», ΗΜΕ 11 (1932), σ. 237-243.

1823, 10 Ιουλίου

«... Έπι τω τέλει δε τούτω τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη ώνόμασαν ώς πληρεξουσίους
αύτών, δηλαδή τδ μεν κυρίαρχον Τάγμα τοϋ Άγιου Ιωάννου Ίεροσολυμίτου τον κ. μαρκή-
σιον Νικόλαον-Γαβριήλ Μαρσιέ, στρατάρχην τής Αύτοϋ Χριστιανικωτάτης Μεγαλειότητος
τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας, καϊ τόν κ. Τωσήφ-Νικόλαον μαρκήσιον Δελαπόρτ, στρατάρ-
χην δμοίως τής Αύτοϋ Χριστιανικωτάτης Μεγαλειότητος τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας,
ή δε Ελληνική Κυβέρνησις τον κ. συνταγματάρχην Ζουρδαίν, οίτινες, άφοϋ άμοιβαίως
διεκοίνωσαν τά διεπιστευτήρια αύτών έγγραφα, ευρεθέντα εν καλώ και κανονικώ τύπω,
συνεφώνησαν τά εξής.

Άρθρ. ΣΤ'. Τό κυρίαρχον Τάγμα τοϋ άγιου Ιωάννου Ίεροσολυμίτου, επιθυμοϋν νά συντρέξη
καταδηλότερον πρός έπιβεβαίωσιν τής ενώσεως, τήν οποίαν ή ταύτότης τών συμφερόνταν
συνήψε μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων, απεκδύεται άπό τής σήμερον πάντων τών δικαι-
ωμάτων καϊ αξιώσεων αύτοϋ επι τής Ελλάδος, καϊ ιδίως έπϊ τής κατοχής τών βαϊλιών
τής Εύβοιας καϊ τής Πελοποννήσου.

Άρθρ. Ζ'. Αφ' ετέρου δε ή Ελληνική Κυβέρνησις, άναγνωρίζουσα τό νόμιμον τών προειρη-
μένων δικαιωμάτων και άπαιτήσεων τοϋ Τάγματος τοϋ Άγιου Ιωάννου τοϋ ίεροσολυμίτου,
αποδέχεται τήν παραίτησιν τούτων και πρός άντιστάθμισιν εγγυάται αύτώ τήν πλήρη
καϊ ολοσχερή κατοχήν και κυριαρχίαν τών νήσων 'Ρόδου, Καρπάθου και Άστυπαλαίας,
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μετά τών εξαρτωμένων εξ αντών νήσων και νησιδρίων, τών άλλοτε κατεχομένων νπό τον
Τάγματος τον Άγίον Ίωάννον τον Τεροσολνμίτον.

'Άρθρ. ΙΓ'. Προς άποτελεσματικωτέραν σννδρομήν τον εύγενοϋς αγώνος τής ελληνικής
ανεξαρτησίας, τδ κνρίαρχον Τάγμα τον Άγίον Ίωάννον τον Τεροσολνμίτον, εκτός τών
κατά τόν παρόντα πόλεμον προσφερθησομένων στρατιωτικών δννάμεων, ύποχρεοϋται νά
σννομολογήση δάνειον μέχρι σνμπληρώσεως δέκα έκατομμνρίων φράγκων, άφιερονμένων
νπέρ τών κοινών τής σνμμαχίας σνμφερόντων.

'Άρθρ. ΙΔ '. Τό κνρίαρχον Τάγμα τον Άγίον Ίωάννον τον Τεροσολνμίτον θέλει παραχωρήσει
ώς έπιχορήγησιν έκ τον δανείου τούτον βοήθειαν τεσσάρων έκατομμνρίων είς τήν Έλληνικήν
Κυβέρνησιν, τό δέ περίσσευμα θέλει χρησιμεύσει είς τάς πρός έγκαθίδρνσιν τον τάγματος
έν Σύρω, Ρόδω καί ταϊς άλλαις προμνησθείσαις νήσοις απαιτουμένης δαπάνας.
'Άρθρ. ΙΕ'. Διά τό δάνειον τοντο θέλονσιν ύποθηκευθή ειδικώς αί νήσοι 'Ρόδος, Κάρπαθος,
Αστυπάλαια, Σύρος, Οίνοϋσαι καί άλλαι τω Τάγματι άνήκουσαι· διά δέ τήν έξόφλησιν
θέλει εύθύνεσθαι άποκλειστικώς τό Τάγμα. Άλλ' έπειδή αί μεταξύ τών σνμβαλλομένων
δύο νψηλών μερών σνμπεφωνημέναι σννθήκαι άπαιτονσι μεγίστην μνστικότητα πρός
αίσίαν πραγματοποίησιν, σννεφωνήθη μεταξύ αύτών ίνα τό διά λογαριασμόν τον Τάγ-
ματος διαπραγματενθησόμενον δάνειον φανερώς καϊ, πρός τό θεαθήναι σννομολογηθή διά
λογαριασμόν τοϋ Ελληνικού 'Έθνονς ...».

836

1823. Συνταγματικό κείμενο υπό τον τίτλο «Νόμος της Επιδαύρου» (άρθρα
99). Ψηφίσθηκε από τη Β' Εθνική Συνέλευση στις 13 Απριλίου 1823
στο Άστρος. Με το κείμενο αυτό αναθεωρείται το «Προσωρινό Πολί-
τευμα της Ελλάδος» της 1ης Ιανουαρίου 182243. Άστρος.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος Δεύτερον. Ε «Νόμος τής
Επιδαύρου ήτοι Προσωρινον Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν εν Άστρει
F> Έθνικήν Συνέλενσιν», σ. 47-57 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 715).

837

1823. Δάνειο κοινότητος Νισύρου. Κάρπαθος.

Σ. Κ έ ν τ ρ η ς, «Παλαιά έγγραφα Νικείων», Νισυριακά 7 (1981),
σ. 295-296, αρ. 5.

838

1823. Το σχέδιο του συνταγματικού κειμένου της 6ης Ιουλίου 1823 και η
σχετική αλληλογραφία. Ερμιόνη.

43. Πρβλ. λήμμα 820 του παρόντος τόμου.
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Γ. Δημακόπουλος, «Τό σχέδιον συντάγματος τής Ελλάδος
τής 6ης Ιουλίου 1823», Μνημοσύνη 14 (1998-2000), σ. 205-223, αρ.
1-7.

839

1823. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Αγιαννίτικα
(Άστρος), Μεσολόγγι, Νάξος, Τήνος, Τρίπολη.
Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα»
Α καϊ Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 9, Αθήνα 1999 (Άρχεια τής
Ελληνικής Παλιγγενεσίας 16), σ. 146-148 αρ. 11-12, σ. 179-181
αρ. 39-40, σ. 193-196 αρ. 52-54, σ. 198-199 αρ. 59, σ. 203 αρ. 63,
σ. 212-213 αρ. 71-72.

840

1823. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και κοινοτικά έγγραφα, διοικητικός οργανισμός
Σαντορίνης και συμφωνία Ελλήνων αξιωματικών για την τήρησή του.
Συνθήκη παράδοσης των Τούρκων της Ακροκορίνθου, δικαστική από-
φαση επαρχικού κριτηρίου Τριπόλεως, σύναψη δανείου της Προσωρινής
Διοίκησης της Ελλάδος από το Λόρδο Βύρωνα. Άργος, Καλάβρυτα,
Κεφαλονιά, Κόρινθος, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Νησί (= Μεσσήνη), Σα-
ντορίνη, Σίφνος, Ταλαντονήσι (Φθιώτιδα), Τήνος, Τρίπολη.
Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα»
Α' καϊ Β' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 10, Αθήνα 1999 (Αρχεία τής
Ελληνικής Παλιγγενεσίας 17), σ. 3-14 αρ. 73-81, σ. 15-16 αρ. 83,
σ. 17-22 αρ. 86-90, σ. 22-26 αρ. 92-93, σ. 38-39 αρ. 106, σ. 39-41
αρ. 108-109, σ. 42-44 αρ. 111-112, σ. 47-49 αρ. 115-118, σ. 51-53
αρ. 121, σ. 54 αρ. 123, σ. 55-57 αρ. 125-128, σ. 59-60 αρ. 132, σ.
73 αρ. 138, σ. 76 αρ. 140, σ. 85-86 αρ. 149, σ. 87-88 αρ. 151-152,
σ. 90-92 αρ. 155-158, σ. 93-95 αρ. 160-161, σ. 97-98 αρ. 163, σ.
100-101 αρ. 166-167, σ. 106 αρ. 170.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1823, 26 Οκτωβρίου

«Οί Τούρκοι όσοι ευρεθήκανε είς τό κάστρο τής Κόρθος βιασμένοι άπό τήν έλλειψιν τής
ζωοτροφίας και άπό τήν πείνα και άπελπισμένοι άπό ίμνάτι καταναγκάζονται νά παραδώ-
σουν τό άνωθεν κάστρο εις τήν έξουσίαν τής Ελληνικής Διοικήσεως. Διά τοϋτο οί άνωθεν
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καί οί πληρεξούσιοι τής Ελληνικής Διοικήσεως δμοϋ έσυμφώνησαν ώς ακολούθως.
α°". Ή Ελληνική Διοίκησις υπόσχεται είς αύτούς να φυλάξη τήν ζωήν καϊ τιμήν όλων τών
Τουρκών καϊ νά τούς στείλη σύγουρα με καράβι είς τήν Θεσσαλονίκην.
β°". Οί Τούρκοι υπόσχονται νά άφήσουν τό κάστρο με όλα τά άρματα και με όλους τούς
ντζεπχανέδες του. Νά άφήσουν και όλα τους τά πράγματα καϊ τούς παράδες τους έξω
άπό τά φορέματά τους, και νά εϋγουν μέ τ' άρματά τους, νά δόσουν ρεέμια, καϊ νά πά-
ρουν ρεέμια διά τήν συγουρητά τους, και εύγαίνωντας νά ψαχθοϋν, καί όποιος πιασθή ότι
έκρυψε τίποτα νά παιδεύεται χωρίς νά διαυθεντεύεται άπό τούς άλλους,
γ". Τά ρεέμια νά αλλαχθούν όταν οί Τούρκοι ίμβαρκαρισθοϋν είς τό καράβι.
δ°". Ό ναϋλος του καραβιού καϊ δ ζαερές τοϋ δρόμου νά εΐναι είς βάρος τής Έλληνικής
Διοικήσεως.

ε". "Οσοι χριστιανοί εύρεθοϋν είς τό κάστρο είτε άνδρες είτε γυναίκες νά είναι έλεύθεροι
και νά έμποδισθοϋν.

ζ". Υπόσχονται οί Τοϋρκοι νά δώσουν είς τόν καπετάνον τοϋ καραβιού ένα άποδεικτικόν
(ίλάμι) άπό τήν τοπικήν έξουσίαν καϊ κρίσιν τής Θεσσαλονίκης διά τό κατεβόδιόν τους,
διά νά τό φέρουν είς άπόδειξιν.

Καϊ διά τό βέβαιον τής συμφωνίας αύτής έγιναν δύω όμοια υπογραμμένα καϊ ύπογράφονται
και άπό τά δύω συμφωνούντα μέρη διά νά λάβη καθέν μέρος άπό εν καί διά νά έχουν τό
κϋρος καϊ τήν ισχύν έν παντϊ κριτηρίω δικαιοσύνης.
Τή 26 8βρίου 1823 έν Κορίνθω.

< Τουρκική σφραγίδά>
Έπϊ τοϋ νώτου: Τό συμφωνητικόν γράμμα τών συνθηκών τής παραδόσεως τών Τουρκών
τών έν τή Κορίνθω».

841

1823-1825. Εκκλησιαστικά έγγραφα. Ναύπλιο, Τρίπολη.

Ν. Παπαδόπουλος, «Λαογραφικά Λακεδαιμόνιας. 'Εκκλησιαστικά
έγγραφα», Λακωνικά 1 (1932), σ. 338, 344.

842

1823-1825. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεσολόγγι.

Κ. Κώνστας, «'Ιστορικά έγγραφα τοϋ άγώνος έκ τής δυτικής
χέρσου Ελλάδος», Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 4
(1973), σ. 13-14 αρ. 11, σ. 17 αρ. 17-18, σ. 35-37 αρ. 52.

843

1823-1825. Δικαστικές αποφάσεις. Λεωνίδι, Πραστός (Αρκαδία).

Χ. Κυρκιντάνος, «'Ιδιωτικές διαφορές Τσακώνων στά πρώτα
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πολιτικά δικαστήρια», Χρονικά τών Τσακώνων 5 (1980), σ. 116-117,
120-121.

844

1823-1825. Διαθήκη και αναφορά μοναχού προς το «Ύπουργεϊον τής Θρη-
σκείας» για καταπάτηση εκκλησιαστικών κανόνων σχετικών με το
γάμο και το διαζύγιο. Σκιάθος.

Κ. Καλλιανός, «Ό αγιορείτης Εύθύμιος "σταυρουδάς", πάροικος
στή Σκιάθο κατά τήν έπανάσταση», Μακεδόνικα 25 (1985-1986), σ.
106-109.

845

1823-1826. Προβουλεύματα, πρακτικά και εξερχόμενα έγγραφα της Β' και
Γ' Βουλευτικής Περιόδου (1823-1824, 1824-1826). Άργος, Κρανίδι,
Ναύπλιο.

Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι τής εγκαταστάσεως τής
Βασιλείας, 'Αθήνα 1972-1974 (Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 6-8)
τ. 3 σ. 1-279 αρ. 558-1230, τ. 4 σ. 3-540, τ. 5 σ. 1-481 αρ. 1-1385.

845α

1823-1826. Διοικητικά έγγραφα, αναφορές ιδιωτών προς διοικητικές αρχές.
Καλαμάτα, Ναύπλιο, Τρίπολη.

Κ. Κοτσώνης, «Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, 1793-1873
(Συμβολή στην ιστορία των Μαυρομιχαλαίων)», Λακωνικαι ΣπονδαΙ
13 (1996), σ. 470-472 αρ. 3-5, σ. 474-476 αρ. 8, σ. 478 αρ. 10.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ NAY Π Μ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΥΣ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

1826, 26 Μαΐου

«Προς τήν Γενικήν Άστυνομίαν Ναυπλίου

Έπειδή παρά τοϋ μακαρίτου Γρηγορίου Δικαίου μοϊ χρεωστοϋνται γρόσια μετρητά τών
αριθ. δέκα χιλιάδας (Ν. 10.000), τών όποιων τήν ένυπόγραφον τοϋ διαληφθέντος μακαρίτου
άπόδειξιν δέν έχω πλησίον μου άλλ' εις τό όσπήτιον μου είς Σπάρτην (Μάνην), έπειδή
κατά τήν γενική ν είς τόν θειόν μου Κα" Κωνσταντΐνον άπόδειξιν τοϋ ιδίου χρεωστοϋνται
εις τόν άλλον θεΐόν μου Κ" Άντωνάκην γρόσια 11.235, αναφερόμενος είς τήν Γενικήν
ταΰτην Άστυνομίαν, τίθημι εις μεσέγγυον τό υπ' άρ. 72-73 όσπήτιον τοϋ είρημένον, έπ
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ονόματι τον είρημένον θείον μου Κ" Άντωνάκην. Παρακαλώ δε τήν Γενικήν Άστννομίαν,
άφ' ου ένεργήση τό μεσέγγυον τοϋτο καθ' δν άνήκει τρόπον, παρακαλείται ή Γενική ταύτη
Αστυνομία νά είδοποιήση τόν κληρονόμον, όστις και επίτροπος τοϋ ρηθέντος δσπητίου,
Κ°'Ίωάννη ν Δίκαιον καϊ ν ο. μοι δώση ίσον τοϋ παρόντος μου άπαράλλακτον είς άσφάλειαν
και ήσυχίαν μου. Μένω εξ ονόματος τοϋ θείου μου Κ" Άντωνάκην.

Ό πατριώτης
Γεώργιος Μαυρομιχάλης».

846

1823-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ναύπλιο, Πύργος.

___Αρχείο τον πρωτοφιλικον Παναγιώτη Αναγνωστόπονλον

1790-1854, Ανδρίτσαινα 2003, σ. 15-16.

847

1823-1896. Πατριαρχικά έγγραφα και αποφάσεις. Δράμα, Κωνσταντινού-
πολη.

Δ. Κυράτσος, Σνμβολή στήν ιστορία τής Ιεράς Μητροπόλεως
Δράμας με βάση πατριαρχικά έγγραφα, 1608-1931, Δράμα 1998, σ.
97-99, 264-269, 273, 303-305, 341-342.

847α

1824. Αναγκαστική εκποίηση ακινήτου λόγω καθυστέρησης πληρωμής φο-
ρολογικών χρεών. Ζαγόρι (Ιωάννινα).

Κ. Τ ζ ι ό β α ς, «Συμβολή είς τήν έρευναν τών ήπειρωτικών θεσμίων»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 5 (1930), σ. 54.

848

1824. Χρεωστικό ομόλογο. Πελοπόννησος.

Δ. Οικονόμου, Αρχεϊον τοϋ στρατηγοϋ Κώστα Μπότζαρη, Αθήνα
1934, σ. 11-12.

848α

1824 Τό «Απάνθισμα τών Εγκληματικών» (άρθρα 82), ο πρώτος Ποινικός
Κώδικας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, ο οποίος περιλαμβάνει
μόνον Ειδικό Μέρος. Εντός των άρθρων περί συγκεκριμένων αδικημάτων
απαντώνται ορισμένες γενικού περιεχομένου διατάξεις. Άστρος.
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Δ. Μιράσγετζης, Ο πρώτος Ποινικός Κώδιξ τής νεωτέρας
Ελλάδος ( Τό «Απάνθισμα τών Εγκληματικών» τοϋ 1823), 'Αθήναι
1940, σ. 29-4044.

«Άριθ. λγ' τον Κώδηκος τών Νόμων

ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

... Κεφάλαιον ΣΤ
Περί καταχρήσεως τών ύπονργών τής Διοικήσεως
κα'. "Οποιος τών διοικητών, ή νπονργών τής Διοικήσεως βλάψη παρανόμως τήν άτομικήν
έλενθερίαν, ή τά πολιτικά δικαιώματα ενός ή πολλών πολιτών, ή δώση έγγραφον διαταγήν
άντιβαίνονσαν είς τόν Όργανικόν Νόμον, νά έκπίπτη τον νπονργήματός τον και νά στερήται
δέκα χρόνονς τά πολιτικά ύπονργήματα, και νά παιδεύεται ώς άπλοϋς πολίτης, κατά τό
άμάρτημά τον.

κβ'. "Οποιος νπονργός τής Διοικήσεως είς τήν έκτέλεσιν τών χρεών τον ήθελε μεταχειρισθή
βίαν, ή διορίσει άλλον νά τήν κάμη εναντίον τινός ύποκειμένον παρανόμως, νά έκπίπτη
άπό τό ύπούργημά τον, καί νά παιδεύεται κατά τό άμάρτημά τον.

κγ . "Οποιος ύπονργός τών κριτηρίων, ή τής άστννομίας έμβη είς οίκίαν πολίτου έκτος
τών περιστάσεων τών διωρισμένων άπό τούς νόμονς και έναντίον είς τονς τρόπονς όπον
διορίζει δ νόμος, νά παιδεύεται μέ χρηματικήν ποινήν άπό δέκα έως έκατόν γροσιών,
κδ'. "Οποιος τών ύπονργών τής Διοικήσεως μεταχειρισθή τήν δύναμιν τοϋ ύπονργήματός
του διά νά έναντιωθή είς τήν έκπλήρωσιν νομίμου διαταγής άνηκούσης είς τήν συνάθροισιν
τών νομίμων δοσιμάτων, ή είς τήν άπόφασιν τών κριτηρίων, ή είς δποιανδήποτε άλλην
ύπόθεσιν, νά φυλακώνεται άπό τρεις έως πέντε χρόνους, και νά στερήται δέκα χρόνους
τών πολιτικών ύπούργημά των.

κε'. "Οποιος τών νπονργών άνακληθή, ή έμποδισθή, ή έξωσθή άπό τό ύπούργημά του μέ
διαταγήν τής Διοικήσεως και παρακούση, νά πληρώνη άπό έκατόν έως χίλια γρόσια και
νά αποκλείεται τών δημοσίων ύπούργημά των άπό δύο έως πέντε χρόνους,
κζ'. "Οποιος ύπουργός κράτηση είς φνλακήν πολίτην περισσότερον τών είκοσιτεσσάρων
ώρών χωρίς νά τω φανερώση τήν νόμιμον αίτίαν τής φυλακώσεώς του, νά έκπίπτη τοϋ
ύπουργήματός του και νά άποζημιοϊ τόν φνλακωθέντα.

κζ'. "Οποιος πολίτης χωρίς έπιταγήν τής Διοικήσεως φνλακώση άλλον, νά φυλακώνεται
άπό έξ μήνας έως δύο χρόνους και νά άποζημιοϊ τόν φνλακωθέντα.

Κεφάλαιον Ζ'
Περί δωροδοκίας τών δημοσίων νπονργών
κη . "Οποιος κριτής διαφθαρή ή μέ δώρα ή μέ υποσχέσεις και άποφασίση άδικα εις
έγκληματικάς διαδικασίας, νά χάνη τά πολιτικά τον δικαιώματα διά παντός και νά
πληρώνη είς τό Ταμεϊον διπλάσια τών όσα έλαβε.

44. Το κείμενο αναδημοσιεύεται από τον Γ. Δημακόπουλο, «Ό κωδιξ τών νόμων τής έλληνικής
έπαναστάσεως 1822-1828)., ΕΚΕΙΕΔ 10-11 (1963-1964) [1966], σ. 128-140, αρ. 37. Πρβλ. λήμμα 832
του παρόντος τόμου.
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κθ'. "Οποιος κριτής διαφθαρή ή με δώρα ή με υποσχέσεις και άποφασίση άδικα είς μή
έγκληματικάς διαδικασίας, νά χάνη τά πολιτικά τον δικαιώματα άπο ένα έως τρεις χρόνους
καϊ νά πληρώνη τά διπλά άπ' όσα έλαβε, ποτέ όμως δλιγώτερα τών εκατόν γροσιών,
λ'. "Οποιος διά φιλίαν ή δι' έχθραν ή δι' δποιανδήποτε άλλην σχέσιν κρίνη άδικα, νά
έκπίπτη τοϋ ύπουργήματός του καϊ νά μήν έμβαίνη είς δημόσιον ύπονργημα άπό έξ μήνας
έως δύο χρόνονς.

λα'. "Οποιος τών υπουργών φωραθή ότι έλαβε δώρα καϊ παρέβη τά χρέη του, νά έκπίπτη
τοϋ ύπουργήματός του, και νά πληρώνη διπλά τών όσα έλαβε, ποτέ όμως όλιγώτερα τών
εκατόν γροσιών.

λβ'. "Οποιος τών ύπαλλήλων ύπουργών φωραθή ότι έλαβε δώρα καί παρέβη τά χρέη του,
νά έκπίπτη τοϋ ύπουργήματός του ...

...Ό Άντιπρόεδρ. τοϋ Βουλευτικού
ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ.
Ό Α' Γραμ. Ίωάν. Σκανδαλίδης.

Έπικυροϋται
Ό Πρόεδρος τοϋ 'Εκτελεστικού

γεωργιος Κουντουριώτης

Ό Προσ. Γεν. Γραμ. Π. Γ. Ρόδιος.

Τή Σεβαστή 'Εθνική Συνελεύσει
Δυνάμει τοϋ Ψηφίσματος τής Ιεράς Συνελεύσεως εκδοθέντος κατά τήν α τοϋ τρέχοντος
Απριλίου ύπ' άρ. ΙΑ' σννελθόντες πολλάκις είς έν, καί μελετήσαντες έσκεμμένως τονς Νό-
μους τών Αειμνήστων Αύτοκρατόρων Χριστιανών, και άλλους Κώδηκας τής εύνομουμένης
Ευρώπης, σννερανίσθημεν τό περί Αμαρτημάτων καϊ Ποινών τοϋτο 'Απάνθισμα σπονδά-
σαντες νά έφαρμόσωμεν πάντα εις τήν ένεστώσαν τοϋ έθνονς μας περίστασιν, κατά τήν
έπιταγήν τής Σεβαστής 'Εθνικής Σννελεύσεως.

Τό μεν έργον μας, είμεθα βέβαιοι, ότι δέν έχει τήν άπαιτονμένην είς τόσον μεγάλην ύλην
έκτέλεσιν και άκρίβειαν, επειδή ούτε τό διάστημα τών 15 ημερών όποϋ μας εδόθησαν, ούτε
ή έλλειψις τών άναγκαίων βιβλίων, ούτε τέλος ή εδική μας γνώσις και εμπειρία σννεχώρουν
νά γένη τελειότερον άλλ' όπως και άν έχη, τό χρέος μας έκπληροϋντες, τό προσφέρωμεν
είς τό Γένος, καϊ τό καθνποβάλλομεν είς τήν έπίκρισιν τής Σ. 'Εθνικής Σννελεύσεως.

Τή ιζ' Άπριλίον, έν Άστρει τω μωκγ'
καί Γ τής 'Ανεξαρτησίας.

Πανοϋτζος Νοταράς Πρόεδρος τής 'Επιτροπής.

'Ρέοντος Διονύσιος.

Ταλαντίον Νεόφντος.

Βενιαμίν Λέσβιος.

Γρηγόριος Κωσταντας.

'Ιωάννης Ζαήμης.

'Ιωάννης Κοντονμας.

Γεώργιος Αίνιάν».
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849

1824. Διαθήκη. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ανέκδοτη διαθήκη τοϋ Νικολάου Καντούνη»,
Επτανησιακά Φύλλα 6 (1968), σ. 3-5.

850

1824. Απόφαση τοπικής συνέλευσης με την οποία ορίζονται τα καθήκοντα
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Γαστούνη (Ηλεία).
Γ. Δημακόπουλος, «Περί τής διοικήσεως έν Ηλεία κατά τά
έτη 1821-1833», ΈπετηρΙς Εταιρείας Ήλειακών Μελετών 1 (1982),
σ. 430-433.

851

1824. Εκδίκαση υποθέσεως μνηστείας από δικαστική επιτροπή, η οποία
διορίστηκε από τον αρχιερέα και τοποτηρητή της επαρχίας Ναυπλίου.
Ναύπλιο.

Κ. Δανούσης, «Εκδίκαση υπόθεσης διάλυσης μνηστείας στο

Ναύπλιο (1823)», ΔΙΜΝ 49 (1992), σ. 164-165.

852

1824-1826. Αιτήματα και αναφορές (διαμαρτυρίες) τοπικών αρχών και ιδι-
ωτών για ζητήματα στρατιωτικά, διοικητικά και δημοσίας τάξεως.
Νόμος για την φορολόγηση των καρπών (28/2/1825). Αθήνα, Αργός,
Αρκαδία, Βόστιτζα (= Αίγιο), Γαστούνη, Επίδαυρος (Πιάδα), Θερμιά
(= Κύθνος), Καρπενήσι, Κέα, Κόρινθος, Μέγαρα, Ναύπλιο, Σάμος,
Τρίπολη, Ύδρα, Φιλιατρά.

'Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα» Β'
και F Βουλευτικής Περιόδου, τ. 1, Αθήνα 2000 (Αρχεία τής Ελληνικής
Παλιγγενεσίας 18), σ. 3-57, σ. 61-65, σ. 68-95, σ. 99-174.

852α

1824-1827. Διοικητικά έγγραφα. Αίγινα, Θερμιά (Κύθνος), Κέα, Ναύπλιο.
Ν. Δεπάστας, «Documents inédits de l'île de Zia datés de la
période de la révolution grecque de 1821», EEKM 11 (1979-1984),
σ. 158-168 αρ. 1-8, σ. 169-225 αρ. 10-52, σ. 226-254 αρ. 54-76.
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852β

1824-1829. Δικαιοπρακτικά έγγραφα, απόφαση «άντι θαλασσίου δικαστηρίου
έπιτροπής». Αίγινα, Ιθάκη.

Π. Καλλίνικος, «Μερικά κιονιώτικα ιστιοφόρα τοΰ 19ου αιώνα»,
στον τόμο Καλλίνικος, Επτανησιακά σ. 169-170, 172-173.

853

1824-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα. Σύρος.

Ά. Δ ρ α κ ά κ η ς, «Πρωτότυποι νομικοί θεσμοί είς τήν οίκιζομένην
Έρμούπολιν (1821-1830)», ΕΚΕΙΕΔ 18 (1971) [1973], σ. 207-220,
αρ. 1-15.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

1827, 3 Ιανουαρίου

«Παρασταθείς σήμερον παρά τω ήμετέρω γραφείω τοϋ Δημοσίου Ύπογραφέως τής νήσου
Σύρας δ Αναστάσιος Μπόνης εφανερωσεν καί εδηλοποίησεν ότι ήγόρασεν άπό τόν Μιχαήλ
Ζαχαρόπουλον τέσσερα κομμάτια άσήμι και ζύγια του 160/400, πρός είκοσι παράδες τό
δράμι καί τω έδωσε καπνόν, πρός 95 παράδες τήν Κ., άντίς διά χρήματα, ώς έσυμφώνησαν.
Τό αύτό δέ άσήμι θέλων νά πώληση πρός τόν κ. Περάκην Τζιγκιρλάραν καί επιχειρήσας
ούτος διά τής άναλύσεως νά τό δοκιμάση έλοιωσαν δράμια 25 καί έξ αύτοϋ εβγήκε καθαρό
άσήμι μόνον δράμι μισό. "Ωστε τό όλον είναι ψευδές καί κίβδηλον καί δ πωλητής Μιχαήλ
Ζαχαρόπουλος μέ δόλον άπάτην καί ψεϋδος επώλησε πρός τόν Α. Μπόνην τό ρηθέν τίποτε
διά άσήμι. Διά τοϋτο καί τό άφήνει διά λ/σμόν του, δεσοζιτάραντος αύτό όπου άνήκει καί
διαμαρτυρόμενος εναντίον αύτοϋ επισήμως διά κεφάλαιον, τόκους, έξοδα κ.τ.λ.π., συλ-
λογισμένα καί άσυλλόγιστα, φυλαττόμενος είς τήν έπιστροφήν τοϋ Ζαχαροπούλου αύτοϋ
(διότι τώρα έλείπει) νά άναφερθή είς τά άνήκοντα δικαιοσύνης Κριτήρια, καί ιδιοχείρως
ύπογράφει εν τω παρόντι βιβλίω τών πράξεων ήμών. Έπικυροϋται παρ' ήμών ή διαμαρ-
τυρία του ίνα εχη τό κϋρος αύτής έν παντί καιρώ καί Κριτηρίω ...».

ΔΩΡΕΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΗΣ ΑΙΧΜΑΑΩΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ

1827, 2 Μαρτίου

«Παρρησιασθέντες σήμερον παρά τω ήμετέρω γραφείω τοϋ Δημοσίου ύπογραφέως τής
νήσου Σύρας δ κ. Αθανάσιος Νεοχωριτόπουλος καί δ κ. Ιωάννης Τράκας, Χίος, εφανέρωσεν
καί εδηλοποίησεν δ πρώτος δτι διά τάς πολλάς χάριτας καί έκδουλεύσεις οπου χρεωστει
πρός τόν δεύτερον, θέλων νά άνταποκριθή πρός αύτάς καί νά προσφέρη πρός τόν κ. Ί.
Τράκαν έν δώρον άξίζων είτε έκτιμώμενον έως δέκα χιλιάδες γρόσια, άπεφάσισεν νά
προσφέρη πρός αύτόν μίαν νεανίδα Τούρκαν, όπου κρατεί αίχμάλωτον τοϋ πολέμου, έπί
σκοπώ καί συμφωνία τοιαύτη, δτι διά μίαν θυγατέραν καί δύο παιδιά όπου ευρίσκονται
είς Σμύρνην, είς χέρια Τουρκικά αιχμάλωτοι, νά ήθελε κάμει άνταλλαγήν αύτούς μέ τήν
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ρηθεϊσαν αίχμάλωτον, όνομαζομένην Σακκιερέ, τήν οποίαν απο τήν σήμερον παραδίδει
είς χείρας τοϋ γέροντος, ρηθέντος Τράκα, δια νά κρατή είς τήν έξονσίαν τον έως δτον và
γίνη ή ρηθείσα ανταλλαγή.

Και είς ένδειξιν έγένετο τδ παρόν έμπροσθεν ήμών και τών προσυπογραφομένων μαρτύρων.
Αμφότερα τά μέρη υπογραφόμενα ...».

«ΣΥΝΤΡΟΦΟΧΑΡΤΙΟΝ» (ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ). ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΥ

1829, 16 Ανγούστον

«Παρά τω ήμετέρω γραφείω τον προσωρινοϋ Δημοσίου Μνήμονος τής νήσον Σύρας,
σήμερον παρησιάσθησαν οί κύριοι Νικόλαος Ιωάννου Μπαρινόπουλος καϊ Παναγιώτης
Τσιγκαρόπουλος, έφανέρωσαν και έδηλοποίησαν ότι εσυμφώνησαν νά κάμουν μίαν συ-
ντροφίτζαν προσωρινή ν, καταθέτοντες δ πρώτος κεφάλαια χρηματικά τάλληρα σπαθάτα
εκατόν (No 100) και δ δεύτερος καταβάλλων τούς κόπους του, διά νά ταξιδεύση άπό έδώ,
μέ τά ρηθέντα κεφάλαια, δί Άλεξάνδρειαν καϊ νά άγοράση εκείθεν πραγματείας, οποίας
δ Θεός ήθελε τόν φωτίσει, διά νά έπιστρέψη έδώ, όπου πωλούμεναι αί πραγματεϊαι,
ήθελε φέρει, εάν ήθελον κερδίση τό κέρδος αύτό νά τό μοιράζωσιν εξ ήμισίεας καϊ εάν έξ
έναντίας ήθελον ζημιώση νά πληρώνη έκαστος αύτών τδ ήμισυ τής ζημίας. Περιορίζεται
δέ δ ρηθεις Παναγ. Τσιγκαρόπουλος είς τριών μηνών διάστημα và κάμη τδ ταξείδιον
αύτό τής Αίγυπτος, πηγεμοϋ και έρχομοϋ, χωρϊς và ήμπορή và διατρίψη περισσότερον
καιρόν, άλΧ επιστρέφοντας αί πωλούμεναι πραγματεϊαι, ώς εΐρηται, δ κ. Μπαρινόπουλος
νά λαμβάνη τά ρηθέντα Κεφάλαια του, σώα και άνελλιπή, επιστρέφοντας αύτά δ Τσι-
γκρόπουλος πρός αύτόν, έντίμως. Έάν ήθελεν άκολουθήση διαφορετικήν, δίδει είς τελείαν
υποθήκη ν, τά υποστατικά, ευρισκόμενα είς τό χωρίον Βερδίτζα κείμενον είς τήν έπαρχίαν
τής Αρκαδίας, χωράφια, άμπέλια, όσπίτιον καϊ νερόν, ίνα είς κάθε μή καλόν φέρσιμον
τοϋ Τσιγκαρόπουλου, είς τήν έπιστροφήν τών ρηθέντων 100 ταλλήρων, νά ήμπορή νά
πιάνωνται, άπό τά ρηθέντα κτήματά του, νά τά πωλή έν Δημοπρασία καϊ và λαμβάνη τό
δίκαιον του, κεφάλαιον καϊ τόκους, μέχρι λεπτοϋ και όβολοϋ.

Και είς ένδειξιν έμπροσθεν ήμών, άμφότερα τά μέρη, ώς κατωτέρω ύπογράφονται,
άντιγράφον διδομένου αύτοΐς, τοϋ παρόντος συμφωνητικού, ένσφράγιστον παρ ήμών καϊ
ένυπόγραφον ...».

854

1824-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίφνος.

Ί. Ράμφος, «Ό Δευτερεύων Σίφνου», Κιμωλιακά 3 (1973), σ.
290-292, 294-296.

855

1824-1833. Ψηφίσματα εθνικών συνελεύσεων, αποφάσεις κυβερνήτη, διαδι-
καστικά έγγραφα Εκτελεστικού και Βουλευτικού Σώματος, αναφορές
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διοικητών και σωματείων σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων.
Αθήνα, Ναύπλιο.

Έ. Πρωτοψάλτης, Ιστορικά έγγραφα περί αρχαιοτήτων και
λοιπών μνημείων τής ιστορίας κατά τονς χρόνονς τής επαναστάσεως
καϊ τον Καποδίστρια, Αθήνα 1967, σ. 16-195, αρ. 4-166 (βλ. και Β.
Πετράκος, Δοκίμιο για τήν αρχαιολογική νομοθεσία, 'Αθήνα 1982, σ. 111-117,
αρ. 1-2).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

1826, 31 Ιανουαρίου

«(Το Έκτελεστικόν)

Επειδή είναι αναγκαία ή συντήρησις τών αρχαίων λειψάνων, τών ωραίων τεχνών.
Επειδή είς Αθήνας ευρίσκονται πολλαί τοιαΰται αρχαιότητες περιπεπλεγμέναι είς τήν
κακήν μορφή ν τών νεωτέρων οικοδομών, καί εκ τούτου όχι μόνον είναι δύσκολον τό νά
λαμβάνωσι τήν πρέπουσαν περιποίησιν, άλλά τρέχουσι και τόν κίνδυνον τοϋ νά άφανισθώσι
διόλου άπό τάς έπισυμβαινούσας πυρκαίάς είς τάς όποιας είναι ύποκείμεναι αί σημερινοί
οίκοδομαί.

Επειδή αί περισσότεροι τούτων τών οικοδομών είναι έθνικαϊ καί εύκόλως δύναται ή Διοίκησις
νά διαθέση αύτάς όπως και κρίνη συμφερώτερον διά τήν συντήρησιν καϊ περιποίησιν τών
λειψάνων τής άρχαιότητος πριν μάλιστα γενή ή έκποίησις τών είρημένων οικοδομών.
Λαβόν και παρά τής έν Αθήναις Φιλομούσου Εταιρείας ακριβείς περί τοϋ πράγματος
πληροφορίας

Διατάττει

Αον) Ό Έπαρχος τών Αθηνών μετά τών έπιστατών τοϋ Επαρχείου, οί Έφοροι τής έν
Αθήναις Φιλομούσου Εταιρείας καϊ ό Συνταγματάρχης Κος Φαβιέρος συνεννοούμενοι μετά
τής έν Αθήναις Επιτροπής τής Εκποιήσεως θέλουν έμποδίζει τήν έκποίησιν τών οικοδομών
εκείνων όσαι συμφέρει νά μένωσιν είς τήν εξουσίαν τοϋ Έθνους διά νά μεταβληθώσιν
όπως ήθελε κριθή συμφερώτερον διά τήν συντήρησιν τών άρχαιοτήτων καϊ ν' άναφέρωσι
περί τούτου είς τήν Διοίκησιν διά τοϋ άνήκοντος Υπουργείου διά νά άποφασισθή τό νά
μένω σι πάντοτε έθνικοι αύτοί οί όσπιτότοποι και αί οίκοδομαί.

Βον) Θέλουν κρημνίζει όσας οίκοδομάς γειτνιάζουσιν είς τάς αρχαιότητας τοιουτοτρόπως,
ώστε νά εΐναι υποψία μή βλαφθώσιν ή άφανισθώσιν αύται άπό τάς ένδεχομένας πυρκαϊάς
αύτών τών νέων οικοδομών και ν' άναφέρωσι και περϊ τούτων είς τήν Διοίκησιν διά τών
άνηκόντων Υπουργείων.

Γον) Οί αύτοί θέλουν φροντίσει και διά τήν διόρθωσιν καϊ ρύθμισιν τών άναγκαιοτέρων
δδών ή πλατειών τής πόλεως όταν μέ μικράν μεταβολήν ή άποχωρισμόν τών εθνικών
όσπιτοτόπων ή οικοδομών είναι δυνατόν τοϋτο νά έπιτυχηθή.

Δον) Τά Υπουργεία τών Εσωτερικών και τής Οικονομίας θέλουν ένεργήσει τήν παροϋσαν
διαταγήν καθ' όσον άνήκει είς τόν κλάδον εκάστου ...».
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Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ' ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ «ΛΕΙΨΑΝΑ Ή ΣΥΝ-
ΤΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ».
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

1829, 31 Ιουλίου

«Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος
Προς τήν Δ'Έθν. Συνέλευσιν

Τδ ιη άρθρον τής διοικητικής διατάξεως έκδεδομένης παρά τής ΓΈΘν. Συνελεύσεως δια-
λαμβάνει αύτολεξεί τά εξής: Ό Διοικητής χρεωστεΐ νά έπαγρνπνή διά νά μήν πωλώνται,
μηδέ νά έξάγωνται αί άρχαιότητες εκτός τής Ελλάδος.

Ή ένεστώσα Κυβέρνησις μηδέν άμελήσασα πρός ακριβή εκπλήρωσιν τοϋ άρθρου τούτου,
άπέβαλεν όλα τά περί εξαγωγής τών τοιούτων ζητήματα.

Τδ άρχαιολογικόν τμήμα τής τών Γάλλων σοφών Επιτροπής, άφοϋ άνέσκαψε διάφορα μέρη
είς τήν Όλυμπίαν καί άνεκάλυψεν τδν τόπον, όπου κείνται λείψανά τιν α αρχαίου ναού, περί
τον όποιου υποθέτει, ότι είναι τοϋ Διός, μας έζήτησε προ ολίγον διά τοϋ κνρίον Στρατηγοϋ
Σνεϊδέρου νά μεταφέρη είς Γαλ/λίαν σνντρίμματά τινα εκεί άνακαλνφθέντα, τά όποια ήμποροϋν
νά χρησιμεύσονν είς τήν Άκαδημίαν ώς φωτίζοντα αύτήν είς τάς άρχαιολογικάς έρεύνας.
Ή Σννέλενσις συμπεραίνει βέβαια τά αίτια, διά τά οποία ή Κνβέρνησις πρέπει νά έκπληρώση
τήν έφεσιν ταύτην τών Γάλλων σοφών άλλά τοιαϋτα ζητήματα είναι πιθανόν νά μας κάμονν
καί άλλοι, και νομίζομεν, ώς πρός τά λείψανα μόνον καϊ τά σνντρίμματα τών αρχαιοτήτων,
ή Κνβέρνησις πρέπει νά έχη τήν άδειαν, νά σνγχωρή τήν έξαγωγήν αύτών τότε μόνον,
όταν ζητήται χάριν επιστημονικού καταστήματος δποιασδήποτε Κνβερνήσεως.
Ταϋτα παραχωροϋσα ή Ελλάς δύναται νά λάβη άμοιβαίως άπό τάς άνηκούσας Κυβερνήσεις
πράγματα πολύτιμα καί άφεύκτως άναγκαϊα είς καταστήματα τής κοινής παιδείας· βιβλία
δηλ., εργαλεία άστρονομίας, γεωδαισίας, πρωτότνπα μηχανών κλπ. κλπ.
Άν ή Σννέλενσις παραδεχθή τήν γνώμην ταύτην τής Κνβερνήσεως, θέλει κρίνει εϋλογον
βέβαια νά ψηφίση:

1" Νά έπικυρωθώσι τά κατά τής εξαγωγής αρχαίων μνημείων έν Τροιζήνι ψηφισθέντα.
2"' Νά δοθή ή άδεια είς τήν Κυβέρνησιν νά κάμη έξαίρεσιν τοϋ κανόνος τούτου, χάριν τών
έπιστημονικών καταστημάτων τών ξένων εθνών, πλην μόνον διά λείψανα ή συντρίμματα
αρχαιοτήτων ...».

1829, 2 Αυγούστου

«... Ή Δ' Εθνική τών Ελλήνων Σννέλενσις

Θεωρήσασα τό άρθρον ιη' τής διοικητικής διατάξεως εκδοθείσης παρά τής έν Τροιζήνι
Εθνικής Σννελεύσεως, άπαγορεϋον τήν πώλησιν καί έξαγωγήν τών αρχαιοτήτων έκτος
τής Ελλάδος.

Θεωρούσα ότι ή ένεστώσα Κνβέρνησις έκπληροϋσα τό διαληφθεν άρθρον άπέβαλεν όλας
τάς περί εξαγωγής τών τοιούτων αιτήσεις-

Ψηφίζει:

Αρθρον 1. Τά ψηφισθέντα παρά τής έν Τροιζήνι Εθνικής Σννελεύσεως κατά τής εξαγωγής
τών μνημείων τής άρχαιότητος, έπικνροννται.
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2. Δίδεται ή αδεία είς τήν Κυβέρνησιν να συγχωρή τήν εξαγωγήν μόνον τών συντριμμά-
των τών αρχαιοτήτων, καϊ όταν μόνον ζητώνται ώς συντελοϋντα είς τάς αρχαιολογικός
έρευνας επιστημονικού τίνος καταστήματος οποιασδήποτε Κυβερνήσεως.

3. Τό παρόν, ψήφισμα καταχωρηθεν είς τόν Κώδικα τών ψηφισμάτων και επικυρωθέν, νά
διευθυνθή πρός τήν Κυβέρνησιν, διά νά δημοσιευθή διά τών τύπων και νά ένεργηθή ...».

856

1824-1833. Έγγραφα αναφερόμενα στη δίκη του βουλευτού Δ. Κανελλόπου-
λου. Ανδρίτσαινα, Ναύπλιο.

Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Ή πολιτική δίκη τοϋ βουλευτού
Φαναριού Δήμου Κανελλόπουλου (Ιανουάριος 1825)», Έπετηρις Εταιρείας
Ήλειακών Μελετών 2 (1983), σ. 470-477 αρ. 6-10, σ. 480 αρ. 16.

857

1824-1840. Αναφορές της Μαντώς Μαυρογένους προς τις επαναστατικές
αρχές, τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και τον βασιλέα Όθωνα
με αίτημα την αποζημίωσή της για στρατιωτικές εκδουλεύσεις κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Σύ-
ρου επιδικάζουσα την εξόφληση χρηματικής της οφειλής. Ιδιόγραφος
κατάλογος της προικώας πατρικής της περιουσίας, την οποία είχαν
αρπάξει οι οπαδοί του Μαυροκορδάτου με επικεφαλής τον Τομπάζη.
Εξώδικος πρόσκληση κατά της μητέρας της. Αθήνα, Αίγινα, Ερμού-
πολη, Ναύπλιο, Τήνος.

Ά. Δ ρ α κ ά κ η ς, «Μία δίκη κατά τής Μαντώς Μαυρογένη (Σελίδες
απ' τή ζωή της)», ΔΙΕΕΕ 25 (1982), σ. 239 σημ. 51, σ. 253-257
αρ. 2-3, σ. 259-266 αρ. 5-845.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ
ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΒΑΡΟΥΧΑ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

1835, 11 Μαίου

«Αριθμ. 34/1835

Έν 1Ονόματι τοϋ Βασιλέως τής Ελλάδος "ΟΟωνος

Τό εν Σύρω Πρωτοδικεΐον
Συγκείμενον παρά τοϋ Προέδρου Σ. Α. Αεονταράκη και τών Δικαστών Μ. Οικονόμου
καϊ Ίω. Σακελαροπούλου

45. Το υπ' αριθ. 6 έγγραφο αναδημοσιεύεται από τον Μ. Τασούλα (εκδ.), Μαντώ Μαυρογένη.
Ιστορικό Αρχείο, Μύκονος 1995, σ. 269-271.
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Συνεδρίασαν παρόντων καϊ τοϋ Εισαγγελέως Λ. Μελά και τοϋ Γραμματέως Μ. Σκαλι-
στήρη, ϊν' άποφασίση είς τήν άπό 6 Μαΐου τ.έ. άγωγήν τοϋ Ά. Πάλμα, Δικηγόρου, ώς
Πληρεξουσίου τοϋ Νικολάου Βαρούχα έκ Μυκόνου κατά τής Μαντώς Μαυρογένη περι
πληρωμής χρέους

Άκοϋσαν τόν δια/ληφθέντα πληρεξούσιον

Άκοϋσαν τήν έναγομένην, παροϋσαν, και παρισταμένην παρά τοϋ δικηγόρου κ. Ί Ρίκκη

Άκοϋσαν τόν Εισαγγελέα.

Άναγνόν τά έγγραφα τής δικογραφίας

Παρατηρεί

"Οτι δ ενάγων έξαιτεϊται τήν πληρωμήν δραχμών 162 διά γρόσια 540, κεφαλαίου τής
άπό 6 Φεβρουαρίου 1823 χρεωστικής ομολογίας τής ρηθείσης Μ. Μαυρογένη και τών
τόκων αύτών συνισταμένων είς δρχμ. 162, προσφέρων μετά τήν πληρωμήν τά παρ' αντω
υπάρχοντα ένέχυρα.

"Οτι δ αύτδς ένάγοιν διά τών προτάσεων του έζήτησεν έτι τήν πληρωμήν τοϋ τόκου δέκα

τοις εκατόν άπό τήν ήμέραν τής άγωγής μέχρι τής τελείας άποπληρωμής.

Ότι ή έναγομένη, δμολογοϋσα τό χρέος, έζήτησεν τετράμηνον προθεσμίαν, εντός τής οποίας

νά έξοφλήση τό ρηθέν χρέος της και άναλάβη τά ένεχυριασμένα πράγματά της.

Ότι δ ενάγων μή ένιστάμενος άναθέτει είς τό Δικαστήριον τήν έγκρισιν τής προτάσεως

της.

Σκεφθέν

Ότι ή ύποχρέωσις τής διαληφθείσης Μ. Μαυρογένη διά τήν πληρωμήν τοϋ κεφαλαίου
πηγάζει άπό τήν ένυπόγραφον δμολογίαν της, βεβαιωθεΐσαν και έπι ακροατηρίου.
Ότι ή πληρωμή τών τόκων μέχρι τής διπλασιάσεως τοϋ κεφαλαίου είναι έντός τών όρων
τοϋ νόμου (Κεφ. Ζ' Βιβλ. Γ αριθ. 5 Άρμενοπ.)

Ότι ή έξακολούθησις τών τόκων άπό τής ήμέρας τής άγωγής είναι νόμιμος

Ότι ή ζητηθείσα έκ μέρους τής χρεώστιδος προθεσμία δύναται νά παραχωρηθή πρός

αύτήν ύπαρχουσών τών παρά τοϋ νόμου άπαιτουμένων περιστάσεων.

Γ Ύποχρεοϋται ή Μαντώ Μαυρογένη είς τήν πληρωμήν δραχμών εκατόν έξήκοντα

δύο, κεφάλαιον τής άπό 6 Φεβρουαρίου 1823 χρεωστικής δμολογίας πρός τόν Νικόλαον

Βαρονχαν.

2°" Είς τήν πληρωμήν τοϋ τόκου μέχρι τής διπλασιάσεως τοϋ κεφαλαίου συνισταμένου είς
έτέρας δραχμάς εκατόν έξήντα δύο.

3" Είς τήν πληρωμήν έπίσης τοϋ τόκου άνά δέκα τοις έκατόν άπό τήν 6Ψ Μαΐου, έποχήν
τής παρουσιάσεως τής άγωγής έως τής πλήρους εξοφλήσεως.

4"" Παραχωρείται είς τήν ρηθεϊσαν Μ. Μαυρογένη τετράμηνος προθεσμία, έντός τής όποιας
νά πληρώση τάς ρηθείσας ποσότητας.

5°" Ύποχρεοϋται δ Νικόλαος Βαρούχας, μετά τήν τελείαν άποπληρωμήν του νά έπιστρέψη
τά παρ' αύτω ένέχυρα είς τήν διαληφθε'ισαν Μ. Μαυρογένη.
6" Τό δικαίωμα τής παρούσης άποφάσεως είναι είς βάρος τής εναγομένης.
Εντέλλεται πρός πάντα μεν κλητήρα νά έκτελέση ζητηθείς τήν παροϋσαν άπόφασιν
πρός πάντας δέ τούς Εισαγγελείς νά ένεργήσωσι τό καθ' εαυτούς και πρός πάντας τούς
διοικητάς καϊ άλλους άξιωματικούς τής δημοσίου δυνάμεως νά δώσωσι χείρα βοηθείας
όταν νομίμως ζητηθώσιν ...».
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857α

1824-1910. Αποφάσεις οθωμανικών αρχών και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά
έγγραφα. Ιωάννινα, Συρράκο.

- - -, Συρράκο. Πέτρα-Μνήμη-Φως, Συρράκο 2004, τ. Α', σ. 99,
101, 103, 116, 182-185, 270, 291-294· τ. Β', σ. 146-147.

858

1825. Μίσθωση έργου. Ναύπλιο.

Κ. Σπηλιωτάκης, «Τά έν Ναυπλίω κτίρια του Βουλευτικού καί
τοϋ 'Εκτελεστικού (1824-1826)», ΔIEEE 20 (1970-1977), σ. 60-63

(= Θ. Κωστοϋρος, «Ένα έργολαβικο συμφωνητικά μετατροπής τοϋ παρά τήν
πλατεϊαν Συντάγματος Ναυπλίου τζαμιού Άγα Πασά είς Βουλήν τών Ελλήνων»,

ΔΙΜΝ 45 (1992), σ. 40).

859

1825-1826. Αναφορές στρατιωτικών σχετικά με πολεμικές επιχειρήσεις και
λοιπά στρατιωτικά ζητήματα (μισθοί, προβιβασμοί, προμήθειες πολεμο-
φοδίων, πολεμικές αποζημιώσεις, ζητήματα στρατιωτικής δικαιοσύνης).
Πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων στις εθνικές γενικές συνελεύσεις και
σχετικές αναφορές (διαμαρτυρίες). Άγιος Πέτρος (Αρκαδία), Άγραφα
(Ευρυτανία), Αθήνα, Αίγινα, Ανδρούσα (Μεσσηνία), Άνδρος, Άργος,
Αρκαδία, Αταλάντη (Φθιώτιδα), Ανδρίτσαινα, Βαρβάσαινα (Ηλεία),
Γαργαλιάνοι (Αρκαδία), Γαστούνη (Ηλεία), Δίστομο (Βοιωτία), Ζητούνι
(= Ααμία), Θερμιά (= Κύθνος), Καλάβρυτα, Καλαμάτα, Κάσος, Κέα
(Τζιά), Κίσσαμος (Κρήτη), Κρανίδι, Κρουσώνα (Κρήτη), Αιδωρίκι
(Φωκίδα), Μαραθονήσι (= Γύθειο), Μέγαρα, Μεθώνη, Μενδενίτσα
(Φθιώτιδα), Μεσολόγγι, Μικρομάνη (Μεσσηνία), Μονεμβασιά, Μύκονος,
Μυστράς, Νάξος, Ναύπλιο, Νιόκαστρο (Μεσσηνία), Πάρος, Πάτρα,
Πιάδα (= Επίδαυρος), Πισταγή (Κρήτη), Πόρος, Σαλαμίνα, Σάλωνα
(= Άμφισσα), Σάμος, Σέλινο (Κρήτη), Σίφνος, Σπέτσες, Τήνος, Τρί-
νησα (Αακωνία), Τρίπολη, Χερσόνησος (Κρήτη), 'Τδρα.

Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832. «Λυτά έγγραφα»
Β' καϊ Ρ Βουλευτικής Περιόδου, Αθήνα 2001 {Άρχεια τής Ελληνικής
Παλιγγενεσίας 19-20), τ. 2 σ. 3-125 αρ. 1-194, τ. 3 σ. 3-154 αρ.
1-73.
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860

1825-1827. Έγγραφα που αφορούν την κληρονομική διαφορά μεταξύ των
οικογενειών Μπάου-Μάτζα. Αίγινα, Ναύπλιο, Σίφνος, Ύδρα.
Σ. Συμεωνίδης, «Ή υπεροπτική στάση καί τό τραγικό τέλος του
Κωνσταντίνου Μπάου. Ή λύση ενός νομικού ζητήματος», Σιφνιακά 1
(1991), σ. 41-60, αρ. Δ1-Δ1946.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΑΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ «ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΘΕΝΤΑΣ ΕΝ ΤΩι ΠΟΛΙΤΙΚΩι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ». ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ ΚΑΘΕ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΙΚΑ Ή ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΥΙΟ

1825, 24 Δεκεμβρίου

«Πρός τό έξοχον ύπουργεΐον τοϋ Δικαίου

Δυνάμει τής υπ άριθμ. 1210 διαταγής τοϋ υπουργείου τούτου ϊνα συνέλθωμεν είς επιτροπή καί
θεωρήσωμεν καί κρίνωμεν καί άποφασίσωμεν τήν μεταξύ τοϋ κυρίου Αποστόλου Γρυπάρη,
επιτρόπου καί συζύγου τής κυρίας Μοσχοϋς καί τοϋ κυρίου I. Πάου καί τίνων συγγενών
του ίδιοποιουμένων τήν κληρονομίαν τοϋ αποθανόντος πατρός της διαφοράν ...
Έρευνήσαντες λοιπόν ακριβώς τά είρημένα έγγραφα τών αντίγραφο μένων δύο μερών καί
άκούσαντες μετά προσοχής όσα προφορικώς μας εΐπον, οδηγούμενοι άπό τούς άναγνωρισθέντας
εν τώ πολιτικώ ήμών Συντάγματι Βυζαντινούς Νόμους, άμερολήπτως άποφασίζομεν καί
άναφέρομεν είς τό έξοχον ύπουργεΐον τά εφεξής: ...

ια Είναι δ' άνάγκη, ώς εν τώ παραγράφω ζ' άνεφέρθη νά διορισθή ή άνωτέρω επιτροπή
παρά τής Σ. Διοικήσεως, ή όποια ν άνοιξη τό εσφραγισμένον σκρίνιον καί νά διαχώριση
όλην τήν πατρικήν κληρονομίαν τής Μοσχοϋς άπό τήν περιουσίαν τής οικογενείας Παί-
δων, καθο')ς διαλαμβάνει τό άρχέτυπον τοϋ δημοσίου προικοσυμφώνου, ευρισκομένου έν
αύτώ, καθ' όλην τήν έκτασίν του· είς τό άνοιγμα τοϋτο χρεωστοϋν νά παρευρεθώσι καί τά
δύο διαφερόμενα μέρη ή προσωπικώς ή άντιπροσώπως καί νά ζητήσουν άπό τήν αύτήν
επιτροπήν δ καθείς τό δίκαιον του, τό όποιον θέλει κρίνει καί άποφασίσει ή ίδια. Έάν δέ
ήθελεν εύρεθή κανέν ίδιαίτερον συμφωνητικόν τοϋ πατρός τής Μοσχοϋς μέ τόν πάππον της,
τοϋτο θέλει είναι άκυρον, διότι ή έξάβιβλος τοϋ 'Αρμενοπούλου, σελ. 53, Βιβλ. Α\ τίτλος
θ', λέγει «τά παράνομα σύμφωνα δέν έχουν καμμίαν βεβαίωσιν»· δ πάππος τής Μοσχοϋς
ήτον ελεύθερος έν τώ συμφωνεϊν τήν προίκα τοϋ υίοϋ τον μετά τοϋ συμπεθέρον τον, νά
τόν προίκιση καί χαρίση ότι ήθελε καί μ δποίαν σνμφωνίαν επρόκρινεν συμφερωτέραν,
εί δέ είς τό μετέπειτα έκαμε καμμίαν συμφωνίαν μέ τόν υίόν του ύποχρεώνουσαν αύτόν
νά δώση οπίσω μέρος τής χαρισθείσης προικός του, ή τοιαύτη ιδιαιτέρα συμφωνία είναι
άκυρος καί παράνομος κατά τήν Έξάβιβλον τοϋ 'Αρμενοπούλου, σελ. 59, Βιβλ. Α', τίτλος
ΙΒ, λέγουσα «εκείνο δποϋ νά χαρίση δ πατήρ είς τόν υιόν του αύτεξούσιον άφήλι.κα, ούδέ
μέ τό θέλημα τοϋ άφήλικος δύναται δ πατήρ πλέον νά τό χαρίση άλλου τινός»· ή αύτή
επιτροπή νά δύνηται οίκοθεν νά διάλυση καί άποφασίση πασαν διαφωνίαν γινομένην περί
ιδιοκτήτου τινός πράγματος ή χρέους τοϋ πατρός τής Μοσχοϋς· είς τήν ιδίαν επιτροπήν

46. Πρβλ. και λήμμα 712 του παρόντος τόμου.
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ας διευθννθή καί τό εν τή ενταύθα Γενική Αστυνομία έσφραγισμένον κιβώτιον τοϋ πατρός
τής Μοσχοϋς, διά νά άνοιχθή καί αυτό καθ1 όν τρόπον καί τό εν Σίφνω εύρισκόμενον
προσέτι αυτή ή έπιτροπή πρώτον νά προσδιορίση τήν πληρωμήν τοϋ χρέους έάν έχη τοϋ
άποθανόντος πατρός τής Μοσχοϋς, άφ ου διαχώριση τήν πατρικήν ταύτης κληρονομίαν,
νά κάμη διά τά μένοντα μίαν καταγραφήν καί νά τά παραδώση είς τήν Μοσχοϋν έπειτα
νά καταγράψη καί τήν μητρικήν τής Μοσχοϋς περιονσίαν καί νά έρευνήση έν ταυτώ άν
έγινε καμμία κατάχρησις τής αύτής κληρονομιάς, ώς λέγει δ κύριος Π. Πάον είς τό
ήμερολόγιόν τον καί άν ήθελε εύρεθή τώ όντι κατάχρησις, νά ζητήση άπό τόν κρατούντα
τά καταχρηστικώς δοθέντα πράγματα τής Μόσχους καί αφ ού κάμη τήν καταγραφήν καί
αύτών, νά τά παραδώση είς τήν ιδίαν, τά <5 "έγγραφα αύτών τών καταγραφών νά δοθώσιν
είς τό αύτόθι έπαρχεϊον διά φύλαξιν, τών όποιων άντίγραφον, βεβαιωμένον καί μέ τήν
σφραγίδα τοϋ έπάρχείον, νά δοθή είς τάς χείρας τής Μοσχοϋς διά νά είναι γνωστά έν
παντί καιρώ καί κριτηρίω.

Ταϋτα ημείς θεωρήσαντες άκριβώς, έκρίναμεν καί άπεφασίσαμεν τά δποΐα καί άναφέρομεν
είς τό ύπονργειον τοϋτο διά νά ένεργήση τά εικότα ...».

861

1825-1828. Αναφορές της Μαντώς Μαυρογένους σχετικά με την αυθαίρετη
διάλυση μνηστείας από τον Δημήτριο Υψηλάντη. Αίγινα, Ναύπλιο.
Μ. Τουρτόγλου, «Αναφορά τής Μαντώς Μαυρογένους κατά του
Δημητρίου Ύψηλάντου», ΕΑΙΕΔ 7 (1957), σ. 156-157 (= Τουρτόγλου,
Μελετήματα, τ. 4, σ. 192-193)47.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

1828, 1 Φεβρουαρίου

«Έξοχώτατε Κυβερνήτης τής Ελλάδος

Πληροφορημένη ότι άπέρασεν ένταϋθα δ κύριος Δ. Υψηλάντης παρακαλώ τήν έξοχότητά
της ίνα διαταχθή νά γράψη πρός τόν κύριον Παναγιωτάκην Αναγνωστόπουλο άνθρωπο
τον διά νά εγχείρισης είς τδν άνθρωπόν μον τόν όποιον πέμπω έπίτηδες είς Ναύπλιον τό
έγγραφον τής αρραβώνας μον, κατά τό έσώκλειστον άντίγραφον τής ύποσχέσεώς τον πρός
τόν κύριον Ύψηλάντην καϊ εις έμέ. Διότι χρόνος παρήλθε οπού μέ άπέρριψεν χωρίς λόγον,
μέ τήν πλέον σκληράν περιφρόνησιν, και τό έγγραφον δέν ήθέλησεν νά τό εγχείριση τοϋ
κνρίον Γεωργίου Μανρομμάτη, οπού πριν τάς άνωμαλίας Ναυπλίου τόν έπαρακάλεσεν
διά νά τοϋ τό ζητήση. Παρακαλώ εισέτι νά διορισθή μία εκκλησιαστική έπιτροπή διά
νά θεώρηση τά άρπαχθέντα έγγραφα τής άρραβώνας μου, ώς τά εύρισκόμενα εις χείρας
άποδεικτικά, διά νά άποφασίση φιλοδικαίως τήν άπαίτησίν μου, τήν οποίαν τρεις χρόνοι

47. Για την ανασυγκρότηση του κειμένου της αναφοράς της Μαντώς Μαυρογένους της 1/2/1828
και την ανάλυση του περιεχομένου της με βάση σχετική γνωμοδότηση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης
Ιω. Γεννατά βλ. λήμμα 913α παρόντος τόμου.
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ήδη τρέχουν δπου έδωκα αναφοράς είς τό Ύπουργείον τής Θρησκείας πλήν δέν έδικάσθη
τό δίκαίόν μου μ όλον ότι δπού έδιωρίσθη καϊ παρά τής εφετινής εθνικής σννελεύσεως
πάλιν δέν ένηργήθη.

Έν τοσούτω τής ύποσημειοϋμαι μέ βαθύτατον σέβας.

ή πατριώτις
Μαντώ Μαυρογένους ...».

861α

1825-1834. Χρεωστικά ομόλογα. Λευκωσία.

Κ. Σπυριδάκις, «Συμπληρωματικά είς άρχιεπίσκοπον Κύπρου
Δαμασκηνόν (1824-1827)», ΚνπριακαΙ Σπουδαι 27 (1963), σ. 254-
255, αρ. 1-5.

862

1825-1839. Αφορισμός. Βυζίτσα, Ζαγορά, Μηλιές (Μαγνησία).

Γ. Θωμάς, «Ανέκδοτα αφοριστικά κείμενα δεσποτάδων του Βόλου
στον περασμένο αιώνα», Ηπειρωτική Εστία 37/438-440 (1988), σ.
456-459.

863

1826. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Ζάκυνθος.

Λ. Ζώης, «Σημείωμα κινητής περιουσίας», Ήμερολόγιον (Σκόκου)
25 (1910), σ. 109-110.

864

1826. Διαθήκη. Βασαράς (Λακωνία).

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Μία χριστιανική διαθήκη», Μαλεβος 2/19
(1922), σ. 13.

865

1826. Προικοσύμφωνο. Λακωνία.

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Τό προικοσύμφωνον του παππού μου», Μαλεβος
6/59 (1926), σ. 512.

866

1826. Μητροπολιτική απόφαση περιορισμού των εξόδων σε περίπτωση γάμου,
αρραβώνα και βαπτίσεων. Άρτα.
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Κ. Καιροφύλλας, «Προίκες καί γάμοι προ ένός αιώνος», Νέα
Εστία 12/139 (1932), σ. 1035-1036.

867

1826. Προικοσύμφωνο. Μεσολόγγι.

Κ. Κώνστας, «Στιγμές του Δημήτρη Μακρή. Άπό τή ζωή του
Ζυγιώτη πρωταρματωλοΰ (1772-1841)», εφ. Εθνική Ήχώ Μεσολογγίου
(25 και 28 Μαρτίου 1972) ( = ΙΙολίτης, Κώνστα Άπαντα, τ. 4, σ. 31).

868

1826. Διαδικαστικά έγγραφα. Νάουσα (Πάρος).

Ο. Κάπαρης, «Το μοναστήρι του αγίου Ανδρέα και η εγκατάστα-
ση της οικογένειας Σφαέλου στη Νάουσα της Πάρου», Παριανά 26
(1987), σ. 116-118.

869

1826. Διαθήκη. Καλαμάτα.

Τ. Γριτσόπουλος, «Σύμμεικτα. Διαθήκη Καλαματιανής τό
1824», Πελοποννησιακά 22 (1996-1997), σ. 361-362.

870

1826. Καλλιεργητική σύμβαση. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, Σελίδες απο τήν ιστορία τής Παναγίας Έκατο-
νταπυλιανής τής Πάρου. Ανέκδοτα έγγραφα και άγνωστα κείμενα,
Αθήνα 2000, σ. 32, αρ. 8.

871

1826. Διοικητική οργάνωση της επαρχίας Βοστίτσης. Βόστιτσα, I. Μ. Τα-
ξιαρχών Αιγίου (Αχαΐα).

Γ. Δημακόπουλος, «Τοπικόν σύστημα διοικήσεως τής περιοχής
Βοστίτσης (Δεκέμβριος 1826 - Μάρτιος 1827)», στα Πρακτικά τοϋ
ΣΤ Διεθνοϋς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Γ', Αθήνα
2001-2003, σ. 397-399.
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872

1826-1828. Έγγραφα αναφερόμενα στην κατάσταση της δικαιοσύνης κατά
την άφιξη του I. Καποδίστρια. Αίγινα, Ναύπλιο, Πόρος.
Μ. Τουρτόγλου, «Ή κατάσταση τής δικαιοσύνης στήν Ελλάδα
κατά τήν άφιξη του Ί. Καποδίστρια», Μνημοσύνη 16 (2003-2005),
σ. 41-47, αρ. 1-6 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 4, σ. 239-246, αρ. 1-6).

ΔΙΑΤΑΓΗ ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΚΡΙΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

1828, 18 Μαΐου

«Ελληνική Δημοκρατία
Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος
Προς τόν Δημόσιον Διοικητήν τοϋ Πόρου

Ή Αίκατερίνα Άναπλιώτισα άνεφέρθη είς τήν Κνβέρνησιν ότι έχουσα διαφοράν μετα τοϋ
πενθεροϋ της, ένεκάλεσεν αυτόν προλαβόντως είς τό ένταϋτα δημογεροντεϊον. Μολονότι
αυτό έπροσπάθησε νά τούς συμβιβάση ή φιλικω τω τρόπω ή δι' αίρετοκρισίας, αύτός
όμως δύστροπων δέν ήθέλησεν νά δεχθή οϋτε μίαν οϋτε τήν άλλην πρότασιν.
Έπειδή και μέ όλας τάς προσπαθήσεις τής Κυβερνήσεως είς σύστασιν τών Δικαστηρίων,
ή επιθυμία της αύτη δέν ήμπόρεσεν εισέτι νά έκτελεσθή, διατάττεσαι νά προσκαλέσης
και τά δύο άντιφερόμενα μέρη καϊ νά τά καθυποβάλης είς αίρετοκρισίαν. Καθ' έκαστον
έξ αύτών θέλει εκλέξει τόν αίρετόν τον κριτήν. Τόν δέ ένταϋθα παρευρισκόμενον 'Άγιον
Δαμαλών θέλεις προσκαλέσει διά νά προεδρεύση είς τήν αίρετοκρισίαν ταύτην.
Ή Κυβέρνησις διατάσσουσά σε διά νά καθυποβάλης είς αίρετοκρισίαν τούς διαφερομένους
τούτους, έπιθυμεΐ τήν άμεσον συνδρομήν σου είς τήν ταχεϊαν άποπεράτωσιν τής ύποθέσεως
ταύτης.

έν Πάρω
τήν 18η Μαΐου 1828

Ό Κυβερνήτης
Ιωάννης Καποδίστριας
ό Γραμματεύς τής Επικρατείας»

872α

1826-1830. Δικογραφία υπόθεσης διαζυγίου. Άργος, Ναύπλιο, Στεμνίτσα,
Τρίπολη.

Τ. Γριτσόπουλος, «Μία περίεργος ύπόθεσις διαζυγίου κατά τήν
Έπανάστασιν», ΑΕΚΔ 9 (1954), σ. 41-55.
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873

1826-1830. Σύμβαση κατασκευής του σχολείου της Καρύταινας.

Χ. Κωνσταντινόπουλος, Οί Λαγκαδινοϊ μαστόροι, 'Αθήνα

1970, σ. 20-23.

874

1826-1835. Διοικητικά έγγραφα αναφερόμενα στη σύσταση δημοσίων σχο-
λείων (ελληνικών και αλληλοδιδακτικών). Νάξος, Ναύπλιο, Σύρος.
Ν. Κεφαλληνιάδης, «Ή παιδεία είς Δρυμαλία Νάξου κατά
τά ετη τής φραγκοκρατίας καί τουρκοκρατίας μέχρι τών πρώτων
μετεπαναστατικών χρόνων», εφ. Ναξιακό Μέλλον (άνάτυπο), 1966,
σ. 15, 17-29, 32-33, 64, 67-69.

875

1827. Διαθήκη. Αττική.

Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γεώργιος Καραϊσκάκης κατά τονς
προτέρους βιογράφονς, τά επίσημα έγγραφα καϊ άλλας άξιοπίστονς
ειδήσεις, Αθήνα 1867, σ. 130.

876

1827. Πληρεξούσιο. Πελοπόννησος.

Λ. Ζώης, «Μία έπιτροπική τοΰ 1827», Μαλεβός 5/51 (1925),σ.
413.

877

1827. Το «Πολιτικό Σύνταγμα τής Ελλάδος» (άρθρα 150). Ψηφίσθηκε κατά
τη συνεδρία της 1ης Μαίου 1827 και αναθεώρησε τον «Νόμο τής
Επιδαύρου». Τροιζήνα (Αργολίδα).

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος δεύτερον, Γ. «Πολιτικόν
Σύνταγμα τής Ελλάδος κατά τήν εν Τροιζήνι Γ Εθνική ν Σννέλευσιν»,
σ. 61-75 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 77348).

48. Πρβλ. λήμματα 808 και 836 του παρόντος τόμου.
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878

1827. Προικοσύμφωνο. Δροβολόβι (Αχαία).

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Ανέκδοτα κείμενα άπό τό άρχεΐο του Αντωνίου
Τσούνη», Έπετηρϊς τών Καλαβρύτων 2 (1970), σ. 84-87, αρ. 3.

879

1827. Ναυλοσύμφωνο. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα. 6. Ναυλοσύμφωνον διά μεταφοράν
στρατευμάτων κατά τήν έπανάστασιν», Πέταλον 3 (1982), σ. 234-236.

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ. ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΑΚΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ («ΛΙΑΠΗΔΩΝ»)

1826, 20 Απριλίου

«... Συμφωνεί σήμερον τό κοινόν τής Ανδρου μετά τοϋ καπετάν Μιχάλη Καλιγά, έξουσιαστοϋ
τής γουλέτας όνομαζομένης «Σάντα Ελένης» σκεπασμένη μέ σημαίαν ρωσσική, ή δποΐα
στέκει είς τό πόρτον τής Ανδρου Ανω Κάστρον. Καϊ δίδει ό ρηθεις καπιτάνος τήν γουλέτα
του έλευθέραν και έτοιμην διά φόρτωμα, χωρϊς καμία ν άργητα, διά μόνον εν ταξίδιον
νά μετακόμιση στρατεύματα είς Σκύρον, τά δποΐα θέλουν έμβαρκαρισθή χωρϊς καμμίαν
πρόφασιν είς τάς είκοσιδύω Απριλίου τρέχοντος. Τυχών όμως και ήθελε γένη αργοπορία
είτε παραμικρά έμπόδισις, νά εΐναι εις δικαίωμα δ ρηθεϊς καπιτάνος νά πληρώνετε πρός
γρόσια εκατόν, No 100, τήν κάθε ήμέραν μετρώντας άπό τάς είκοσιτρεΐς τρέχοντος.
Τυχών δέ πάλιν και ήθελε άπεράση ή εικοστή έκτη Απριλίου χωρϊς νά εΐναι έτοιμον τό
στράτευμα, νά πληρώνετε τήν σταλίαν του σωστήν και νά είναι έλεύθερος διά νά ταξιδεύση
διά λογαριασμόν του δι όπου θέλει. Και τοϋτο σαλπάροντας σίδερον, καλόν εύώδιον, είς
τό μελετημένον ταξίδιον, θέλει δίδει σταλίαν έλευθέραν εις τό δισπάρκον τών στρατευ-
μάτων ημέρας έξ, τυχόν δέ και ήθελε άπεράση ή ελευθέρα σταλία τών εξ ημερών νά
πληρώνετε ή κάθε τρέχουσα ημέρα πρός γρόσια εκατόν πενήντα, No 150, και τοϋτο είς
καλόν εύώδιον. Δί όλον αύτό τό ταξίδιον, έξαιρουμένων τών δύο κόντρα σταλίων δηλαδή
προ τοϋ σαλπαρισμοϋ καϊ άρίβου, ύποχρεώνετε τό κοινόν τής Ανδρου νά πληρώση είς τόν
καπετάν Μιχάλην Καλιγαν γρόσια τούρκικα χίλια πεντακόσια, No 1500, μεθ' ημέρας οκτώ
τοϋ φθασίματός του είς Ανδρον. Τυχών δέ και ήθελε λείψουν άπό τοϋ νά πληρωθοϋν είς
τήν διωρίαν των, νά τρέχουν πρός πέντε τά εκατόν, 5/100, τό κάθε μήνα. Τοϋτο γίνεται
συμφωνητικόν και έχει τό κύρος έως ότου νά ταξιδεύση καϊ νά πληρωθή καϊ υπογράφεται
απ όλους τούς δημογέροντας τής Ανδρου ...».

880

1827. Μίσθωση ακινήτου. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Δύο έγγραφα τοϋ 19ου αιώνα», Παριανά 49
(1993), σ. 143-146.
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881

1827. Έγγραφα εκλογής δημογερόντων και διορισμού νοταρίου. Παροικία
(Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Τά διοριστήρια έγγραφα νοταρίου καί δημο-
γερόντων τής Πάρου», Παριανά 102 (2006), σ. 302-304.

882

1827-1830. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Ανδρίτσαινα
(Ηλεία), Φιλιατρά (Μεσσηνία).

Σ. Αθανασιάδης, «Άνέκδοτα ιστορικά έγγραφα», Φιλιατρά
10/89-90 (1979), σ. 257-259, 360.

882α

1827-1831. Επιστολές, υπομνήματα, εγκύκλιοι, οδηγίες και διαγγέλματα
του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια προς τους εκπροσώπους των
τριών Συμμάχων Αυλών (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), τους βασιλείς
και πρίγκηπες της Βαυαρίας και Πρωσσίας, τις οθωμανικές αρχές,
την Δ' Εθνική Συνέλευση, τη Γερουσία, τον Πατριάρχη και την
Ιερά Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως, τις διοικητικές, εκκλησιαστικές
και στρατιωτικές αρχές της ελληνικής επικράτειας, τους προέδρους
φιλελληνικών εταιριών ανά την Ευρώπη, την Επιτροπή Τραπέζης και
Οικονομίας, τις κατά τόπους δημογεροντίες, το Κρητικό Συμβούλιο
και τον διοικητή της Σάμου επί ποικίλων ζητημάτων σχετικών με τη
διακυβέρνηση, τη στρατιωτική οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση
των οικονομικών, την εκπαίδευση, την οργάνωση και την απονομή της
δικαιοσύνης. Αναφορές των Υπουργών (Γραμματέων), των εκπροσώπων
της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως και της Γερουσίας προς τον Κυβερνήτη.
Επιστολές του πρίγκηπα Λεοπόλδου και των προέδρων των συμμάχων
Αυλών προς τον Καποδίστρια. Προσαρτήματα στο πρωτόκολλο του
συνεδρίου της 3.2.1829. Αίγινα, Άργος, Λονδίνο, Ναύπλιο, Μεθώνη,
Παρίσι, Πόρος,

Ε. Βετάν (έκδ-J, Έπιστολαί Ί. Α. Καποδίστρια Κυβερνήτον τής
Ελλάδος. Διπλωματικαί, διοικητικαί καϊ Ιδιωτικαί, γραφεΐσαι άπο
8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831 σνλλεγεΐσαι καϊ
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καταταχθεΐσαι παρά τών αδελφών αύτοϋ (μετάφρ. Μ. Γ. Σχινά),

τ. Α', σ. 112-115, 142-147, 154-161, 169-171, 176-177, 187-189,
272-273, 274-275, 276-280, 285-311, 315-321, 322-332, 340-352,
354-367, 369-370, 376-390, 391-402· τ. Β', σ. 1-11, 14-21, 27-
59, 63-84, 87-89, 90-100, 102-106, 109-127, 144-166, 167-172,
174-192, 195-232, 237-240, 245-291, 293-312, 313-322, 335-358,
360-366, 374-388· τ. Γ', σ. 4-60, 62-72, 74-75, 78-104, 113-123,

126-129, 358, 369-391, 395-398· τ. Δ', 1-47, 54-86, 90-96, 120,

127-130, 134-148, 159-160, 164-168, 180-186, 194-251, 260-280,
289-301, 303, 307-312, 325-437.

883

1827-1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αίγινα, Ναύπλιο, Ύδρα.

Κ. Διαμάντης (έπιμ.), Άρχεια Λαζάρου καϊ Γεωργίου Κουντου-
ριώτου, τ. 8, Αθήνα 1967, σ. 327-328 αρ. 394* τ. 9, Αθήνα 1968, σ.
179 αρ. 189, σ. 349 αρ. 435· τ. 10, Αθήνα 1969, σ. 276 αρ. 276, σ.
291 αρ. 295, σ. 469 αρ. 474, σ. 482-483 αρ. 482, σ. 514 αρ. 510,
σ. 517 αρ. 515, σ. 531 αρ. 539.

883α

1828. Εισαγγελική αγόρευση του Χριστόδουλου Κλονάρη ως πρώτου
Εισαγγελέως (Δημοσίου Συνηγόρου) στο Ανέκκλητο Κριτήριο (δικάζον
ως εφετείο).

Ί. Βισβίζης, «Ή πρώτη έν Ελλάδι εισαγγελική άγόρευσις»,

ΕΚΕΙΕΔ 5 (1954), 145-149.

884

1828. Πράξη της Βουλής των Ελλήνων της 18ης Ιανουαρίου 1828 περί Προ-
σωρινού Πολιτεύματος μέχρι τη συγκρότηση Εθνικής Συνελεύσεως.
Αίγινα.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος δεύτερον, Δ\ σ. 78-80
(= Μάμουκας, Τα κατά τήν Άναγέννησιν, τ. 10, σ. 39-4249).

49. Η συγκεκριμένη πράξη δεν έχει αποδελτιωθεί στο Γκίνης, Περίγραμμα, όπου όμως περι-
λαμβάνονται άλλα κείμενα από την ανωτέρω έκδοση του Α. Μάμουκα.
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885

1828. Εκδίκαση υποθέσεως αμφισβητήσεως ορίων μεταξύ γειτονικών χω-
ριών. Τρίπολη.

Σ. Δημητρακόπουλος, «Ίστορικαί καί άλλαι ειδήσεις έκ τινός
νομικού έγγραφου του 1828», Πελοποννησιακά 12 (1976-1977), σ.
170-173.

886

1828. Διαθήκη. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Σημειώματα περί τής μονής τών Τρομαρχίων. 4:
Ή διαθήκη τοΰ προηγουμένου Λεοντίου Γραμμάτικα», Πέταλον 5
(1990), σ. 132-133.

887

1828. Σχέδιο νόμου περί του νομισματικού συστήματος. Αίγινα.

Γ. Δημακόπουλος, «Ή πρότασις τοΰ Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου
περί τοΰ εισακτέου νομισματικοΰ συστήματος έν Ελλάδι (Αίγινα, 27
Ιανουαρίου 1828)», Τεύχη τον Ελληνικού Λογοτεχνικού Ιστορικού
Άρχεϊον 3 (1993), σ. 45-48.

888

1828. Πώληση ακινήτου. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Τέσσερα ανέκδοτα ναξιακά έγγραφα»,

ΕΕΚΜ 12 (1995), σ. 170-171.

889

1828. Αγωγή τροφού για καταβολή δεδουλευμένων. Ναύπλιο.

Ί . Μ π ι μ π ή ς, «Δεινοπαθήματα βάγιας άπό θηριογνώμονα κυρίαν»,

ΔΙΜΝ 95 (1996), σ. 125.

890

1828. Πώληση μονής. Νάουσα (Πάρος).

Ν. Άλιπράντης, «Ή μονή Άγ. Γεωργίου Ναούσης περιέρχεται
στον Παν. Δ. Δημητρακόπουλο», Παριανά 60 (1996), σ. 43-44.
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891

1828-1829. Ψηφίσματα και διατάγματα της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με
την οργάνωση της δικαιοσύνης και της διοίκησης, την αστυνόμευση,
τη φορολογία και τη ρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του νεοσύ-
στατου ελληνικού κράτους. Οργανισμός των Δικαστηρίων 15/12/1828.
Κανονισμός εργασιών της Γερουσίας. Αίγινα, Ναύπλιο.
Γ. Δημακόπουλος, «Ό κώδιξ τών ψηφισμάτων τής έλληνικής
πολιτείας. Α' 1828-1829», ΕΚΕΙΕΔ 14 (1967) [1970], σ. 11-194,
αρ. 1-35.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Υ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΡΗΤΗ ΜΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΞΑΒΙΒΑΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ.

1828, 15 Δεκεμβρίου

«Άρ. 8268 < Ψήφισμα /6>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μολονότι οί συνταγματικοί νόμοι τοϋ 'Άστρους, τής Επιδαύρου και τής Τροιζήνος διέ-
ταξαν τήν σύστασιν τής δικαστικής έξουσίας, αλλ' έξ αιτίας πολυαρίθμων και συνεχών
συμφορών άνεβλήθη καϊ αύτή·

Αί μέχρι τούδε Κυβερνήσεις δέν εδυνήθησαν να εύχαριστήσωσι τήν δποίαν είχε τδ έθνος
ανάγκην τών Δικαστηρίων όλαι έπροσπάθησαν νά θεραπεύσουν τήν έλλειψιν ταύτην μέ
ειδικός καϊ έκτάκτους έπιτροπάς·...

Μόνη θεραπεία είναι ή σύστασις τακτικών δικαστηρίων, αλλά διά τοϋτο προαπαιτούνται
δοκίμια διά νά γένη ή έφαρμογή ανάλογος με τάς χρείας και τά μέσα τοϋ έθνους·...
Ακούσαντες τήν γνώμην τοϋ Πανελληνίου, κατά τό δοθέν παρά τής επιτροπής τοϋ Τμή-
ματος τών 'Εσωτερικών σχέδιον

Ψηφίζομεν

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Υ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙ ΚΑΙ

Αρθ. 1. Ή διοίκησις τής πολιτικής, εμπορικής, διορθωτικής και έγκληματικής δικαιοσύνης
εμπιστεύεται είς τακτικά δικαστήρια.

2. Ή σύνθεσις, ή άρμοδιότης καί ή δικαιοδοσία εκάστου αύτών διατάσσονται άπό τό
παρόν ψήφισμα.

3. Εκτός τών δικαστηρίων, τά μέρη δύνανται νά επιτρέψουν, οσάκις συμφωνήσουν, τήν
κρίσιν τών πολιτικών καί εμπορικών διαφορών των είς αιρετούς κριτάς ...

Άρθρα συμπληρωματικά
38. Τά δικαστήρια άκολουθοϋν είς μέν τά πολιτικά τούς νόμους τών αυτοκρατόρων, πε-
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ριεχομένους είς τήν πρόχειρον έξάβιβλον τοϋ Αρμενοπούλου, είς δε τό εμπορικά τόν τής
Γαλλίας Εμπορικό ν Κώδικα.

Έως ού έκδοθή ό παρασκευαζόμενος Ποινικός Κώδιξ, είς τα διορθωτικό καϊ εγκληματικό
κρίνουν κατά τό Απάνθισμα τών Εγκληματικών καϊ κατ' επιείκειαν.
39. Αναβάλλονται αί είρηνοδικίαι καϊ τά πρωτόκλητα δικαστήρια είς όσας επαρχίας
ή τμήματα αί περιστάσεις τοϋ πολέμου δέν συγχωρήσουν πρός καιρόν τήν σύστασίν
των.

Έν Αίγίνη τήν 15 Δεκεμβρίου 1828

Ό Κυβερνήτης Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας

Ί. Ά. Καποδίστριας Σ. Τρικούπης»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 30 ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1829, 6 Μαίου

αΆρ. 11924. Ψήφισμα Λ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιθυμούντες τά άγαθά άποτελέσματα τών προόδων τής ασφαλείας καί εύταξίας·
Έπϊ σκοπώ τοϋ νά κανονίσωμεν όμ οιομόρφως καθ' όλη ν τήν έπικράτειαν τόν τρόπον τής
καταδιώξεως (poursuite) τών πταισμάτων και έγκλημάτων, άμα δέ καί τούς κανόνας
τούς οποίους όφείλουσι νά έξακολουθώσι τά διορθωτικά και εγκληματικά δικαστήρια, διά
τήν έξέτασιν καϊ τόν τρόπον τής κρίσεως τής δημοσίου αγωγής·

Επιθυμούντες, καθ' όσον αί περιστάσεις έπιτρέπουσι, ν' άντικατασταθώσιν είς τήν Ελλάδα αί
άρχαι και οί τύποι, επί τών όποιων ενεργείται ή δικαιοσύνη είς τά εύνομούμενα έθνη-
Ακολούθησαντες είς όσας αναπτύξεις προσετέθησαν εις τήν διάταξιν τοϋ παρόντος ψηφί-
σματος, τό πνεύμα τών περιεχομένων είς τόν ύπ' άρ. 13 Νόμον κανόνων τής Διαδικασίας,
άπό τούς όποιους έπροσπαθήσαμεν ν' άπομακρυνθώμεν όσον τό δυνατόν όλιγώτερον
Άκούσαντες τήν γνώμην τοϋ Πανελληνίου·

Ψηφίζομε ν

'Άρ. 1. Τά διορθωτικά καϊ έγκληματικά δικαστήρια θέλουν έχει είς τό εξής δι' δδηγίαν
των τήν είς τό παρόν ψήφισμα έπισυναπτομένην Έγκληματικήν Διαδικασίαν.

2. Αί διατάξεις τής Εγκληματικής Διαδικασίας θέλουν ένεργηθή άπό 1 'Ιουλίου 1829.
Επομένως, όσαι διορθωτικάι ή έγκληματικαϊ ύποθέσεις κινηθώσι μετά τήν έποχήν ταύτην,
θέλουν δικάζεσθαι συμφώνως μέ τάς διατάξεις ταύτας.

3. Τά δικαστήρια, φωτιζόμενα άπό τήν πεϊραν είς τήν ένέργειαν τών μεγάλων χρεών
των, θέλουν διευθύνει είς τήν Κυβέρνησιν όσας παρατηρήσεις δύνανται νά δικαιώσωσι
νέας αναπτύξεις είς τό σύστημα τής Εγκληματικής Διαδικασίας.

4. Τό παρόν Ψήφισμα μέ τήν συναπτόμενη ν Έγκληματ ικήν Δ ιαδικασίαν θέλει δημ οσιευθή
διά τοϋ τύπου, και άντίτυπα αύτοϋ θέλουν σταλή είς έκαστον τών δικαστηρίων καί είς
όλας τάς κατά τόπους εξουσίας.
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5. Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας θέλει ενεργήσει το παρόν ψήφισμα.
Έν Αίγίνη τή 6 Μαΐου 1829

Ό Κυβερνήτης Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας

Ί. Ά. Καποδίστριας Ν. Σπηλιάδης.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΜΚΑΣΙΑ
Γενικαι Διατάξεις

Αρθ. 1. Είς τά εγκληματικά είναι διπλή άγωγή, δημοσία και πολιτική.
Ή δημοσία άγωγή κινείται διά τήν εφαρμογήν τών ποινών άπό μόνους τούς δημοσίους
υπουργούς, είς όσους τήν εμπιστεύεται δ νόμος.

Ό θάνατος τοϋ υπόπτου ή τοϋ εγκαλουμένου, σβήνει τήν δημοσίαν άγωγήν.
Ή πολιτική άγωγή είναι διά τήν επανόρθωσιν τής ζημίας· δύναται νά κινηθή και κατά
τών κληρονόμων τοϋ ύποπτου ή τοϋ εγκαλουμένου, και άνήκει είς μόνους όσοι εβλάφθησαν
άπό δποιονδήποτε έγκλημα ή πταίσμα.

2. 'Άν δεν κινηθούν συγχρόνως και αί δύο άγωγαί ενώπιον τοϋ αύτοϋ δικαστηρίου, ή
πολιτική άναβάλλεται έως ου άποφασισθή οριστικώς ή δημοσία.

3. Ή παραίτησις τής πολιτικής άγωγής δεν σβήνει, ούδέ άναβάλλει τήν δημοσίαν.

4. Άμφότεραι αί άγωγαϊ παραγράφονται ...»

892

1828-1829. Διοικητικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις. Αίγινα, Γραμ-
βούσα (Κρήτη), Μαραθονήσι (= Γύθειο), Ναύπλιο, Σκόπελος, Χελιδόνι
(Ηλεία).

Δέσποινα Θέμελη-Κατηφόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας
και το θαλάσσιον Αικαστήριον κατά τήν πρώτην καποδιστριακήν
περίοδον 1828-1829, τ. ί: Ή δίωξις τής πειρατείας, Αθήνα 1973, σ.
209-238, αρ. 1-17· τ. 2: Το Θαλάσσιον Αικαστήριον, Αθήνα 1973,
σ. 119-156, αρ. 1-25.

893

1828-1829. Δικαστικές αποφάσεις του «Θαλασσίου Δικαστηρίου» ή «Δικα-
στηρίου Λειών» και συναφή έγγραφα. Αίγινα.

Δέσποινα Θέμελη-Κατηφόρη, «Αί αποφάσεις τοΰ Θαλασ-
σίου Δικαστηρίου, 1828-1829», ΕΚΕΙΕΔ 20-21 (1973-1974) [1976],
σ. 61-454.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 927α

ΚΗΡΥΞΗ ΠΛΟΙΩΝ ΩΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η
ΟΠΟΙΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΛΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΗ

1828, 11 Ιουνίου

«Έν ονόματι τής Κυβερνήσεως

Άπόφασις τής Προσωρινής Άντι Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής δια τάς δύο κασιωτικός
γολέτας «Κασιωτίναν» καϊ «Ποσειδώνα» τήν 11 Ιουνίου 1828 μεταξύ τοϋ Κυριακοϋ Γ.
Μαλαξοϋ φέροντος πρόσωπον τοϋ Ιωάννου Φραγκούλη, κυρίου τής ρηθείσης γολέτας «Κα-
σιωτίνας», καϊ τοϋ Βασιλείου Νικήτα φέροντος πρόσωπον τοϋ Νικήτα Βασιλείου, κυρίου
τής ρηθείσης γολέτας «Ποσειδώνος», άπό τό έν μέρος και τοϋ καταγωγοϋ Λαζάρου Ν.
Νέγκα πλοιάρχου τής γολέτας «Παναγίας τής Ύδρας», άπό τό άλλο μέρος. ... Αναγνώσασα
τήν άναφοράν τοϋ έπι τούτω διορισθέντος Συνέδρου, περιέχουσαν τά άκόλουθα~ «τήν 30
Ιουλίου 1827 ό καταγωγός Λάζαρος Νέγκας, πλοίαρχος τής γολέτας «Παναγίας τής
"Υδρας» συν έλαβεν είς τήν Κάρπαθον ώς πειρατικός τάς περι ών ή κρίσις δύο κασιωτ ικάς
γολέτας, τόν «Ποσειδώνα» τοϋ Νικήτα Βασιλείου καϊ τήν «Κασιωτίναν» τοϋ Ιωάννου
Φραγκούλη. Είναι βέβαιον ότι δέν τάς έφερεν είς κρίσιν και διά τοϋτο άπολογειται ότι κατά
επταετή συνήθειαν και πολεμικοί πλοίαρχοι καϊ καταγωγή έκαιαν ή έκυρίευαν άκρίτως
τά πειρατικά πλοία και είς άπόδειξιν φέρει πολλά παραδείγματα.

Εναντίον τής συνήθειας ταύτης φέρουν τό άπό 27 Μαΐου 1826 κήρυγμα τής Διοικητικής
Επιτροπής, τό όποιο προτείνουν μάλιστα ώς νόμον έπικρατοϋντα έκτοτε· άλλά πρώτον
μέν άπλοϋν κήρυγμα ή και ψήφισμα δέν είναι νόμος· έπειτα μέ λύπην αναπολεί τις ότι
τού όντος έντιμου διά τήν Ελλάδα έκελινου κηρύγματος καϊ τό γράμμα καϊ τό πνεϋμα
είχαν άναιρεθή άπό τά μέτρα καϊ τάς πραγματικάς διατάξεις τής Άντικυβερνήσεως, ήτις
επαναφέρει τά πράγματα είς τήν προτέραν κατάστασιν.

Άπό τό άλλο μέρος πάλιν όσον πολυχρόνιος συνήθεια και αν παρεισχωρήση καϊ όποια
και όσα παραδείγματα καϊ άν δοθοϋν πρέπει ένταύτω νά συμφωνοϋν και μέ τό δίκαιον
ή άλλως ή μέν συνήθεια διαρρήσεται, τοϋτο δέ μένει διά πάντα άναλλοίωτον. Κατ'αύτό
λοιπόν πάσα κτήσις δέν μεταβιβάζεται άπό έν είς άλλο πρόσωπον ειμή δι' έννομου πρά-
ξεως· εις δέ τά συλλαμβανόμενα πλοία μόνη έννομος πραξις, μεταθέτουσα τήν κτήσιν άπό
τούς συλληφθέντας είς τούς συλλαβόντας είναι ή κρίσις. Και έπειδή προσκαλείται άπό
τούς συλληφθέντας Κασίους, μένει νά έξετάσωμεν τά μεταξύ αύτών και τοϋ καταγωγοϋ
δικαιολογήματα.

Ό άντιδικός των κατηγορεί τούς δύο Κασίους ότι έκτος άλλων πειρατειών μετά τά μέσα
τοϋ παρελθόντος Ιουλίου έπάτησαν και έγύμνωσαν είς τά Κάκκαβα τής Λυκίας δύο
ούδέτερα πλοία καϊ έξ ελληνικά πλοιάρια. Οί εγκαλούμενοι όμολογοϋν μέν ότι έπήγαν είς
Κάκκαβα, όμως άρνοϋνται ότι μετήλθον καμμίαν πειρατείαν εύρόντες έκεϊ, λέγουν, δύο
ξύλα, τό έν τουρκικόν καϊ τό άλλον εύρωπαϊκόν άφαίρεσαν άπ'εκείνο ώς έχθρικόν διάφορα
πανιά και σχοινιά, τό δέ άλλο έπισκεφθέντες άπλώς καϊ γνωρίσαντες τήν ούδετερότητά
τον δέν τδ έπείραξαν τελείως.

Τοιοϋτον είναι τό άπολογητικόν σύστημά των προσθέτουν μάλιστα ότι τό εις τά παράλια
τής Λυκίας ταξίδιόν των δέν ήτον προμελετημένον, άλλά καθ' δδόν οί ναϋται, δελεασθέ-
ντες υπ' άλλους, παλαιούς σνντρόφονς των, μέ τούς όποιους άπηντήθησαν είς Χάλκην,
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παρεβίασαν τήν θέλησιν τών πλοιάρχων και τονς παρέσνραν άκοντας είς το άτακτον καί
έναντίον τον διαβατηρίον των έπιχείρημα.

Άλλ' δ καταγωγδς προτείνει έναντίον των τά θαλάσσια έγγραφα μιας ρωσικής ναύης
δνομαζομένης «Άλεξάνδρον» τον πλοιάρχον Φραγκίσκον Αρδίτον, τά οποία βεβαιαινει
δτι ενρεν είς τάς γολέτας των. Τά έγγραφα ταϋτα φέρονν τω οντι βαρείας νποψίας πειρα-
τείας■ μάλιστα τό ήμερολόγιόν της τακτικόν κατά πάντα καί γράφον ήμέραν παρ'ήμέραν
τά τρέχοντα άπό 1 Απριλίου έως 29 Ίουλίον έ.ν., φανερώνει ότι κατ' έκείνας τάς ημέρας
είχε φθάσει είς Κάκκαβα. Έκεΐ έξαφνα τό καθημερινά ν τοϋτο ήμερολόγιον δέν διακόπτε-
ται απλώς αλλά σιωπά παντάπασι. Ποία είναι ή αιτία τής έξαφνικής ταύτης και τελείας
κατασιγάσεως τον; Ποία άλλη πιθανωτέρα, ειμή ότι έπατήθη ή ναύη και ήρπάχθησαν τά
χαρτία της; Τήν ύπόνοιαν ταύτην σννισχύονν πολύ διάφορα πλοίου είδίοματα εύρεθέντα
είς τάς δύο κασιωτικάς γολέτας, τά όποια ερεννήσαντες οί δόκιμοι έβεβαίωσαν ότι είναι
εύρωπαίκοϋ καϊ όχι τονρκικοϋ σκάφονς.

Μ' όλον ότι τά σημεία ταϋτα έπιβαρννονν πολύ τάς κατά τών έγκαλονμένων νποψίας,
ή Άντι Θαλασσίου Δικαστηρίου Έπιτροπή διά νά άποφασίση ηθέλησε νά λάβη θετικός
άποδείξεις ...

Παρα τρέχω τινά ελαφρά προκ αλεσθέντα ή σνμπεσόντα βοηθήματα είς ενρεσιν τής αληθείας
και έρχομαι εις τάς μαρτνρίας αίτινες διέλυσαν τάς αμφιβολίας. Ό ναύτης Κωνσταντής
Αίνήτης άπό Καστελλόρριζον μαρτνρεί ... Τρεις άλλοι μάρτνρες ... μαρτνροϋσιν ...
Αί μαρτυρίαι αύται ήνάγκασαν και τούς κατηγορουμένους αύτούς και ώμολόγησαν
τό έγκλημά των όμως άπό τό άλλο μέρος κατέφυγαν είς τήν ανωτέρω σημειωθεϊσαν
έξαίρεσιν, ότι είς τήν πειρατείαν ταύτην παρεσνρθησαν άπό βίαν τών έπαναστάντων κατ'
αντών πληρωμάτων. Αλλ' ποίαν άπόδειξιν βίας φέρονν; Καμμίαν άλλην άπό τήν ιδίαν
των διαβεβαίωσιν ...

Ταϋτα καταδικάζονν τάς δύο περι ών δ λόγος γολέτας ώς πειρατικός· άλλ' εΐναι άνάγκη
νά σνναποφασισθή και μία παρέμπτωσις αποζημιώσεως τοϋ άγοραστοϋ μιας τών δύο
κασιωτικών γολετών. Καθ' όσα προκύπτουν άπό διάφορα έγγραφα επίσημα οί ναϋται
τοϋ Λ. Νέγκα έπώλησαν τήν γολέταν «Ποσειδώνα». Ταύτην τήν πώλησιν δύνανται ίσως
νά τήν δικαιολογήσουν άλλά όχι και νά τήν δικαιώσονν μέ τήν προτεινομένην άπό τόν
καταγωγόν σννήθειαν τής άκρίτως έως τώρα γενομένης μεταβάσεως τής κτήσεως τών
πειρατικών πλοίων εις τονς πολεμικούς πλοιάρχονς ή τούς καταγωγούς ...
Ό πρώτος άγοραστής Μαρίνης Γ. Σπαχής τήν μετεπώλησε τήν 22 Όκτωβρίον είς
τόν Γιάννην Α. Βαλήν. Τήν 25 ή έπϊ τών Εσωτερικών Γραμματεία τής Επικρατείας
διέταξε πάσαν τοπικήν έξονσίαν νά σνντρέξη τούς πρώτους κνρίονς τών γολετών είς
άνάκτησίν των, δέν νομίζω δέ περιττόν νά σημειώσω εδώ ότι ή διαταγή αντή είναι
νοθευμένη μέ ξένης χειρός πλαστογραφίαν, προστεθείσης είς τό τέλος τής φράσεως
«εις οποιωνδήποτε χείρας καϊ μέ οποιονδήποτε τρόπον εύρεθώσιν» (αί γολέται).
Ή προσθήκη αύτη άλλάσσει τήν παραγγελλομένην παρά τής ρηθείσης Γραμματείας
ειρηνική ν άπόφασιν εις βιαίαν άφαίρεσιν. Ή δημοσίων γραμμάτων πλαστογραφία είναι
βαρύ έγκλημα και έκαστος ύπονργδς έχει χρέος νά τό παραδώση είς τήν εγκληματική ν
δικαιοσύνην ...

Τήν 1 Νοεμβρίον ή έπϊ τών Ναυτικών Γραμματεία τής Επικρατείας έπεκύρωσε μέ
έμπορικόν δίπλωμα τήν τοϋ ρηθέντος Βαλή κνριότητα έπι ταύτης τής γολέτας μετovo-
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μασθείσης «Αμφιτρίτης» άλλά τήν 4 τον αύτοϋ, ήγονν τρεις ήμερας ύστερώτερα, ή αύτή
Γραμματεία διέταξε τον πρώτον Στδλαρχον νά ύποχρεώση τον Α. Νέγκαν ν' άποδώση τάς
δύο κασιωτικάς γολέτας ή, άν τάς έπώλησε, νά τάς κράτηση δ Στδλαρχος ή νά διατάξη
να τάς κρατήσωσι δποϋ τάς άπαντήσωσι. Τήν 26ην τον αύτοϋ δ Βαλής μετεπώλησεν είς
τόν Δημήτριον I. Κοκκινάκην τήν γολέταν «Άμφιτρίτην» δια δύο εγγράφων γενομένων
τοϋ ενός ενώπιον τοϋ Άρχιερέως καϊ τοϋ Διοικητοϋ τοϋ φρονρίον τής Μονεμβασίας και
τοϋ άλλον ενώπιον τής Δημογεροντίας και τής 'Αστυνομίας τής αύτής πόλεως.
Τέλος τήν 28 Ιανουαρίου 1828 ό Κοκκινάκης έλαβε άπό τήν Κυβέρνησιν νέον δίπλωμα
έπιβεβαιοϋν τήν επί τής αύτής γολέτας κυριότητά του. Τήν δε 8 Φεβρουαρίου ή Δημογε-
ροντία τής Σύρας κατ' αΐτησιν τών Κασίων, πρώτων κυρίων τών γολετών επιστηριζομένη
είς τήν άπόφασιν τοϋ Θαλασσίου Δικαστηρίου καί τήν πρός τόν Στδλαρχον διαταγήν τής
επί τών Ναυτικών Γραμματείας τής Επικρατείας, εκράτησε τήν γολέταν «Αμφιτρίτην» καί
έστειλε πρός τήν Κυβέρνησιν τούς ρηθέντας Κασίους καί τόν πλοίαρχον Κοκκινάκην.
Τι προκύπτει άπό τήν τόσην σύγχυσιν τών πωλήσεων καί μεταπωλήσεων, τών πα ρεισελθουσών
διαταγών καί τής κρατήσεως τής «'Αμφιτρίτης»; Ό τελευταίος άγοραστής Κοκκινάκης
διισχνρίζεται ότι ήγόρασε τό πλοιον τοϋτο εύπίστως. Καμμία άπόδειξις κακοπιστίας δέν
υπάρχει. Καί επειδή ζημιώνεται όχι ολίγον άπό ταύτην τήν κράτησιν, απαιτεί ζημίας καί
διάφορα. ΧρεωστεΙται άποζημίωσις και δποία; καί είς τίνος βάρος πρέπει να πέση; ...
Κατά νόμον έκαστος αποκρίνεται όσας ζημίας έπροξένησεν όχι μόνον διά πράξεώς του,
άλλά καί έξ αμελείας ή άστοχασίας του. "Επεται λοιπόν ότι αί απαιτήσεις τοϋ άγοραστοϋ
πλοιάρχον περιορίζονται είς ζημίας μάνας- επειδή δε προήλθαν τούλάχιστον άπό άμέλειαν
ύπουργοϋ, τό βάρος τής αποζημιώσεως πίπτει εις τήν Κνβέρνησιν, ήτις όμως σώζει
δικαίαν προσφνγήν κατά τοϋ δολίου πωλητοϋ.

Ή Προσωρινή Αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου 'Επιτροπή κρίνει τάς γολέτας «Κασιωτίναν»
καί, «Ποσειδώνα» μεν πρότερον, τώρα «Αμφιτρίτην» δικαίας καί νομίμους λείας καί
επομένως αποφασίζει, ή μεν «Κασιωτίνα» μ' όλην τήν οίκείαν της άποσκενήν νά πωληθή
εις δημοπρασίαν κατά τόν ώρισμένον παρά τοϋ νόμον τρόπον... διά δέ τήν προπωληθεισαν
«'Αμφιτρίτην» ν'αποδώσουν δ ρηθείς Νέγκας μετά τοϋ ίδιου πληρώματος είς τήν Κυβέρνησιν
διά λόγον τοϋ αύτοϋ δικαιώματος της δύο χιλιάδας εξακόσια γρόσια- ή δέ Κυβέρνησις νά
πληρώση δι' άποζημίωσιν είς τόν άγοραστήν τής ρηθείσης «'Αμφιτρίτης» γρόσια χίλια
είκοσι, σώζουσα πάντοτε δικαίαν προσφυγή ν κατά τοϋ δολίου πωλητοϋ ...»

894

1828-1830. Μαρτυρικές καταθέσεις για δίωξη Κασσανδρινών, πρώην αγω-
νιστών και πάροικων στη Σκόπελο («ληστολιάπηδων»), υπαίτιων για
πράξεις βίας, αρπαγής και πειρατείας. Σκόπελος.
Κ. Καλλιανός, ((Άγνωστες ειδήσεις για Κασσανδρινούς πάροικους
στη Σκόπελο (1822-1828)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 38 (2000), σ.
389-390, αρ. 6-7.
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ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

1830, 21 Απριλίου

«Μαρτυρικόν

Παρουσιασθέντες σήμερον οί υποση μειούμενοι δεκατρείς μάρτυρες ... ώμολόγησαν καί
έμαρτύρησαν έν βάρει συνειδήσεως των, δτι ό Αναγνώστης Παπαδόπουλος Κασσανδρινός
έν καιρώ τής άναρχίας, κατ άρχάς μέν ήτο γραμματικός ύπό τήν δδηγίαν τοϋ Καπε-
τάν Αγγελή. Αποθανόντος δέ αύτοϋ, έμεινε πάλιν ύπό τήν δδηγίαν τής γυναικός του κ.
Αγγέλενας, ή όποια τόν έδιώρησε καί έπιστάτην είς τά πειρατικά των πλοία, μύστικα,
έξοδεύουσα όμως μόνη της είς τροφάς καί πολεμοφόδια τών ύπ' αύτήν άτάκτων δπλοφόρων
καί λαμβάνουσα ομοίως ή ιδία μόνη της τούς λογαριαμούς τών διαφόρων λειών, δ δέ ρηθείς
Αναγνώστης ήταν μόνον επιστάτης επάνω είς τά πλοία της, διαταττόμενος άπ αύτήν είς
κάθε κίνημά του μέχρι τής άφίξεως τοϋ σεβαστοϋ ημών Κυβερνήτου ...».

895

1828-1831. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Χειμάρα.

Χ. Ρ έ π π α ς, «Ηπειρωτικά σύμμεικτα. Ιστορικά έγγραφα τής πε-
ριόδου 1822-1912», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1985, σ. 322 αρ. 5, σ.
323-326 αρ. 7.

896

1828-1832. Ψηφίσματα και διοικητικά έγγραφα αναφερόμενα στην οργά-
νωση και στον τρόπο απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης. Άργος,
Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Ή διοικητική δικαιοσύνη έν Ελλάδι προ
τής άπολύτου μοναρχίας», ΔIEEE 22 (1979), σ. 107-141 αρ. 1-10,
σ. 146-154 αρ. 13-19, σ. 156-162 αρ. 21-33.

896α

1828-1832. Διοικητικά έγγραφα. Άνδρος.

Ευδοκία Βαλμά-Παυλώφ, Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα
της εποχής τον Καποδίστρια (1828-1832), Άνδρος 1997, σ. 55-65,
αρ. 1-8, σ. 66-67 αρ. 10-11, σ. 78-82 αρ. 13-15, σ. 89-119 αρ. 18-

35.

897

1828-1833. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Στρέζοβα (= Δάφνη Αχαίας).
Π. Παπαδημητρακόπουλος, «Δύο άπό τά άρχαιότερα γνωστά
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έγγραφα άφορώντα τήν Δάφνη Καλαβρύτων», Έπετηρϊς τών Καλα-
βρύτων 2 (1970), σ. 78-79.

898

1828-1835. Αποφάσεις αιρετών κριτών, Ειρηνοδικείου Ναυπλίου και Πρω-
τοδικείου Σύρου. Αίγινα, Ναύπλιο, Σύρος.

Μ. Τα σ ο ύ λ α ς (εκδ.), Μαντώ Μαυρογένη. Ιστορικό Αρχείο, Μύ-
κονος 1995, σ. 223-224, 259, 269-27150.

899

1828-1836. Κοινοτικός κανονισμός και καταγραφή εθίμων από την περιοχή
του Ζαγορίου. Πωγώνι, Σουδενά (Ιωάννινα).

Γ. Καραδήμος, Η μετά τον Αλή πασά δικαιοσύνη στο Πωγώνι
(Ιστορική αναδρομή), Αθήνα 2006, σ. 128-138, αρ. 1, αρ. 2 (= Γκίνης,
Περίγραμμα, λήμμα 791), αρ. 3 (= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 825).

900

1828-1864. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σιάτιστα (Κοζάνη).

Γ. Τσ ά ρ α ς, «Έγγραφα άπ' τά χρόνια τής τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα

7 (1966-1967), σ. 247-257, αρ. 1-8.

901

1829. Αναφορά (διαμαρτυρία) ιδιώτη προς τη δημογεροντία Σίφνου. Επίκληση
της παλιάς συνήθειας περί της υποχρεωτικής παρακρατήσεως μέρους
της περιουσίας των αποθανόντων ακλήρων υπέρ ψυχικής σωτηρίας.
Απόφαση της δημογεροντίας. Σίφνος.

Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η ς, Τδ άστικδν δίκαιον εν ταΐς Νεαραΐς τών βυζαντινών
αυτοκρατόρων, Αθήναι 1922, σ. 280-281 σημ. 36.

1829, 8 Ιανουαρίου

«Πρός τήν Σ. Έπαρχιακήν Δημογεροντίαν Σίφνου.

Πάτριον εθος εκ προγόνων, τό όποιον έφύλαξαν άπαράβατον οί κατά καιρόν Μητροπολϊται
τής επαρχίας ταύτης, νά λαμβάνωσιν άπό τών αποθανόντων ακλήρων, αναλόγως τής
τάξεως, καϊ τής καταστάσεως λόγω προθέσεως, άπό Γρ. 50 : έως 16. Άλλ.' ό σεβαστός

50. Πρβλ. και λήμμα 857 του παρόντος τόμου.
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τοποτηρητής τής Επαρχίας ταύτης Κύριος Βαρθολομαίος, καταφρονών το παλαιόν τοϋτο
έθιμον, απαιτεί παρ εμοϋ άνενδότως Γρ. πεντήκοντα, διά τήν άποθανοϋσαν θεϊάν μου
Αίκαταιρίνην Γεωργίου Δεπάατε. Άποσιωπών δτι δεν έχει τα αύτά δικαιώματα, οσα
καϊ δ Κυρίαρχης, είτε Μητροπολίτης, διότι δέν έχει και τάς αύτάς υποχρεώσεις όσας οί
Μητροπολίται, οί οποίοι έπλήρωνον κατ έτος διάφορα χρεών αύλικών ικανής ποσότητος,
δέν έπρεπε δεσποτικώς νά άπαιτή τδ δικαίωμα τοϋτο, χωρίς νά έξετάση τήν τάξιν καϊ
κατάστασιν τών αποθνησκόντων άκλήρων. ιδού καθυποβάλλω ύπ:' όψιν σας τήν περιουσί-
αν τής θείας μου, παρακαλών νά έξετάσητε, όσα έξοδα έκαμα είς έπισκευήν τών ίδιων
κτημάτων της, είς ζωοτροφίαν καϊ έπίσκεψιν αύτής είς τήν δδυνηράν της άσθένειαν, νά
άναλογήση έν ταύτω τά ΐδιά της χρέη καϊ, όσα έπρεπε νά κάμω γηροκομών υποχρεωτικώς
τον πατέρα της, και κατά ταϋτα νά προσδιορίση, τήν οποίαν πρέπει νά πληρώση προς
τήν θεοφιλίαν του ποσότητα, ώστε μήτε εγώ νά άδικηθώ μήτε ή Σεβάσμιο της του νά
καταπατή τά άρχαία τής πατρίδος έθιμα ίδιοτρόπως και δεσποτικώς. Καϊ μένω μέ τδ
άνήκον σέβας.

Έν Σίφνω τή 8 Ιανουαρίου 1829. Ό πολίτης Γεώργιος Πανώργιος.

Ισον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω άφίεται τω άναφερομένω κυρίω Γ. Πανωρίω κατ
αΐτησιν αύτοϋ. Έν Σίφνω τή 12 Ιανουαρίου 1829.

Οί Δημογέροντες
(Τ. Σ.) Κ. Μάτζας, Ν. Βαλέττας, Ν. Χρυσόγελος.

Ελληνική Πολιτεία.

Ή Επαρχιακή Δημογεροντία Σίφνου προς τον Σεβασμιώτατον Έκκλησιαστικδν Τοποτηρητήν
τής Επαρχίας ταύτης Κύριον Βαρθολομαίον.

Σας εγκλείεται Αναφορά τοϋ κυρίου Γεωργίου Πανώριου, εκ τής δποίας παρατηρείτε όσα
παραπονείται κατά τής Σεβασμιότητός Σας.

Ή Δημογεροντία θεωρήσασα έσκεμμένως τήν άναφοράν τοϋ πολίτου τούτου, κρίνουσα
άπαράβατον τήν άρχαϊαν τής πατρίδος συνήθειαν, καθιερωθείσαν προ χρόνων δι έγγράφου
συμφωνητικού μέ τον Πανιερώτατον Κύριον Καλλίνικον, καθ' ην οί πρώτης τάξεως άκληροι
πολίται προσφέρουν λόγω προθέσεως είς τόν 'Αρχιερέα Γρ. 50 οί δέ κατωτέρας τάξεως
επίσης Γρ. 6 γνωρίζουσα καϊ τήν οποίαν κατέλιπεν περιουσίαν ή θεία τοϋ κυρίου Γεωργίου
Πανώριου Κυρά Αίκατερίνα, κρίνει άδικον άμα και παράνομον νά άπαιτείτε παρ αύτοϋ
περισσότερον τών 6 : ήτοι εξ Γροσιών διά τό άρχιερατικόν δικαίωμα.
Διά ταϋτα παρακαλείσθε νά μήν άπαιτήτε παρ αύτοϋ πλήν τών έξ Γροσιών, σεβόμε-
νος τά πάτρια έθιμα τά όποια δέν έτόλμησαν νά μετακινήσωσιν οί προκάτοχοι σας
Μητροπολίται.

Ύποσημειούμεθα δέ μέ τό άνήκον σέβας. Έν Σίφνω τή 8 'Ιανουαρίου 1829.

Οί Δημογέροντες
(Τ. Σ.) Κ. Μάτζας, Ν. Βαλέττας, Ν. Χρυσόγελος.
Ισον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω, άφίεται τω Κυρίω Γ. Πανωρίω κατ αΐτησιν
αύτοϋ.

Έν Σίφνω τή 12 'Ιανουαρίου 1829.

Οί Δημογέροντες
(Τ. Σ.) Κ. Μάτζας, Ν. Βαλέττας, Ν. Χρυσόγελος».



566

ΑΡΙΘΜΟΙ 1012 - 1016α

901α

1829. Ψήφισμα της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως, με το οποίο κατά τη συνεδρία
της 22ας Ιουλίου επικυρώνεται η πράξη της Βουλής περί προσωρινής
διοικήσεως της Επικρατείας της 18/1/182851. Άργος.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος δεύτερον, Δ\ σ. 80-83
(=Μάμουκα, 7α κατά τήν Άναγέννησιν, τ. 11, σ. 144-14852).

902

1829. Σχέδιο Βιάρου Καποδίστρια για την οργάνωση και τη λειτουργία των
πολιτικών δικαστηρίων. Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Σχέδιον Βιάρου Καποδιστρίου περί οργανισμού
καί δικονομίας τών πολιτικών δικαστηρίων», AIEEE 25 (1982), σ.
204-216.

903

1829. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάλυμνος.

Θεμελίνα Καπέλλα, «Ζητήματα σχετικά με το γάμο στην
Κάλυμνο», Καλυμνιακά Χρονικά 9 (1990), σ. 229-231.

903α

1829. Διαδικαστικά έγγραφα σχετικά με υπόθεση αρπαγής γυναικός και
ληστείας. Καλαμάτα.

Κ. Κοτσώνης, «Πειρατική επιδρομή Μανιατών στα Γιαννιτσάνικα
Καλαμάτας, Δεκέμβριος 1829», Λακωνικαϊ ΣπουδαΙ 18 (2006), σ.
261-264, αρ. 1-3.

904

1829-1830. Καταστατικές διατάξεις συναφίων. Πάτρα.

Σ. Λουκάτος, «Σινάφια, "ίσιναφικά σώματα" στήν Πάτρα στά
καποδιστριακά χρόνια», στα Πρακτικά τοϋ R τοπικού συνεδρίου
Αχαϊκών Σπουδών, 'Αθήνα 1986, σ. 306-311, αρ. 1-3.

51. Πρβλ. λήμμα 884 του παρόντος τόμου.

52. Το συγκεκριμένο ψήφισμα δεν έχει αποδελτιωθεί στο Γκίνης, Περίγραμμα, όπου όμως
περιλαμβάνονται άλλα κείμενα από την ανωτέρω έκδοση του Α. Μάμουκα.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

567

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΙΟΥ ΤΩΝ «ΣΚΑΛΤΣΑΔΩΝ»

1829, 22 Μαρτίου

«Επειδή έχουν συνήθειαν δχι μόνον όλοι οί τεχνιται, αλλά καϊ οί λοιποί, οΐτινες ευρίσκονται
είς εμπόριον πραγματειών, και κάθε δηλ. φαγώσιμον, κοινώς λεγόμενον μπακαλικής, είς
όλας σχεδόν τάς πολιτείας νά έχωσι συν αυτοΐς μίαν συμφωνίαν καϊ νά τήν όνομάζουσι
τουρκιστί έκαστον σώμα ίσυναφικόν, οϋτω και ημείς έσυμφωνήσαμεν αύτόμυαλοι και
απαραβίαστοι γνώμης προαιρέσεως, καί επράξαμεν τοϋτο, όχι δι άλλο, ειμή νά φυλάξωμεν
τά εφεξής κεφάλαια τής συμφωνίας μας, τά όποια δέν προξενοϋσιν ούδεμίαν ζημίαν, αλλά
όφελος καί ώς έπί τό πλείστον έπαινος.

Αον. Είς τόν θάνατον δποιουδήποτε χριστιανοϋ άμα ίδεασθώσι παρά τών ήμών διορι-
σθέντων νά παρευρίσκωνται εις τήν θανήν μέχρις ότου τελειώση αϋτη, τό όποιον είναι
άπέναντι θεών τε καί άνθρώπων, νά πηγαίνωμεν τόσον είς τούς υποφαινομένους, καθώς
πρός τούς άδελφούς των, πρός τούς εξαδέλφους των, τάς θυγατέρας των νυμφευμένος
όλοι παρ ήμών τών οικογενειών, καί άν κατά τύχην άποθάνη τις αλλότριος ταύτης τής
πόλεως είς τάς οικίας μας, νά άκολουθοϋμεν τό ίδιον, τόσον όποιος άπό τούς ρηθέντας
άλλοτρίους, καθώς καί άπό τούς υπογεγραμμένους όλους σας εν καταστάσει, θέλει κάμνει
τά έξοδα τό λεγόμενον κουτί διά τήν κηδείαν του. "Οποιος έξ ήμών δεν ήθελεν εύρεθή εις
τήν ρηθεΐσαν άπόφασιν νά λαμβάνη τήν ποινήν ταύτην, καί νά δίδη δύο γρ" είς τό κουτί
καί νά σφαλήται τό μαγαζίον του μίαν ήμέραν.

Βον. Νά μήν δύναται άλλος παρά οί διορισμένοι νά άγοράζουν τάς τ ροφάς συμπαρόντος
καί τοϋ άγορονόμου, διά νά λαμβάνη έκαστος όσον τοϋ άρέση, άν όμως είναι ώφέλιμον,
καί θελήσουν νά τό λάβουν μερικοί, νά μή δύνανται, άλλά νά διαμοιράζηται κατ άναλογίαν,
έν τούτοις κάθε φορτικόν άλογον, τό όποιον ήθελε φέρει δποιουδήποτε είδους γεννήμα-
τος, νά μή δύναται τις νά τό εμπορευθή, άλλά μετά παρέλευσιν τριών ημερών, έκτοτε
δπού θέλει διορισθή δ διαλαλητής νά εκφωνή τοϋτο, διά νά άγοράζη έκαστος χριστιανός
δπωσοϋν ελαφρότερα.

Γον. Έάν τινάς εξ ήμών εχη μετά τινας άλλους διαφοράν εμπορει νά παρρησιάζεται είς
τούς διορισθέντος καί νά θεωρώσιν αύτήν, καί άν τινάς άπό τούς διάφορου μένους δέν ήθελε
τοϋ φανή δικαία ή άπόφασις, έχει τήν έλευθερίαν νά άπέλθη είς κριτήριον.
Δον. Τά καταβαλλόμενα ήδη χρήματα, καθώς καί όσα ήθελε συναχθώσι ακολούθως, νά
τά μεταχειρίζωνται οί διορισθέντες ώς άνώτεροι διά τάς κηδείας, τά δέ περισσευόμενα,
ή είς τόν άγαποϋντα παρ' ήμών, ή είς άλλον χριστιανόν πένητα νά δίδωσι, καί περί τών
εξόδων καί εδόδων νά δίδωσι καθαρόν λογαριασμόν.

Εον. "Οταν λάβη ανάγκην τό κουτί, δηλονότι τό ταμεΐον μας, θέλει καταβάλλει έκαστος
κατά τήν δύναμιν του, πρός έξοικονόμησιν τών ρηθέντων άναγκαίων.
Στον. Επειδή έχομεν έκπαλαι συνήθειαν νά περιερχοψεθα είς τό Μοναστήριον τοϋ Σωτήρος
είς προσκύνησιν, καί σύν τών ιερέων νά ίερονργώσι, ούτω καί τοϋ λοιποϋ ν άκολουθώμεν
άνυπερθέτως τοϋτο.

Ζον. Οίτινες ήθελε διορισθώσι παρά τών ψήφων τών υποφαινομένων νά εκτελώσι καί
φυλάττωσι τά χρέη των. 'Άν όμως ήθελε τάς παραβοϋν νά εξέρχωνται εκείνοι καί νά
είσέρχωνται άλλοι.

Οί υποφαινόμενοι όμως νά φυλάττωμεν όλα τά ανωτέρω διότι άν τουναντίον θέλει λαμβάνει
όποιος τήν άνήκουσαν παιδείαν κ.λ. καί ύποφαινόμεθα ...».
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905

1829-1831. Έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου τα οποία θέτουν το
ζήτημα της ίδρυσης διακεκριμένου δικαστηρίου με ακυρωτική δικαιο-
δοσία ή της παραχώρησης της ακυρωτικής εξουσίας στην κυβέρνηση.
Άργος.

Μ. Τουρτόγλου, «Τά πρώτα έν Ελλάδι άκυρωτικά δικαστήρια»,
ΕΚΕΙΕΔ 10-11 (1963-1964) [1966], σ. 13-15 αρ. 1, σ. 17-39 αρ.
3-10 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 1, σ. 153-155 αρ. 1, σ. 157- 179 αρ.
3-10).

906

1829-1831. Έγγραφα των δικαστηρίων της καποδιστριακής περιόδου σχετικά
με την τήρηση ή μη των επιτόπιων εθίμων. Άνδρος, Λακωνία.
Μ. Τουρτόγλου, «Ή δικαιοσύνη είς τήν Μάνην έπι Καποδίστρια»,
ΕΚΕΙΕΔ 23 (1976), σ. 30-37, αρ. 1-5. (= Λακωνικαϊ Σπουδαΐ 4 (1979),
σ. 222-229 και Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 1, σ. 294-301).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΣΟΝ ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

1827, 7 Οκτωβρίου

«... Ελήφθη ή υπ αριθ. 330 αναφορά σας τής 7 8βρίου 1829 είς τήν οποίαν εμπεριλαμβάνονται
τά εξής ζητήματα.

Ζ ή τ η μ α 1" «Εις τήν Σπάρτην υπάρχουν εγχώριοι συνήθειαι τόσον περι τών Πολιτικών
υποθέσεων, όσον καϊ περι τών έγκληματικών πράξεων, άντιβαίνουσαι πολλάκις μέν είς
τούς γραπτούς νόμους, ένίοτε δέ είς τούς φυσικούς π.χ. ή συνήθεια, ήτις άπαραιτήτως
ύποχρέωνεν ένα Σπαρτιάτην νά πράττη καϊ χωρίς ιδιαιτέρας έχθρας, ή πλεονεκτικής
αιτίας, είς τόν παρ' άλλου τής αύτής φατρίας Σπαρτιάτου έπιχειρούμενον και έκτελούμενον
φόνον κατά τίνος πολίτου τοϋ έναντίου κόμματος, δ συμπράκτωρ θεωρείται παρ αύτοϊς
ώς ανεύθυνος, διότι δέν έχρημάτισεν δ πρωταίτιος τοϋ έγκλήματος».
Άπάντησις-Ή άκρόασις τοιούτων εθίμων προξενεί φρίκην. Ταϋτα είναι διαφθοραϊ
καί βδελύγματα· ή φύσις αύτή τ άποστρέφεται· ουδέ υπάρχει κανείς νόμος όχι μόνον
άγραφος, άλΧ ούδέ γραπτός, δυνάμενος νά έπιτάξη σιωπήν είς τδν νόμον τής φύσεως.
Ή συγκοινωνία έχει βάσιν τήν άνθρώπινην φύσιν ή φύσις αύτή συνοικίζουσα τούς
άνθρώπους υπαγόρευσε τ άσφαλιστικά μέσα τής συγκοινωνίας έν γένει καϊ εκάστου
άνθρώπου άτομικώς. Κανείς είς τήν συγκοινωνίαν δεν χάνει τίποτε, άλΧ έξ έναντίας
κερδίζει, ενισχύει, κ' εξευγενίζει τά φυσικά δίκαιά του ...



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

569

Έάν δ άνθρωπος ζή μονήρης ή εάν ή συγκοινωνία δεν ίσχύη νά τδν υπερασπίζεται κατά
τής αδικίας καϊ δεν νπάρχη καμμία ασφάλεια, τότε κατ αύτήν και μόνην τήν περίπτωσιν,
έχων δ άνθρωπος τδ δίκαιον τής ύπερασπίσεως τής ζωής του (όταν πρόκειται νά τήν
χάση) δύναται ν άντισταθή διά τής δυνάμεως είς τόν άδικοϋντα.

Τό άτομικόν τοϋτο δίκαιον δεν ύπάρχει είς τήν συγκοινωνίαν, είτε διά νά μή φθάνη είς
ύπερβολάς τό φιλεκδικον, είτε διότι δ σκοπός τών ποινών δεν είναι ή εκδίκησις, άλλά τό
παράδειγμα ή βαθμηδόν επί τά κρείττω πρόοδος τής συγκοινωνίας έξήλειψε τήν χρήσιν
τής ιδιωτικής εκδικήσεως και τά διά τά εγκλήματα παραδεχθέντα άσυλα.
Οί έξασφαλίζοντες τόν άνθρωπον νόμοι άπαρέσκουσιν είς τόν κακοϋργον, διότι χαλινώνουν
τά πάθη του, ενώ ούδ αύτός ό κακοϋργος ήθελε τούς καταφρονεί και τούς παραβαίνη άν
εσυλλογίζετο ότι άφορώσι και τήν γενικήν και τήν ιδίαν αύτοϋ άσφάλειαν. Ό κακοϋργος
καταπατών τούς νόμους τής ατομικής ασφαλείας θέλει νά είναι άνεξάρτητος, και διά τοϋτο
παύει ύπέρ αύτοϋ τών νόμων ή ύπεράσπισις, καϊ ύποβάλλεται είς ποινήν άνάλογον μέ τόν
εκ προαιρέσεως βαθμόν, και μέ τήν ποιότητα τοϋ εγκλήματος.

Έναντίον τών άρχών τούτων, αΐτινες είναι άμεσος συνέπεια τής άνθρωπίνου συγκοινω-
νίας, δέν δύναται νά ύπάρξη άντίθετον έθιμον, χωρίς νά όνομασθή διαφθορά, καϊ πηγή
ταραχών μεγίστων.

Γίνεται τις συναίτιος, εύκολύνει, και συμπράττει έγκλημα, καί μένει άνεξέταστος, διότι
δέν επέφερε τελευταίος τήν χείρα;

Δέν είναι ταυτόν, ώς νά μεταρριζωθή πάλιν, αν νπάρχη, τό σκληρόν καϊ άπάνθρωπον αίσθημα,
τής άτιμωρήτου συμπράξεως, διότι άλλος είναι τοϋ έγκλήματος δ έκτελεστής;...
Τό τοιοϋτον αίσθημα πρέπει νά έξαλειφθή κ έτι μάλλον τό παράδειγμα τής ποινής θέλει
ανακαλέσει τήν ίδέαν τής δικαιοσύνης, ήτις φαίνετ εξορισμένη- τοιούτω τρόπω οί κακούργοι
δέν θέλουν εύρεϊ οπαδούς εύκόλως- θέλονν άπαντήσει εμπόδια μεγαλύτερα είς τήν πραξιν
τών εγκλημάτων, θέλονν ματ αιωθή αί μνστικαϊ ενώσεις, και αί σννομωσίαι, και θέλει
έξασφαλισθή ή ζωή, ή τιμή, καϊ ή ιδιοκτησία τοϋ πολίτον. Τούτων όντως έχόντων,
νομίζω ότι τό λεγόμενον αύτό έθιμον πρέπει νά θεωρηθή παρά τοϋ Δικαστηρίον ώς τό
άναφερθέν παρά τοϋ κατά τήν κάτω Μεσσηνίαν Πρωτοκλήτου περί τής άποκρίσεως τήν
δποίαν έδωκαν δύο έγκαλούμενοι ότι δέν αποδίδουν ποτέ τά ληστενθέντα, διότι δ ληστής
μένει άκαταζήτητος έάν έπιτύχη είς τό έπιχείρημα.

Έάν έπειτα προσέξωμεν είς τήν συντήρησιν τοιαύτης άνεξικακίας, θέλομεν ίδή προκύ-
πτουσαν άλλην αίτησιν εθίμου- ή οικογένεια τοϋ φονενμένον θέλει άντεκδικηθή έπϊ τοϋ
φονέως καϊ τών μετ αύτοϋ, λέγουσα ότι είναι έθιμον νά έκδικήται άφ έαντής, και ότι
ποτέ ή Κνβέρνησις δέν έλαβε μετοχήν είς τά τοιαϋτα ...

Ζήτημα2ον «Έπειδή ή Σπάρτη ένεκα τής πολιτικής καταστάσεως δέν είναι ώς
έπι τό πολύ είς θέσιν νά διαγιγνώσκη τάς άπαιτονμένας νομικάς τάξεις, κ επομένως νά
σνμμορφοϋται εναρμόστως είς ταύτας, κ έπειδή τό Δικαστηρίον τοντο έπαρατήρησεν ήδη
πρός δέ και διά τό μέλλον προβλέπει έξ άγνοιας ή άλλων ιδιαιτέρων άφορμών άντιστάσεις,
παρακοάς ή ελλείψεις ... Έρωτα άν συγχωρείται είς αύτό νά παραβλέπη ένίοτε τούς
δικαστικούς τύπους, συγκατάβασιν τινα μετερχόμενον».

Ά π ά ν τ η σ ι ς - Δικαιοτάτη είναι ή παρατήρησις τοϋ Δικαστηρίον ή Κνβέρνησις θέλει
ένασχοληθή νά λάβη γενικόν περί τούτον μέτρον. 'Οφείλετε έν τοσούτω νά μετέρχεσθε τήν
έπιείκειαν ήτις σας εμψυχώνει ...».
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ΑΡΙΘΜΟΙ 1012 - 1016α

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑ Τ ΕΙ ΑΝ» ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ.

1830, 9 Δεκεμβρίου

«... Είς τήν νήσον Άνδρον επικρατούν τοπικαϊ συνήθειαι, νομιζόμεναι και ψυλαττόμεναι,
ώς νόμος· μεταξύ αύτών ύπάρχουσι και αί εξής, γενόμεναι ôià và μήν ειπώ μεν από όλους,
από τούς περισσοτέρους κατοίκους της.

"Εν άνδρόγυνον, έχον υιούς και θυγατέρας, δίδει άπασαν τήν περιουσίαν του έτι ζών ή μετά
τόν θάνατον του εις εν τών τέκνων του, χωρίς ν' άφήση είς τά λοιπά τδ παραμικρόν, ή,
αν άφήση, πολλά ολίγον μέρος, κατά τήν άρέσκειάν του. τοϋτο δέ πράττει τό άνδρόγυνον,
πλήν συμβαίνει νά γενή καϊ άλλως· δ άνήρ và δώση άπασαν τήν περιουσίαν του είς έν
τών τέκνων του, καϊ ή γυνή είς έτερον, όλα δέ ταϋτα γίνονται μ έγγραφα, ονομαζόμενα
προικοσύμφωνα καϊ διαθήκας.

Όσοι γενοϋν καλόγηροι, στερούνται τό δικαίωμα τής κληρονομιάς άπό τήν περιουσίαν
τών γονέων των.

Αύται ώς τοπικαϊ συνήθειαι, αν καϊ προφανείς άδικοι και άπάνθρωποι, ώς άποκαθιστώσαι
εν τών τέκνων ευτυχές τά δέ λοιπά δυστυχή, διετηροϋντο άπό όλους τούς κατοίκους, χωρίς
νά τολμήση τις và κάμη άγωγήν κατ αύτών.

Έπειδή όμως, ώς πληροφορείται τδ Δικαστήριον, ήδη μετά τήν σύστασιν τοϋ πρωτοκλήτου
τούτου ένταϋθα, ετοιμάζονται τινές τών στερηθέντων τό επιβάλλον είς αύτούς μέρος άπό
τήν περιουσίαν τών γονέων των, ν άναφερθώσιν είς τό Δικαστήριον και νά ζητήσωσι τό
επιβάλλον είς αύτούς μέρος, καϊ έπειδή ή κατάργησις αύτών τών συνηθειών, θέλει έπιφέρει
ταραχήν, διότι τότε, όσοι τοιούτοι Αδικημένοι, θέλουν κάμει άγωγήν διά νά ζητήσωσι τό
επιβάλλον είς αύτούς μέρος.

Διά τοϋτο τό Δικαστήριον προλαμβάνει και έρωτα τήν Σεβ. Γραμματείαν, ζητοϋν τήν
γνώμην της, τι và πράξη είς τοιαύτην περίστασιν, và καταργήση τάς τοπικάς ταύτας
συνήθειας ή và τάς διατηρήση; ...».

907

1829-1831. Έγγραφα της «επί του Δικαίου Γραμματείας» αναφερόμενα στην
τήρηση της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών κατά την καποδι-
στριακή περίοδο. Αίγινα, Ναύπλιο.

Μ. Τουρτόγλου, «Ή διάκριση τών έξουσιών έπι Καποδίστρια»,
Μνημοσύνη 15 (2001-2002), σ. 384-388, αρ. 1-7 (= Τουρτόγλου, Με-
λετήματα, τ. 4, σ. 186-190, αρ. 1-7).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

1829, 24 Μαΐου

«... Έσυστήθησαν τέλος πάντων τά Δικαστήρια, και έκπληροϋνται ήδη αί εύχαί τών
Ελλήνων, άκαταπαύστως έξαιτουμένων τήν δικαιοσύνην τών νόμων · επομένως όλαι,αί
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δικάσιμοι υποθέσεις ανάγκη νά διευθύνωνται εις τήν δικαστικήν εξουσίαν οί δέ διαφερό-
μενοι δέν δύνανται πλέον νά προστρέχωσιν εις τήν νομοτελεστικήν, ήτις δέν έμπορεί νά
έπεμβή είς τά τοϋ άνεξαρτήτου δικανικού δικαιώματα.

Χρεωστειτε λοιπόν νά ειδοποιήσετε έν γένει τούς κατοίκους τών ύπό τήν διοίκησιν σας
επαρχιών, ότι όφείλουσι νά προτρέχουσι παντελευθέρως έφεξής είς τά Δικαστήρια, καϊ νά
μή ματαιοπονώσι παρατρέχοντες είς τήν Κυβέρνησιν, και καταβαρύνοντες τάς διοικήσεις
διά διαφοράς των.

Χρεωστειτε δέ νά μή δέχεσθε τάς τοιαύτης φύσεως άναφοράς των, μηδέ νά τάς διευθύνετε
είς τήν Κυβέρνησιν, αλλά νά τάς έπιστρέφε τ ε είς αύτούς, και νά τούς συμβουλεύετε νά
υπάγουν εις τά Δικαστήρια διά νά τάς δώσουν, πλήν πάντοτε προσφερόμενοι μέ τρόπους
γλυκείς, και διδάσκοντές τους είς τρόπον ωστε νά καταπεισθοϋν είς τήν συνείδησίν των, ότι
δέν έχει πλέον χρέος ή Κυβέρνησις νά δέχεται άναφοράς διά δικαστικά πράγματα ...».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙ-
ΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1829, Σεπτέμβριος

«Σχέδιον άπαντήσεως

Πρός τό κατά τήν Κάτω Μεσσηνίαν Πρωτόκλητον Λικαστήριον ...
Ζήτημα 2 - «Αί Διοικήσεις καϊ Αστυνομίαι τοϋ τμήματος τούτου, έκπληροϋσαι τά χρέη
των, αναγκάζονται, πολλάκις και νά παιδεύουν τούς άτακτοϋντας. Αύτοί καί έκ τής φυλακής
καταφεύγουν είς τήν ύπεράσπισιν τών νόμων, έλπίζοντες είς τάς εύρεσιολογίας των ότι
θέλουν δικαιωθή. Έκ τούτου προξενείται μία σύγκρουσις τής εκτελεστικής και δικαστικής
δυνάμεως. Παρακαλώ λοιπόν νά οδηγηθώ είς τοιαύτας περιστάσεις ποίον είναι τό χρέος
τοϋ Δικαστηρίου».
(Απάντησις )

Ή εγκληματική διαδικασία άναφέρει τά έπανορθωτικά πταίσματα, όσα άνήκουν είς τήν
έπανορθωτικήν έξουσίαν. Ή έξέτασις καί άπόφασις δι δποιονδήποτε έγκλημα άνήκει μέχρι
τής σήμερον είς τά Δικαστήρια. Ή Διοίκησις ημπορεί νά κατηγορή τούς έγκληματίας,
άλλά δέν δύναται καϊ νά παιδεύη, άν είς διοικητικός πράξεις παρέβησαν τά καθεστώτα.
Η Αστυνομία είναι όργανον διά νά έμποδίζη τά εγκλήματα, και νά έξιχνιάζη τά γεγονό-
τα. Αναφέρουσα πασαν πραξιν της είς τάς άνηκούσας άρχάς, κ έκτελοϋσα τά έντάλματα
κατά τούς τύπους των δέν έχει έξουσίαν νά παιδεύη. Έντός ολίγου θέλουν διαταχθή τά
καθήκοντα τής Αστυνομίας».

908

1829-1832. Ψηφίσματα της Ελληνικής Πολιτείας. Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Ό κώδιξ τών ψηφισμάτων τής έλληνικής
πολιτείας. Β' (1829-1832)», ΕΚΕΙΕΔ 15 (1968) [1972], σ. 63-173,
αρ. 1-42.
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ΑΡΙΘΜΟΙ 913α - 915

909

1829-1833. Έγγραφα αναφερόμενα στη λειτουργία του Λογιστικού και Ελεγ-
κτικού Συμβουλίου. Αίγινα, Άστρος, Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Τό Λογιστικόν καί Έλεγκτικόν Συμβούλιον.
Ό έλεγχος τών δημοσίων οικονομικών έπί τής έλληνικής πολιτείας,
1827-1833. Μέρος Β': Τά έγγραφα», Νανπλιακά Ανάλεκτα 4 (2000), σ.
173-180 αρ. 5-14, σ. 181-198 αρ. 16-18, σ. 198-212 αρ. 20-33.

910

1829-1836. Νοταριακά έγγραφα. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Δύο ζακυνθινά συμβόλαια», στο Τόμος Τριαντά-
φυλλου, τ. Α', σ. 229-233, 236-238.

911

1829-1847. Νομοθετικά κείμενα περί προστασίας των αρχαιοτήτων. Κέρκυρα,
Ναύπλιο, Πύργος.

Β. Πετράκος, Δοκίμιο γιά τήν άρχαιολογική νομοθεσία, Αθήνα
1982, σ. 111-117, αρ. 1-253, σ. 117-120, αρ. 3 (= Αγγελική Κόκκου, Ή

μέριμνα γιά τις αρχαιότητες στήν Ελλάδα και τά πρώτα μουσεία, Αθήνα 1977,

σ. 51), σ. 120-141, αρ. 4-5.

912

1829-1869. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάρπαθος.

Μ. Ά λ ε ξ ι ά δ η ς, «Καρπαθιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα του 19°"
αιώνα», στον τόμο Karpathian Heritage, New York 1978, σ. 117-
125, αρ. 1-4.

913

1829-1906. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Απόφαση εκκλησιαστικού κρι-
τηρίου επί κληρονομικής διαφοράς μεταξύ αδελφών. Θεσσαλονίκη.
Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, (('Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά
έγγραφα περί βακουφικών αστικών ακινήτων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
(1829-1906)», στον τόμο Αφιέρωμα εις τόν Κωνσταντινον Βαβοϋσκον,
Θεσσαλονίκη 1989, σ. 451-453 αρ. 1-3, σ. 456-463 αρ. 5-12.

50. Πρβλ. και λήμμα 857 του παρόντος τόμου.
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ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ MUKATA'A

1829, 8 Φεβρουαρίου

«f Διά τοϋ παρόντος ένυπογράφου άποόεικτικοϋ καί εμμαρτύρου γράμματος δηλοποιεΐται,
ότι ή υπογεγραμμένη κυρία Εύπραξία θυγάτηρ καρά.Χρίστου σήμερον οικειοθελώς
καί άπαραβιάστως κατ ενώπιον τών υποφαινομένων επιτρόπων τε καί Ενοριτών τής
Εκκλησίας τής αγίας Θεοδώρας επώλησε τό δσπήτιόν της δλόκληρον (ώς κτήμα αύτής
ϊδιον ήγορασμένον παρά τοϋ μακαρίτου ανδρός της Γιαννάκη Εύθυμίου έχουσα) πρός
τόν κύρ Δημήτριον εύαγγελινοϋ άρπατζήν, καί.πρός τήν σύζυγον αύτοϋ κυρίαν Εύθυμίαν
Νικολάου, δμοϋ δι άσ(λάνια) 750 ήτοι γρόσια επτακόσια πενήντα, κείμενον τοϋτο ένδον
τής περιοχής τής αγίας Θεοδώρας μουκατάς τής Εκκλησίας περιέχον ήδη οντάδες τρεις
άνω, καϊ κάτω κατώγεον έν μέ τήν αύλήν του, καί γειτνιάζον κατά μεν τό δυτικόν μέρος
με τό οσπήτιον τοϋ Νικολάου Μουκαδέμη καί τοϋ Γιαννακοϋ γούναρη, καί μεταξύ αύλήν
τής Εκκλησίας, κατά δέ τό άνατολικόν, έχον δρόμον βασιλικόν, κατά τό άρκτικόν δέ
γειτνιάζον μέ τό οσπήτιον τοϋ Γρηγορίου Εύθυμίου Κασσάπη, καί κατά τό μεσημβρινόν μέ
οσπήτιον εβρέϊκον, τά όποια άνω ειρημένα γρόσια επτακόσια πενήντα τήν συμφωνηθεϊσαν
τιμήν τοϋ οσπητίου τούτου παρέλαβεν αύτη ή κυρία Εύπραξία θυγάτηρ καρά Χρίστου
παρά τών ρηθέντων, κύρ Δημητρίου εύαγγελινοϋ άρπατζή καί παρά τής γυναικός αύτοϋ
κυρίας Ευθυμίας Νικολάου ανελλιπή άπαντα μέχρις όβολοϋ, πωλήσασα τοϋτο δλόκληρον
πρός αύτούς πωλήσει παντελή, καί μή μετέχουσα τοϋ λοιποϋ έξ αύτοϋ τοϋ οσπητίου τό
καθόλου, μή δέ δυναμένη κατ' ούδένα καιρόν μήτε αύτή, μήτε τά τέκνα αύτής, ζητήσαι
τί παρ' αύτών περί τούτου, ή όλως ενοχλήσαι αύτούς, καί ούτως είς τό εξής τό οσπήτιον
τοϋτο δλόκληρον έγένετο κτήμα ϊδιον άναφαίρετον καί άναπόσπαστον τοϋ διαληφθέντος κύρ
Δημητρίου εύαγγελινοϋ καί τής γυναικός αύτοϋ κυρίας Εύθυμίας Νικολάου κυριευόμενον ύπ5
αύτών κατά πάντα, καί διά πάντα, τό όποιον ώς μουκατάς τής Εκκλησίας ταύτης άγιας
Θεοδώρας κατά τήν άνέκαθεν επικρατούσαν συνήθειαν θέλει κληρονομείται υπό άνιόντων,
κατιόντων τε καί αύταδέλφων περαιτέρω δέ ου, καί θέλει πλερώνει τό κατ3 έτος πρός
αύτήν τήν Έκκλησίαν λόγω μουκατα άπό παράδες τεσσαράκοντα, διό είς ένδειξιν εγένετο
καί τό παρόν άποδεικτικόν πωλητήριον γράμμα τή υπογραφή αύτής κατησφαλισμένον καί
παρά τών ύποφαινομένων επιτρόπων τε καί ενοριτών μεμαρτυρημένον, καί δέδοται τοις
διαληφθεϊσι κύρ Δημητριά) Εύαγγελινοϋ καί τή γυναικί αύτοϋ Εύθυμία Νικολάου δμοϋ,
ίνα εχη τό κϋρος, καί τήν ίσχύν: 1829 φευρουαρίου 8 Θεσσαλονίκη:
πρακσήα καρά χρίσστο βεβεόνο τα άνοθεν μην ακσέβροντας να γράπσο βανο τον γιανακό
παπά διμητρίου με υπογραφυ

δημητρης κοσστα και επητροπος, δ πρωτοπαπάς Ιγνάτιος μάρτυς.

παναγηοτις ριζου μαρτιρο

Παναγιώτης Χ(ατζή) Νούσιου μαρτυρώ

γιανάκος παπά διμιτρίου μαρτυρά.

παναγηωτησ Ιωανου μαρτιρο.

αναστασι νηκολαου ράπτη μαρτηρο

στάμος δήμου μαρτιρώ.

δημήτρη ίωάνου μαρτιρώ».
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ΑΡΙΘΜΟΙ 913α - 915

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΥ «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ» (ICARETEYN, ΔΙΤΕΛΟΥΣ).
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

1841, 30 Απριλίου

«f Διά τοϋ παρόντος αποδεικτικού εκκλησιαστικού πωλητηρίου τής ιδιοκτησίας εγγράφου
δήλον γίνεται ότι τό ποτέ μέν όσπήτιον, νϋν δέ τόπος μόνον ξηρός κείμενος ένδον τής
περιοχής τής άγιας Έλεούσης, καί γειτνιάζον έκ τοϋ ένός μέρους μέ τό όσπήτιον τής
Αικατερίνης Μαίας έκ δέ τοϋ ετέρου μέ τό μικρόν όσπήτιον προικιμένον τής αίκατερίνης
θυγατρός τοϋ ποτέ τερζήμπασι, αύτός δ τόπος κτήμα ον τής Αικατερίνης συζύγου τοϋ
ποτέ ξνγης ρεΐζη, τόν έπροίκισεν είς τήν ιδίαν θυγατέραν της Μαρίαν σύζυγον τον
άντωνίου πασχάλη ράπτη κατά τήν έννοιαν τοϋ ιδίου αύτής προικοδοτηρίου Μηνολογη-
μένου τήν 24 όκτωμβρίου 1831· είς τό όποιον άγκαλά καί νά φαίνεται προικιζόμενον
παρά τοϋ θείου της Δημητρίου τερζήμπασι, είναι όμως εισέτι, τοϋ ιδίου καί ήτ ον κτή-
μα τής αίκατερίνης έγκ{ρ}[τ]ισθείς παρ' αύτής, όθεν άπό τοϋ νϋν καί έπέκεινα αύτός δ
μικρός τόπος είναι καί λογίζεται κτήμα ίδιον τής είρημένης Μαρίας προικιμένον, ούσα
κυρία έπ' αύτοϋ είς τό νά κτίση όσπήτιον, χωρίς νά ένοχλήται παρά τίνος, καί θέλει
είναι άναφαίρετον καί άναπόσπαστον, δεσποζόμενον καί κνριενόμενον παρ' αύτής καί τών
κατιόντων Κληρονόμων της κατά πάντων καί διά πάντα, καί έπειδή καί αύτό σύν τοις
άλλοις υπόκειται είς τόν ίτζιαρέν τής εκκλησίας θέλει πληρώνει τόν καθέκαστον χρόνον
τόν εύλογοφανή ίτζιαρέν. καί θέλει κληρονομείται παρά μόνον τών κατιόντων κληρονόμων
ουχί δέ άνιόντων καί πλαγίων, είς ένδειξιν οϋν έγινε τό παρόν έκκλησιαστικόν ίδιόκτητον
έγγραφον ύπογεγραμμένον παρά τοϋ επιτρόπου τής έκκλησίας καί έπιβεβαιομένον παρά
τοϋ Παναγιωτάτου καί Σεβαστοί5 ήμών Γέροντος άγιου Θεσσαλονίκης καί εδόθη είς χείρας
τής Μαρίας είς άσφάλειαν αύτής.

Θεσσαλονίκη τω μωμα Απριλίου λ.-

«Μανόλης άνγγελάκι»

913α

1830. Γνωμοδότηση Ιωάννη Γεννατά επί της αναφοράς της Μαντώ Μαυρογένους
(1/2/1828) για την αυθαίρετη λύση της μνηστείας της με τον Δημήτριο
Υψηλάντη. Ναύπλιο54.

Κ. Τριανταφυλλόπουλος, «Έπι τής προστασίας τής γυναικός
κατά τήν έποχήν του Καποδίστρια», ΑΙΔ 3 (1936), σ. 267 (αναδημ. με
προσθήκες : «Ή άναφορά της Μαντώς Μαυρογένη κατά τοϋ Δημητρίου 'Υψηλάντη»,
Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 11 (1936), σ. 293 = Τριανταφυλλόπουλος,
Άπαντα, τ. Β1, σ. 590).

«... Έάν τω όντι έχει ομολογία ν, ένεκα τής όποιας ό Κος Δ. 'Υψηλάντης δέχεται νά

50. Πρβλ. και λήμμα 857 του παρόντος τόμου.
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πληρώση όσα ζητήση ή Κυρία Μαντώ, εάν μετά τήν άποκατάστασιν τής Ελλάδας δεν

τήν νυμφευθή, δποΐα δικαιώματα δύνανται εξ αύτής νά πηγάσουν;

Νά τήν νυμφευθή; Και ή Εκκλησιαστική Άρχή δύναται νά βιάση γάμον;

Έάν δεν εΐνε άπλή συμφωνία, άλλά συνοδεύεται άπό τήν πράξιν τής παρθενοφθορίας, ποίαν

δύναμιν έχει ή Εκκλησιαστική Άρχή;

Είτε πολιτικώς, εΐτ' έγκληματικώς οφείλει νά λαλήση.

Ή Εκκλησιαστική Άρχή δέν έκτείνεται είς τά πολιτικά αποτελέσματα ούτε είς τάς
έγκληματικάς εγκαλέσεις.

Έάν ή Εκκλησιαστική Άρχή ήθελεν αποφασίσει πολιτικώς, δποία Πολιτική άρχή χρεωστεϊ
τήν έκτέλεσιν; Ωσαύτως και έγκληματικώς.

Διδ ή άπαίτησις τής άναφερομένης εΐνε δλως διόλου άπαράδεκτος.

Έάν θέλη συμβιβασμόν, άς γενή■ πλην ή αύτή Κυβέρνησις νά παραχώρηση είς τήν
Έκκλησιαστικήν Αρχήν τά καθήκοντα τοϋ Δικαστικού Κλάδου, τοϋτο δέν δύναται νά τό
κάμη.

Γνωμοδοτώ·

Νά διευθυνθούν τά έγγραφα είς τόν έπί τών Εκκλησιαστικών Γραμματέα διά νά πράξη
τ à δέοντα ...».

913β

1830. Σχόλια των Α. Πάλμα και I. Γενατά για τον «Διοργανισμό τών
Δικαστηρίων» και την «Πολιτική καί Εγκληματική Διαδικασία».
Ναύπλιο.

Μ. Τουρτόγλου, «Ό διοργανισμός τών δικαστηρίων καί ή πολιτική
καί εγκληματική διαδικασία τοΰ 1830», ΕΑΙΕΔ 8 (1958), σ. 19-102
(= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 1, σ. 199-282).

914

1830. Δικόγραφα για την υποστήριξη εφέσεως κατ' αποφάσεως του Πρωτο-
κλήτου Δικαστηρίου Κάτω Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Ναύπλιο.
Μ. Φ ε ρ έ τ ο ς, «Νικόλαος Βασιλείου-Λογιώτατος. Ό Καλαματιανός
πρόκριτος καί ή δράσις του κατά τόν άγώνα. Δύο άνέκδοτα έγγραφα»,
Μεσσηνιακά Γράμματα 2 (1967), σ. 523-526.

915

1830. Προικοσύμφωνο. Νάξος.

Θ. Μιτσοτάκης, «Ναξιακό προικοσύμφωνο τοΰ 1830», Κυκλαδική
Επιθεώρηση 5/17-19 (1971), σ. 6-7.



576

ΑΡΙΘΜΟΙ 1012 - 1016α

916

1830. Προτάσεις για τη βελτίωση της διοικητικής και δικαστικής οργάνωσης
των περιοχών Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Μαραθο-
νήσι (= Γύθειο).

Δ. Βαγιακάκος, «Σύμμεικτα. Δύο σχέδια άφορώντα είς τήν
διοίκησιν τής Μάνης κατά τήν Καποδιστριακήν περίοδον», ΛακωνικαΙ

ΣπονδαΙ 1 (1972), σ. 483-485, αρ. 1-2.

917

1830. Μαρτυρικές καταθέσεις για υποθέσεις ληστείας. Καλάβρυτα, Μάζι
(Πελοπόννησος).

Ά. Φωτόπουλος, «Ανέκδοτα έγγραφα περί τής ληστείας έν
Πελοποννήσω κατά τήν καποδιστριακήν περίοδον», Έπετηρϊς τών

Καλαβρύτων 7 (1975), σ. 202-214, αρ. 13.

917α

1830. Σουλτανικό φιρμάνι περί αποκαταστάσεως της κινητής και ακινή-
του περιουσίας των κατοίκων της Νάουσας, η οποία είχε δημευθεί
μετά την άλωση της πόλης τον Απρίλιο του 1822. Νάουσα, Κων-
σταντινούπολη.

Γ. Χ ι ο ν ί δ η ς, «Ζητήματα ιδιοκτησίας - φορολογίας καί διώ-
ξεις στή Νάουσα στά χρόνια 1870-1877 (μέ βάση τό φιρμάνι
έπαναχορηγήσεως (1830) τής περιουσίας στους έπαναστάτες καί
άλλα άνέκδοτα έγγραφα)», Μακεδόνικα 19 (1979), σ. 101-105.

918

1830. Διαδικαστικά έγγραφα τα οποία αφορούν στη διεκδίκηση κληρονομιάς
αποθανόντος συζύγου από την επιζώσα σύζυγο. Μάνη.
Μαίρη Β έ η, «Αύθεντικά μανιάτικα έγγραφα του πρώτου ημίσεως
του παρελθόντος αιώνος κληρονομικής υποθέσεως», ΛακωνικαΙ ΣπονδαΙ

4/1 (1979), σ. 251-261.

919

1830. «Πόνημα» (σχέδιο ψηφίσματος) του Υπουργού της Δικαιοσύνης Ιωάννη
Γενατά αναφερόμενο στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Ναύπλιο.
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Μ. Τουρτόγλου, «Σχέσεις πολιτείας καί έκκλησίας (Προσπάθεια
ρυθμίσεως αύτών έπί Καποδίστρια)», Πελοποννησιακά 16 (1985-1986),
σ. 76-87, αρ. 1 (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ. 2, σ. 52-63, αρ. 1).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

1830

«... Ή ένεστώσα κατάστασις τής Ελλάδος επισύρει τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως.
Θελω διαιρέσει εις πολλά μέρη τήν περι τοϋ άντικειμένου τούτου δμιλίαν μου και διά νά
γένω εύληπτος, καϊ διά νά παραστήσω εύκρινώς τάς ιδέας μου...
5- Ποίαν παρέμβασι,ν οφείλει ή Πολιτική έξονσία ώς πρδς τδν Γάμον; ...
Τδ πλέον περισπούδαστον δμως καϊ άπαιτοϋν άνενδότως τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως,
είναι νά μήν έγκαταλειφθή είς τήν έκκλησίαν ούτε δ σχηματισμός τής διά γάμον συμ-
φωνίας, ούτε ή λύσις αύτοϋ.

Άπδ τόν γάμον γεννάται ή οικογένεια, άπό τάς οικογενείας ή κοινωνία.
Ό Γάμος γεννά πολιτικά αποτελέσματα τοσούτον σπουδαία ώστε δ Νομοθέτης ήθελεν
είσθαι πολλά άπρονόητος άν τόν έθεωροϋσεν άλλότριον άντικείμενον.
Οί Αύτοκράτορές μας υπήρξαν οί διευθυνταί τοϋ Γάμου ονδ' έγκατέλιπαν ποτέ είς τήν
Έκκλησίαν τοσοϋτον περισπούδαστον σύμφωνον.

Ή Εκκλησία έκράτησε τό δικαίωμα τοϋτο μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως
διότι δ Σουλτάνος δέν έπέμβαινε.

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ελαβεν αυτό τό δικαίωμα και ή Δυτική
Έκκλησία διά τών ραδιουργιών της, καί μεταχειρισθείσα ύπέρμετρον δεσποτισμόν έγέννησε
τ όσας διαφιλονεικήσεις, όσαι είναι αί χριστιανικαι κοινότητες.

Είδαμεν διά τοϋτο τούς πλέον προσκολλημένους είς τήν Θρησκείαν Βασιλείς νά έπεμβαίνουν,
και νά κανονίζουν πολιτικώς τά πολιτικά άποτελέσματα. Όλη ή Εύρώπη κανονίζει ήδη
πολιτικώς τό τόσον περισπούδαστον τοϋτο σύμφωνον, έκ τον όποιου κρέμαται ή εύδαιμονία,
ή άρμονία, καί ή εύταξία τής κοινωνίας.

Δέν ήθελα μολοντούτο νά θεωρήσω τήν πραγματοποίησιν τοϋ Μυστηρίου, ώς άνωφελή
βεβιασμένην διατύπωσιν, ον τ' έπεθύμονν ώστε ή λύσις τον σνμφώνον κ' επομένως τοϋ
Μνστηρίον νά κρέμαται άπό μόνην τήν πολιτικήν έξονσίαν.

Έπειδή δ Γάμος κατετάχθη είς τήν κλάσιν τών μνστηρίων, ή έκκλησία ήτις τόν σχη-
ματίζει, δέν πρέπει ν' άπαλλοτριωθή ώς πρός τ' απαιτούμενα διά τόν γάμον παρά τών
Πολιτικών Νόμων.

Οί Πολιτικοί νόμοι δύναται νά συμφωνήσουν μέ τούς κανονικούς. Αί δύο έξουσίαι δύνανται
νά συντρέξουν τόν αυτόν δρόμον έκ σνμφώνον.

"Οθεν διά τόν σχηματισμόν τοϋ δεσμοϋ, όλα τά προηγούμενα δύνανται νά κανονισθούν έκ
σνμφώνον κατά τούς νόμους.

Πρόκειται νά διαλνθή δ γάμος; Έάν διαλνθή πολιτικώς, ένω ύπάρχει έκκλησιαστικώς,
είναι πραξις αντίθετος.

Νά νποχρεώση άπόφασις εκκλησιαστική τήν Πολιτικήν έξονσίαν, ή άπόφασις τής Πολιτικής
έξονσίας νά ύποχρεώση τήν Έκκλησίαν, τούτο επιφέρει άλλο είδος άντιθέσεως.
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Δύναται ποτέ νά συμφωνήση τοιούτον είδος πραγματικής αντιφάσεως;
Έγώ φρονώ δτι δύναται. Καϊ ίδοϋ τδ σχέδιον τής νομοθεσίας μον.

Περί μεν τοϋ σχηματισμού έθεσα τάς βάσεις είς τό προτεθεν σχέδιον διά
τό βιβλίον τών Γαμικών πράξεων. Περί δέ τών κωλνόντων εμποδίων δέν δύναμαι ν'
άπομακρννθώ άπό τά άναφερόμενα είς τούς κανονικούς νόμονς.

Έάν δέ ύπάρχη παρά μεγάλη αύστηρότης μέχρι τοϋ 7ον βαθμοϋ είτε έξ αίματος, είτε έξ
αγχιστείας, είτε έκ τής πνενματικής άπό τό βάπτισμα σχέσεως, αύστηρότης άσνμβίβαστος
μέ τήν κατάστασιν τής κοινωνίας, απαιτείται διόρθωσις, πλην διά τής σννδρομής τής
Μητρός Εκκλησίας.

Μεταβαίνω τώρα είς τήν διάλνσιν και προεκθέτω. Θεωρώ άφορμας διαλύσεως τοϋ γάμον
όλας τάς διαταττομένας παρά τών Αύτοκρατόρων.

Οί Αύτοκράτορες, ώς αρχηγοί τών Σννόδων, ποτέ δέν έπαυσαν να κανονίζονν ώς Αύτοκράτορες
τήν ύλην ταύτην, και νά τήν έχουν ύπ' όψιν πάντοτε.
Τούτου τεθέντος μένει νά ΐδωμεν:

Τις έχει νά γνωρίζη τάς άφορμάς; -Μόνη ή Εκκλησία, ή μικτή τις εξουσία; Έάν μόνη ή
Εκκλησία, ιδού πόθεν πηγάζουν αί άταξίαι.

Ή Εκκλησία θέλει θεωρεί στερεόν ένα γάμον, τόν οποίον όλοι οί Πολιτικοί νόμοι άκυροϋν.
Καί θέλει διαλύει άλλον, τόν όποιον πας λόγος πολιτικός θεωρεί στερεόν. Θέλω αναφέρει
ένταϋθα τρεις συμβάσας περιπτώσεις τάς όποιας έξετασα είς τήν Γραμματείαν τής Δι-
καιοσύνης ...

Ή πρέπει ν' άντιβαίνωμεν είς τήν Έκκλησίαν, καί νά θεωρώμεν τό γάμον ώς άπλοϋν
πολιτικόν σύμφωνον;

Ή πρέπει νά εύρώμεν τόν μέσον δρόμον, σνσταίνοντες μικτήν έξονσίαν, χορηγούν τες
είς αύτήν διαδικασίαν, καϊ άποφεύγοντες ούτω τήν διαίρεσιν τών δύο έξονσιών, καϊ τήν
άντενέργειαν, καϊ τάς καταχρήσεις τής μιας καϊ τής άλλης, όταν ήθελαν μείνη έλεύθεραι
νά ένεργοϋν χωριστά.

Ό έγχώριος Διοικητής και δ Επίσκοπος δύνανται νά σχηματίζουν τό Πρωτόκλητον Δικα-
στήριον. δ έξεταστής δύναται νά διορίζεται παρά τής Κυβερνήσεως, ή Κυβέρνησις δύναται
νά εχη εκεί ένα δημόσιον Συνήγορον, όστις ποτέ νά μήν είναι εκκλησιαστικός.
Είς περίπτωσιν ισοψηφίας ή γνώμη τοϋ Επισκόπου νά ύπερισχύη.
Τό έκκλητον έχει νά συνιστάται άπό τούς δύο Προέδρους τοϋ Έκκλήτον, καϊ άπό τρεις
Επισκόπους πάντοτε παρά τής Κνβερνήσεως διοριζομένονς. Δύναται νά διορισθή και εις
Συνήγορος τής Κυβερνήσεως.

Η άναθεώρησις δύναται νά λαμβάνη χώραν ένώπιων τριών αρχιεπισκόπων, μελών τοϋ
Γενικού εκκλησιαστικού Σνμβονλίον, καϊ 3. Συμβούλων τής Επικρατείας.
Τυχούσης διχογνωμίας δύναται νά είναι τρίτος δ έπϊ τών Εκκλησιαστικών Γραμματεύς.
Ή διαδικασία δύναται νά γίνεται ώς και διά πασαν πραξιν έγκληματ ικήν.
Πρέπει δέ νά προηγήται πάντοτε ή άπόπειρα τοϋ συμβιβασμού, διά τής συστάσεως τοϋ
Οικογενειακού Συμβουλίου μέλλοντος νά συνέρχεσθαι καθ' εκαστον μήνα, καϊ άνά 3 μήνας,
και άν τοϋτο δέν τελεσφορήση, τότε μόνον νά έμβαίνη είς πραξιν ή διαδικασία.
Ή διαδικασία τοϋ έξεταστοϋ δέν πρέπει νά βραδύνη, άλλά ν5 άναβάλλεται μέχρι τής
εκδόσεως τής έγκαλεστικής πράξεως ...».
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΣΗΣ Ή
ΠΡΟΣΚΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΞΑΒΙΒΛΟΥ

(ΒΙΒΛ. Β', TITA. Α', ΕΔ. 31)

1830, 19 Απριλίου

«Απόφασις Πολιτική

Έν ονόματι τής Κυβερνήσεως
Ό κύριος Μανόλης Χατζή Αλέξη ήναξε προφορικώς την κυρία Αμέρισσαν Ίωαν. Σηβήτου,
παρ ης άπήτησε ένα ίδιόκτητόν του κηπάριον κείμενον είς τούς Μήλους, τό όπο'ιον αύτή
κατακτήσατο βιαίως και διενέμετο φυτεύσα έν αύτω λαχανικά. Κατ αϊτησιν τοϋ διαληφθέ-
ντος προσκαλέσθη ή Αμέρισσα Ίωαν. Σηβήτου ίνα άπολογηθή τά περϊ τής κατακτήσεως τοϋ
ρηθέντος κηπαρίου ήτις άπεκρίθη ότι έχουσα και αύτή έν έτερον κηπάριον ίδιόκτητόν της
κείμενον είς τό αύτό μέρος εσυνόρευε μέ τόν ρέοντα ποταμόν, και ότι άπέναντι τοϋ αύτοϋ
ποταμοϋ έκειτο τό κηπάριον τοϋ διαληφθέντος M. Χ. Αλέξη σύνορον έχον τόν ποταμόν, ωστε
δ ποταμός ούτος διεχώριζεν αύτά τά κηπάρια. Προ πέντε δέ ή έξη ετών στρίψας δ ποταμός
τόν δρόμον του άπό τό όπισθεν μέρος τοϋ κηπαρίου M. Χ. Αλέξη έκοψε τό περισσότερον μέρος
τοϋ αύτοϋ κήπου και τό πρόσθεσεν εις τό μέρος τοϋ ίδικοϋ της. Δί ό έπειδή και δ κήπος
αύτής έσυνόρευε πάντοτε τόν ποταμόν, δ ί αύτό τοϋτο κατέκτησα το καϊ οίκειοποιήθη τδ μέρος
έκεΐνο όλον, τό δποΐον διά τής βίας και όρμής τοϋ ποταμοϋ έκόπη και προσηρμόσθη είς τό
ίδικόν της, διά νά έχη πάντοτε τόν ποταμόν σύνορον. Αναγνοϋν πωλητήριον έγγραφον τής 5
Ιουνίου 1776, μαρτυρούντων Δημητρίου Τζορδιά, Πέτρου γέρου καϊ Γεωργάκη Μανόλη, δί
οϋ ό Μανόλης Χ'Αλέξη άποδεικνύεται ιδιοκτήτης τοϋ έκκοπέντος μέρους τοϋ κήπου.
Ακοϋσαν κατ αϊτησιν τών δύο διαφερομένων μερών τήν διά λόγου μαρτυρίαν τών νϋν
δημογερόντων Κυρίων Γεωργίου Αύλωνήτου και Δημητρίου Σταματίου, ομολογούν των
τοϋ ότι ό ποταμός έρρεε πλησίον τών δύο τούτων κηπαρίων είς τό μέρος όποϋ ύπάρχη
ήδη τοίχος και ότι τό κηπάριον τής Α. Ίωάν. Σηβήτου έκτείνεται έως αύτοϋ τοϋ τοίχου
είς τήν φορράν τοϋ ποταμοϋ.

Επομένως θεωροϋν

1. Ότι τό έκκοπέν μέρος γής είναι κτήμα τοϋ Μ.Χ\ Αλέξη, διότι έκκόπη διά τής όρμής
τοϋ ποταμοϋ άπό τό ιδιόκτητόν του κηπάριον.
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2. "Οτι άν ή βία τον ρέοντος ποταμού έκοψε το μέρος αύτό τον κήπου τον και τό προ-
σήρμοσεν είς τόν άλλον κήπον δεν είναι λόγος ούτος νά κατακτήση και οίκεωποιηθή αντό
ή Α. Ίωαν. Σηβήτον, κα(7 ότι κατά τήν Έξάβιβλον τού Άρμενοπονλον βιβλίον β' τίτλος
Α'σελ. 122:

«άν ή βία καϊ ή ορμή τον ποταμού έκοψε μέρος τού εδικού τον χωραφίον μονόφορα
και τό έφερε είς τό εδικόν μον χωράφι και δείχνει φανερά τήν ποσότητα, εκείνο εσύ τό
όρίζης διότι φανερώς έγινε και γνωρίζεται».
Αποφασίζει επανορθωτικώς

1. Ή Αμέρισσα ΐωάν. Σηβήτου ν' άποδώση πρός τόν Μανόλη Χ' Αλέξη τό μέρος εκείνο
τό όποιον κατεκτ ήσατο μετά τών φυτευθέντων δε παρ'αύτής λαχανικών ... τά όποια αύτή
εν αύτω παρέθετο.

2. Οί δύο δμοϋ θέλει πληρώσωσι τά δικαστικά έξοδα.

3. Ό Μανόλης Χατζή Αλέξη νά πληρώση πρός αύτήν κατ επανόρθωσιν φοίνικας τεσσάρους
Αρ. 4 διά τούς κόπους της και φραγμόν δποϋ έν τώ κήπω αύτή περιέθετο.

4. Ό αύτός είς τάς άρχάς τοϋ έλευσομένου Αύγούστου τοϋ ενεστώτος έτους νά άνοιξη τόν
παλαιόν δρόμον τοϋ ποταμού ίνα ρέη κατά τό παλαιόν.

Ή άπόφασις εκκαλεΐται εντός είκοσιτεσσάρων ωρών.

Εκρίθη και απεφασίσθη τήν δεκάτην ενάτην Απριλίου τοϋ χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ
τριακοστού έτους έν Σκύρω.

Ό Αστυνόμος και προσωρινώς ενεργών τά χρέη τοϋ Ειρηνοδίκου.

Αν Μητάρας

Ό Γραμματεύς
Κ. Γριμανέλης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ ΕΠΙ
ΑΛΛΟΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΣΠΟΡΟΥ»

1830, 19 Μαΐου

«Απόφασις Πολιτική
Διορθωτική

Έν ονόματι τής Κυβερνήσεως
Αναγνούν άναφοράν τοΰ Κυρίου Σταμάτη Φεργάδη, μηνολογουμένην τήν 2 Μαΐου τοϋ ενεστώτ ος
έτους, δι ης ενάγει τόν Κύριον Αναγνώστην γαμβρόν τοϋ Σταμάτη παπα-Αέου, τοϋ ότι
οικειοποιηθείς αύτός δύω τινά χωράφιά του κείμενα περϊ τό μέρος τοΰ Τραχιοϋ τά έσπειρεν.
Ακοϋσαν άπολογίαν τοϋ Κυρίου Αναγνώστου γαμβρού Σταμ. παπα-Αέον, ότι έχων καϊ
αύτός εις τό αύτό μέρος ίδιά τον χωράφια πλησίον τών χωραφίων τοϋ διαληφθέντος
Σταμ. Φεργάδη και βονλόμενος σπείρα ι αύτά έσπειρεν άντ αύτών εξ άγνοιας τον τά
τοΰ Σταματίου Φεργάδη και ότι άμα πληροφορηθείς παρά τών γειτόνων του τοϋ ότι τά
σπαρθέντα παρ αύτοϋ χωράφια δεν είναι τά ιδικά τον αλλά τοϋ Στ. Φεργάδη έπρόσφερε
πρός αύτόν τά ιδικά τον νά τά σπείρη αύτός άντι τών ιδίων τον και ότι τοΰ επρόσφερε
και περισσοτέραν τινά γήν χωραφίων του αφ όσην αύτός εύρων έσπειρε.
Ακοϋσαν κατ αίτησιν τών δύω διαφερομένων μερών τήν ένορκον δμολογίαν τοϋ πρώην
Αστυνόμου Κυρίου Γεωργίου Αύλωνίτου (πρός όν ούτοι εϊχον παρονσιασθεϊ προλαβόντως
διά τήν αύτήν ύπόθεσιν) τοϋ ότι ό Αναγνώστης γαμβρός τοΰ Σταμ. παπα Αέον έκτοτε
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πριν εισέτι άπεράση ό καιρός της σποράς έπρόσφερε προς τον Σταμ.Φεργάδη τά ιδικά
τον χωράφια σννορεύοντα τών έκείνον, τά όποια αύτός έσπειρε και ότι αύτά εΐχον τήν
αυτήν ποιότητα γής μέ μεγαλντέραν έκτασιν καϊ ότι μολονότι δ Σταμ.Φεργάδη ύποχρεώθη
παρά τής Αστυνομίας νά δεχθή αύτά, αύτός δνστροπών δέν τά έδέχθη.

Επομένως θεωροϋν

1. "Οτι δ Αναγνώστης γαμβρός τοϋ Σταμ. παπά Λέον ώψελεΐ μάλλον παρ' ότι βλάπτει τόν
Σταμ. Φεργάδη, διότι εκκαθάρησε και έσπειρε τά χωράφια αύτοϋ άντι τοϋ νά έκκαθαρίση
καϊ καλλιεργήση τά ιδικά τον.

2. "Οτι έξ άγνοιας τον έσπειρε αύτά προσφέρων διά τδ έξ αγνοίας σφάλμα τον τά ιδικά τον.

3. "Οτι δ Σταμάτης Φεργάδης άν έδέχετο έκτοτε άντι τών Ιδικών τον χωραφίων τά
χωράφια τοϋ Άναγνώστον διά νά τά σπείρη και αύτός, τό αύτό και ίδιον κέρδος ήθελεν
άπολαύση άφ όσον άπήλανεν άπό τά ιδικά τον, μάλιστα και περισσότερα, διότι τοϋ προ-
σεφέρθη μεγαλντέρα έκτασις γής.

4. "Οτι αύτός ώφελεΐται και κατ άλλον τρόπον, δηλαδή τοϋ ότι τά χωράφια τον θέλει τά
παραλάβη διά τδ έρχόμενον καθαρισμένα και έτοιμα νά σπαροϋν.

5. "Οτι ό Αναγνώστης διά τό έξ άγνοιας σφάλμα τοϋ ζημιοϋται, χάσας τόν καιρόν τον
και έξοδα εις έκκαθάρισιν ξένων χωραφίων καϊ μέλλει νά έξοδεύση και έκ δεντέρον είς
τό νά έκκαθαρίση τά ιδικά τον.

Αποφασίζει διορθωτικώς

1. Ό Αναγνώστης γαμβρός τοϋ Στ. παπα Λέον νά δόση πρός τόν Σταμά την Φεργάδη ν τόν
άντίσπορον τής σποράς έρριψεν είς τά χωράφια τον καί τοϋτο κατά τό τοπικόν έθος.

2. Έκτος τοϋ άντισπόρον νά δόση πρός αύτόν έν κοίλον γεννήματος περιπλέον.

3. Οί δύω δμοϋ θέλει πληρώσωσι τά δικαστικά έξοδα.
Ή άπόφασις αύτη είναι άνέκλητος.

Εκρίθη και άπεφασίσθη τήν ένδεκάτην Μαΐον τοϋ χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ τριακοστού
έτονς. Έν Σκύρω.

Ό Αστυνόμος καϊ προσωρινώς ενεργών τά χρέη τοϋ Ειρηνοδίκου

Άν Μητάρας

Ό Γραμματεύς
Κ. Γριμανέλης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΣΑ ΤΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΣΕΩΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (TITA. Α', ΠΑΡ. 12)

1830, 12 Μαΐον

«Άπόφασις Πολιτική
Διορθωτική

Έν ονόματι τής Κνβερνήσεως
Άναγνοϋν άναφοράν τοϋ Κνρίον Σταίκον μηνολογημένην τήν 12 Απριλίου τοϋ ένεστώτος
έτους, δι ής ένάγει τόν Νικόλαον Καραγιάννη τοϋ ότι έχοντες σνμφωνίαν είς τό μεταξύ
των τοϋ νά γεωργήσωσι έν χωράφιον κει μεν ον είς τό μέρος τοϋ Τραχιοϋ ( χέρσον ώς
περίπον τών τριάκοντα έτών) δονλεύοντες έν αύτω καϊ οί δύω είς διάρκειαν δύω έτών,
νά μερίζωσι τόν καρπόν εκάστης σποράς έξ ημισείας καί ότι τόν πρώτον χρόνον σπείρα-
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ντες εν αύτώ άραποσίτην έμοίρασαν κατά τήν σνμφωνίαν των, φθάσας δε δ καιρός τον
β' χρόνον ίνα σπείρωσι πάλιν εν αύτώ σνντροφικώς ώς ή σνμφωνία των δνστροπών δ Ν.
Καραγιάννης άπέβαλεν αυτόν.

Άκουσαν άπολογίαν τον Νικολάον Καραγιάννη, εν ή δμολογεί μεν τήν σνμφωνίαν των
επιφέρει δέ ότι ό Γκιοϋρος Στάϊκος άσθενήσας έν τω μεταξύ τοϋ καιρόν δέν ήτον είς
κατάστασιν τοϋ νά δουλεύση είς τό χωράφιον καί ότι δί αυτό τοϋτο δουλεύσας αυτός μόνος
καϊ έξοδεύσας είς τήν γεώργησιν τοϋ χωραφιού δέν τόν βάζη είς τήν συμπεφωνημένην
συντροφίαν του.

Επομένως θεωροϋν

1. Ότι ό Γκιοϋρος Σταίκος ήσθένησε δουλεύων είς τό χωράφιον πρός έκκαθάρισιν αύτοϋ
ώς απεδείχθη.

2. Ότι έπειδή καϊ αύτός ήσθένησε δέν εΐναι λόγος ούτος νά άποβάλη αύτόν ό Νικόλαος Καρά
Γιάννης καϊ νά τό σπείρη αύτός μόνος, καθ' ότι κατά τήν έξάβιβλον τοϋ Αρμενοπούλου,
τίτλος περί νόμων Γεωργικών, σελ. 460 «εάν Γεωργός σέβη καϊ ξεκαθαρίσει χωράφι
χερσομένον και δενδριασμένον άλλου Γεωργοϋ, είς τρεις χρόνους νά τό δίδη πάλιν».

3. "Οτι δ Νικόλαος Καραγιάννης έσπειρεν αύτό μόνος του, χωρίς νά περιμένη νά άναλάβη δ
σύντροφος του έκ τής ασθενείας, διότι άπερνοϋσε πλέον δ διωρισμένος καιρός τής σποράς.

Αποφασίζει διορθωτικώς

1. Ό Νικόλαος Καραγιάννης νά δώση πρός τόν Γκιοϋρον Στάϊκον τρία κοιλά γεννήματα διά
τούς κόπους του δποϋ έδούλενσε τόν πρώτον χρόνον πρός έκκαθάρισιν τοϋ χωράφιον.

2. Οί δύω δμοϋ θέλει πληρώσωσι τά δικαστικά έξοδα.
Ή άπόφασις αύτη είναι άνέκκλητος.

'Εκρίθη καϊ άπεφασίσθη τήν 12 Μαίου τοϋ χιλιοστοϋ όκτακοσιοστοϋ τριακοστοϋ έτους.
Έν Σκύρω.

Ό Αστυνόμος καϊ προσ. ενεργών τά χρέη τοϋ Είρηνοδίκον

Άν Μητάρας

Ό Γραμματεύς
Κ. Γριμανέλης».

926«

1830-1831. Αναφορές, ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις και λοιπά διαδικαστικά
έγγραφα αναφερόμενα σε αδικήματα ανθρωποκτονίας, προκλήσεως
ταραχών, παράνομης οπλοφορίας κ.α. Ως κατηγουρούμενοι ενέχονται
οι Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Στρατής Χρηστέας. Μάνη, Ναύπλιο,
Σπέτσες.

Σ. Καπετανάκης, «Οι Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς στα χρόνια
του '21», ΛακωνικαΙ ΣπονδαΙ 18 (2006), σ. 385-394, 400-425.

927

1830-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σίμια, Χαλκίδα (Εύβοια).
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Ά. Σ τ έ φ ο ς, Ιστιαία. Τστορικολαογραφική μελέτη άπο το 1821 και
εντεϋθεν τών υφισταμένων συνοικισμών εν τή επαρχία, τ. Α', Αθήνα

1970, σ. 189-190, 230-231, 304-305, 307-308.

927α

1830-1835. Η υπ. αρ. 64 πράξη της Ελληνικής Κυβέρνησης (4/2//1830) και
η Εισηγητική Έκθεση της Νομοθετικής Επιτροπής του Διατάγματος
περί Πολιτικού Νόμου της 23ης Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1835. Αθήνα,
Ναύπλιο.

Χ. Πράτσικας, ((Ό Αστικός τής Ελλάδος Κώδηξ. Δύο νομικαί
έκατονταετηρίδες (1830-1930, 1835-1935)», Θέμις (Θ. & Π. Αγγελόπουλων
- Χ Πράτσικα) 41 (1930), σ. 273-274, σ. 274-275, σημ. I55.

«Πράξεις τής Κυβερνήσεως-
'Αριθ. 64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεωρούντες δτι το έθνος κατά το άρθρον 12 τοϋ νόμου τής 'Επιδαύρου έφανέρωσε τήν
άπόψασίν του νά διασαφήση τούς πολιτικούς παλαιούς βυζαντινούς νόμους.
Θεωροί"ιντες ότι οί νόμοι ούτοι εύρίσκονται ενωμένοι μέ τόσους άλλους εγκληματικούς,
εκκλησιαστικούς, έμπορικούς, γεωργικούς, στρατιωτικούς καϊ μέ κανόνας διαδικασίας,
ένωσις, ήτις αποκατέστησε τό όλον αύτών πολύ ογκώδες, πολυέξοδον καϊ δυσεύρετον.
Θεωροϋντες έπάναγκες νά έχωσιν ύπ' όψιν οί πολΐται μέ εύκολίαν τό όλον τών πολιτικών
έθνικών νόμων καϊ νά τούς μεταχειρίζωνται ωσαύτως οί δικασται πρός ύποστήριξιν τών
πράξεων αυτών.

'Επιθυμούντες τελενταϊον νά διδάξη ή πείρα διά τής συμπαραβολής τών ύπαρχόντων
γραπτών μέ τούς άγράφους νόμους (οΐτινες επομένως θέλουν συλλεχθή) οποίας μεταρ-
ρυθμίσεις απαιτεί τό συμφέρον τοϋ έθνους.

Διατάττομεν

Α'. Ό έπι τής Δικαιοσύνης Γραμματεύς τόσον έκ τών Βασιλικών, όσον έκ τών Νεαρών
τών μεταγενεστέρων αύτοκρατόρων, θέλει συλλέξει άπαντας τούς πολιτικούς βυζαντινούς
νόμους, κατατάττων αύτούς είς τήν άνήκουσαν τάξιν.

Β!. Ό αύτός Γραμματεύς θέλει ύποβάλει είς τήν έπίκρισίν μας όποια κρίνει αναγκαία διά
τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος διατάγματος.
'Εν Ναυπλίω τή 4 Φεβρουαρίου 1830

Ό Κυβερνήτης
I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ό έπι τής Δικαιοσύνης Γραμματεύς

I. Γ. Γ EN AT ΑΣ»

55. Για τις προγενέστερες εκδόσεις του κειμένου της εισηγητικής εκθέσεως βλ. Γκίνης,
Περίγραμμα, λήμμα 921. Πρβλ. επίσης και εισαγωγή του παρόντος τόμου σημ. 16.
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«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΝ
Ή Νομοθετική Επιτροπή, κατά συνέπειαν τοϋ υπ' αριθ. 674 εγγράφου τής Γραμματείας,
έλαβεν είς σκέψιν τό 2 άρθρ. τοϋ είς αύτό συνημμένου σχεδίου. Μετά συζήτησιν άρκετά
ώριμον ένόμισεν άναγκαίαν τήν εξής τροπολόγησιν.

«Τά έθιμα όμως, όσα πολυχρόνιος καϊ άδιάκοπος συνήθεια ή άποφάσεις δικαστικαϊ κα-
θιέρωσαν, υπερισχύουν όπου επεκράτησαν».
Οί λόγοι τής τροπολογήσεως ταύτης είναι οί εξής:

1. "Οταν ό νομοθέτης δώση άπαξ ίσχύν είς τά έθιμα, δεν δύναται εύλόγως νά τήν περιορίση
είς μόνα τά γενικά, όσα είναι συνηθισμένα είς όλην τήν έπικράτειαν. Μάλιστα τά έθιμα
κυρίως είναι τοπικά· είς όλους σχεδόν τούς τόπους, όπου ταϋτα έλαβον ίσχύν, σπανίως
άπαντωμεν συνήθειας επικρατούσας είς δλας τάς Έπαρχίας, όσαι άπαρτίζουν τό Κράτος.
Ό νόμος πρέπει ν' άκολουθή τόν φυσικόν δρόμον τών ανθρωπίνων πράξεων, τάς όποιας
ρυθμίζει· άν δ νομοθέτης επιχειρήση νά τόν άνατρέψη βιαίως, άποτυχαίνει τόν σκοπό ν
του και τό έργον του δέν υπόσχεται εύδοκίμησιν.

2. Καθείς γνωρίζει, πόσον δύσκολον έργον είναι νά προϊδή δ νομοθέτης καϊ νά προλάβη
πάντα. Ποίαν βεβαιότητα πλήρη ή κάν άποχρώσαν έχομεν ότι δεν ύπάρχουν όλίγαι συνή-
θειαι, μάλιστα είς τάς νήσους; Αί γενόμεναι έως τώρα ερευναι είναι άπλώς διοικητικαί-
οί δημογέροντες έγραφον παρέργως, όσας έλάμβανον τάς αύτοσχεδίους πληροφορίας των
συσσωρευμένας συγχρόνως, ούτε καιρόν άποχρώντα, ούτε έργον εϊχον νά φέρουν είς τήν
έξέτασίν των δικαστικήν άκρίβειαν. Ό νομοθέτης άντι νά ριψοκινδυνεύση τό προκείμενον
ζήτημα είναι προτιμότερον ν' άφίση τήν έρευναν είς τάς δικαστικός άρχάς, αίτινες δύνανται
νά φέρουν τήν ενδεχομένη ν βεβαιότητα.

Τέλος πάντων ή ύπάρχουν συνήθειαι, ή δεν υπάρχουν εί μεν τοϋτο, δ νόμος δέν τάς δίδει
καμμίαν ίσχύν. Εί δέ ύπάρχουν, διατί νά άφαιρέσωμεν άπό τούς ανθρώπους όσα δικαιώ-
ματα άποκτώσι με καλήν πίστιν, φυλάττοντες ό,τι ίσχυε περισσότερον άπό τάς διατάξεις
τοϋ Αρμενοπούλου, όστις πρό ολίγου μόνον έλαβε τακτικήν ίσχύν νόμου; διά τι νά τάς
άκυρώσωμεν, πριν γένη ή γενική μεταρρύθμισις τής επικρατούσης πολιτικής νομοθεσίας
μας; διά τι νά καταργήσωμεν τά τοπικά έθιμα, όταν σεβώμεθα τά γενικά τουλάχιστον
διά τούς κατοίκους τοϋ τόπου, όπου επεκράτησαν εκείνα, φέρουν τό αύτό δικαίωμα, τό
όποιον ταϋτα απονέμουν είς τούς πολίτας όλης τής Επικρατείας. Αναμφιβόλως όποιος
δεχθή τά γενικά έθιμα, δέν δύναται πλέον εύλόγως ν' άποφύγη τά τοπικά.

3. Ή Επιτροπή είναι πολλά μακράν τοϋ νά έπιθυμήση νά δώση είς τά έθιμα βάρος και
δύναμιν υπέρ τό δέον έκ τοϋ εναντίου περικόπτει μέρος εκείνης, τήν οποίαν δ ισχύων νόμος
τοϋ Αρμενοπούλου χορηγεί είς αύτό· εν φ ούτος π.χ. δέχεται ώς έθιμα «τά γενόμενα ώς
επί τό πλείστον εν μια πόλει, ή Επιτροπή άπαιτεΐ δι αύτά πράξεις άδιακόπους, ήγουν
γινομένας πάντοτε και δμοιομόρφως, και επικρατούσας πρό πολλοϋ χρόνου.

Τοϋτο δύναται μάλιστα νά χρησιμεύση είς τό νά μεταβώμεν βαθμηδόν καϊ με άνεπαίσθητον
μεταβολήν είς τήν πλήρη τών εθίμων άκύρωσιν, τήν δποίαν εξ άνάγκης μέλλει νά φέρη
ή νέα πολιτική νομοθεσία.

4. "Ηθελεν είσθαι ίσως καλλίτερον ή περϊ εθίμων διάταξις νά μή τεθή ώς δεύτερον άρθρον
τοϋ σχεδίου, άλλ' ώς παράγραφος τοϋ πρώτου, διότι καλώς εξεταζόμενη δεν είναι ειμή
εξαίρεσις τούτου· τίνα σκοπόν κύριον φαίνεται νά εχη τό σχέδιον τοϋ διατάγματος; τό νά
όρίση ποιοι είναι οί ισχύοντες νόμοι· αλλ' επειδή συνισχύουν καί τινα έθιμα, δμιλεϊ καϊ
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περι αύτών ώς μέρονς μικρόν έκείνων, και τα δίδει έξαιρετικήν ίσχύν νόμον, αλλά δέν τό
θεωρεί ώς όλον διακεκριμένον, οίον κώδηκα ολοσχερή· αί δλίγαι σννήθειαι είναι και πρέπει
νά λογίζωνται ώς τόσα άρθρα έγγράφον νόμον, τά όποια είς τήν ολοκληρίαν τής πολιτικής
νομοθεσίας λαμβάνονν χώραν ώς ελάχιστα μέρη, φέροντα φύσιν παραρτήματος.
Τοντο σνμφέρει μάλιστα είς τό νά έξασθενήση τό βάρος τών έθίμων, διότι ούτω φαίνονται
ψιλή έξαίρεσις και δέν γίνονται άντικείμενον χωριστοϋ άρθρον νόμον.
Ή Επιτροπή λαμβάνει τέλος τό θάρρος όχι νά δώση γνώμην, άλλά νά καθνποβάλη
εύσεβάστως ώς άπλήν παρατήρησιν τά έξης:

1. Είς τό πρώτον άρθρον τον σχεδίον ήθελεν εΐσθαι ίσως προτιμότερον νά δοθή ή ισχύς
όχι είς τήν Έξάβιβλον τον Αρμενοπούλου, άλλ' εις τούς αύτοκρατορικούς νόμονς, διότι
έκείνη δέν άνεγνωρίσθη ποτέ ώς κώδηξ ισχύων, άλλ' ώς εϋχρηστον έργον νομοδιδασκάλον,
ή σννοπτική σνλλογή τών νόμων τούτων, είς τούς οποίους εδόθη έν καιρώ ή τακτική Ισχύς
άπό τήν άρμοδίαν έξονσίαν. Και αύται αί νομοθετικοί άρχαί τής Ελλάδος δέν έδωκαν ποτέ
τήν ίσχύν ταύτην είς τήν Έξάβιβλον, άλλά πάντοτε εις τούς νόμονς τών αύτοκρατόρων.
Πρώτον τό άπό 15 Δεκεμβρίον 1928 ψήφισμα άναφέρει είς τό 36 άρθρον τήν Έξάβιβλον
τον Άρμενοπούλον, άλλά και τοϋτο δέν δίδει τήν ίσχύν είς αύτήν, ώς κώδηκα, άλλ' είς
τούς νόμονς έκείνονς, τών οποίων τήν θεωρεί ώς σνλλογήν πρόχειρον και εύπόριστον. ιδού
τί λέγει τό άρθρον τοϋτο «τά δικαστήρια άκολονθοϋν εις μέν τά πολιτικά τούς νόμονς
τών αύτοκρατόρων, τούς περιεχόμενους είς τήν πρόχειρον Έξάβιβλον τοϋ Άρμενοπούλον,
είς δέ τά εμπορικά τόν τής Γαλλίας έμπορικόν κώδηκα».

2. Έπειδή άλλο νεώτερον ψήφισμα άπό 15 Αύγούστον 1830 είς τό 148 άρθρον αφαίρεσε
τής Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλον τήν νόμον ίσχύν, καϊ τής άπένειμε μόνον σνμβονλεντικήν
ιδιότητα, διά τοϋτο ίσως είναι εϋλογον τό πρώτον άρθρον τοϋ σχεδίον νά φέρη, ότι οί
αντοκρατορικοϊ νόμοι, οί περιεχόμενοι είς τήν Έξάβιβλον τοϋ Άρμενοπούλον θέλονν έχει
ίσχύν, άντι τής φράσεως «θέλουν έξακολονθει νά έχουν ίσχύν», διότι τό τελευταϊον ψή-
φισμα διέκοψε πλέον τήν έξακολούθησιν.

Έπειδή ή Έπιτροπή ένόμισε χρήσιμον τήν σνγχώνευσιν τών δύο άρθρων τοϋ σχεδίον είς έν
μόνον, λαμβάνει τό θάρρος νά έκθέση τήν σύνταξιν τούτον ολοκλήρου, δποίαν τήν εννοεί,
και τήν καθνποβάλλει είς τήν κρίσιν τής Γραμματείας· είναι δέ ή εξής: «Οί πολιτικοί νόμοι
τών Βνζαντινών αύτοκρατόρων οί περιεχόμενοι εις τήν Έξάβιβλον τοϋ Αρμενοπούλου θέλουν
ισχύει, μεχρισοϋ δημοσιευθή δ πολιτικός κώδηξ, τοϋ όποιου τήν σύνταξιν διετάξαμεν.
«Τά έθιμα όμως όσα πολυχρόνιος και άδιάκοπος συνήθεια ή άποφάσεις δικαστικαι καθι-
έρωσαν, ύπερισχύουν όπον έπεκράτησαν.»

Έν Αθήναις 1835. Ό Πρόεδρος τής Νομικής Επιτροπής

Χ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ»

928

1830-1839. Πληρεξούσιο. Ρεντίνα (Καρδίτσα).

Β. Σπανός, «Πέντε ανέκδοτα έγγραφα της χήρας του Ρεντινιώτη
προεστού Δημητρίου Γ. Τσολάκογλου για το τσιφλίκι της στην Φθι-
ώτιδα 1838-1839», θεσσαλικό Ημερολόγιο 37 (2000), σ. 357-366,
αρ. 1-4.
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929

1831. Δικαστική απόφαση. Κρήτη.

Ί. Παπαδάκης, «Ή κρητική έφημερίς του 1831 καί ή δίκη του
Κανελογεώργη», Κρητικόν Ήμερολόγιον 1902, σ. 99-100.

930

1831. Προικοσύμφωνο. Λακωνία.

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Προικοσύμφωνον Χρήστου Σταυριανοπούλου»,
Μαλεβος 6/60 (1926), σ. 524.

931

1831. Διαθήκη. Ναύπλιο.

Σ. Κ ο υ γ έ α ς, «Ή διαθήκη τών έκ τών φονέων του Καποδίστρια
Γεωργίου Μαυρομιχάλη», Πελοποννησιακά 1 (1956), σ. 348-358, αρ.
1-2.

931α

1831. Ψηφίσματα της Γερουσίας επακολουθήσαντα τη δολοφονία του Κυβερ-
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Πρόσκληση της διοικητικής επιτροπής για
την εκλογή πληρεξουσίων από τις κατά τόπους αρχές. Ναύπλιο.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος δεύτερον, Δ\ σ. 83-88.

932

1831. Διοικητικά έγγραφα σχετικά με δημόσιες γαίες. Ναύπλιο.

Ή. Παπαθανασόπουλος, «'Ανέκδοτα έγγραφα περί τών τουρκικών
κτημάτων καί τής προσαρτήσεως τής Εύβοιας», ΑΕΜ 17 (1971), σ.
359-367 αρ. 17-18.

933

1831. Πώληση ακινήτου. Κριτσά (Κρήτη).

Ν. Ζερβογιάννης, «Ένα ντοκουμέντο άγοραπωλησίας τής
Κριτσας», Αμάλθεια 8/33 (1977), σ. 359-360.
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934

1831. Ειδικό πληρεξούσιο. Σκόπελος.

Ά. Καραθανάσης, «Μακεδονικά Σύμμικτα», Μακεδόνικα 17
(1977), σ. 79.

935

1831. Σχέδιο διοργανισμού συναφίων και σχετικές επιστολές I. Καποδίστρια
και Νικ. Γερακάρη. Ναύπλιο, Πάτρα.

Η. Αρναούτογλου, «"Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συνα-
φίων". Ένας διοργανισμός συναφίων του 1831», ΕΚΕΙΕΔ 36 (2002),
σ. 221-230.

936

1831. Μαρτυρία. Νάξος.

Ν. Κεφαλληνιάδης, «Σκαδό και Μέση. Ιστορικά», Ναξιακά 8

(2003), σ. 21-22.

937

1831. Απόδειξη εξόφλησης για την καταβολή εξόδων ενταφιασμού. Βουρλά
(Μικρά Ασία).

Σ. Ψαρράς, «Κωσταντής και Ιωάννης Χουζούρης (πατέρας και
γιος). Ο πατέρας μετανάστης στα Βουρλά, ο γιος αγωνιστής στην
επαναστατημένη Ελλάδα», Ναξιακά 15 (2004-2005), σ. 61-63.

937α

1831-1832. Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδας («Ήγεμονικόν» ή «Βασιλικόν»)
και τα προηγηθέντα αυτού ψηφίσματα της Ε' Εθνικής Συνελεύσεως.
Αργός, Ναύπλιο.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος δεύτερον, Δ'. «Πολιτικόν
Σύνταγμα τής Ελλάδος κατά τήν Ε' Εθνικήν Συνέλευσιν», σ. 88-126
(= Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 824s6).

50. Πρβλ. και λήμμα 857 του παρόντος τόμου.
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938

1831-1833. Δικαστικές αποφάσεις του Αντιβασιλικού Συμβουλίου των Χανίων
επί ποινικών υποθέσεων. Χανιά (Κρήτη).

Σ. Παπαμανουσάκης, «Ή δικαιοσύνη τής αίγυπτιοκρατίας
στήν Κρήτη (1830-1840)», Αμάλθεια 13 (1982), σ. 64-74 (= Σ. Πα-

παμανουσάκης, «Ή δικαιοσύνη τής αίγυπτιοκρατίας στήν Κρήτη (1830-1840).
Μελετήματα», Τάλως 12 (2004), σ. 279-290).

939

1831-1856. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμάρι (Κρήτη).

Έ. Γ ε ν ε ρ ά λ ι ς, «Ή ιερά μονή τών Ασωμάτων τής έπαρχίας
Αμαρίου Κρήτης», ΕΕΚΣ 4 (1941), σ. 50-51 αρ. 1, σ. 52 αρ. 3, σ.
53-54 αρ. 5-7, σ. 55-66 αρ. 9-30, σ. 72 αρ. 35, σ. 73-76 αρ. 37-
4057.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

1842, 28 Απριλίου

«δ f Λάμπης Νικόδημος έπιβεβαιοΐ
Ίήποκάτοθεν ίπογεγραμμένι ότε Κώνσταντής καϊ Κυριακή Μαρκοπούλα. Επειδή και εγώ ή
Κυριακή είς ήλικίαν ών καϊ δ άνδρας μου Κωνσταντίνος νέος, καϊ τέκνα δέν έκάναμεν, τοϋ
δίνω άδιαν μέ έδικήν μου προαϊρεσιν Νά ίπανδρευθή, και δ θεός νά δώση νά τεκνοποιήσει.
Έσυμφωνίσαμεν λοιπόν, ότε Κωνσταντίνος, καϊ Κυριακή, έμπροσθεν τών χωριανών καϊ
τών κάτοθεν άξιοπίστων μαρτύρων ίπογεγραμμενον τά όσα έχη χρέος ναμοϋ δώση. -Εις
τόν Χαλίκια έλαΐς ρίζες τέσσερεις, εις τες Ζουρβες, έλαΐς ρίζες έξ, είς του Κατζικο έλαΐς
ρίζες επτά, εις τό Τρούλε άμπέλι εργατών δύω, είς τό σλιτέ χωράφι μίαν πεζούλαν, μέ
μίαν μουρνιάν. "Εχη χρέος καί τόν καθέκαστον χρόνον νά με δίνη καρπόν μουζούρια δκτώ
παμπάκη οκά μίαν, λινάρη οκά μίαν. "Οθεν είς ένδιξην, καϊ διά τό βέβαιον τής άλιθήας,
δίνω τό παρόν μου είς χείρας της έμπροσθεν τόν κάτοθεν άξιοπίστων μαρτύρων. Και
έπιβεβαιομένον παρά τοϋ άρχιερέω μας Αγίου Λάμπης Κυρίου Νικοδήμου, καϊ εδόθη είς
τήν Κυριακήν Μρκοπούλα διά άσφάλειαν της έν Παντή Κριτηρίω ...».

940

1831-1900. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καζαβήτι, Καλλιράχη, (Θά-
σος).

Α. Κώστας, «Το μετόχι και οι ιδιοκτησίες της μονής Ιβήρων στην

57. Τα υπ' αριθμόν 37 και 40 έγγραφα έχουν αναδημοσιευθεί από τον Ν. Φασατάκη, «Το
μοναστήρι του Βούλγαρη», Προμηθεύς δ Πυρφόρος 8/37 (1984), σ. 12-13 αρ. 4, σ. 15-16 αρ. 6.
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Καλλιράχη Θάσου», Θασιακά 12 (2001-2003), σ. 431 αρ. 1, σ. 435-
438 αρ. 4-6.

941

1832. «'Οργανική Διάταξις» ή «Προνομιακός Χάρτης» της Σάμου με τον
οποίο το νησί κηρύσσεται Ηγεμονία φόρου υποτελής στην Πύλη (Φιρ-
μάνι της 10/12/1832)58. Κωνσταντινούπολη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον, Σάμος. Ζ. «Ορ-
γανική Δίάταξις», α. 865-867 (= Σβορώνος, Σαμιακή νομοθεσία, σ. α'-δ'·
βλ. και Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 820).

942

1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκόπελος.

Ά. Καραθανάσης, «Τό βιβλίο του Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέ-
λου. Πέντε έγγραφα άπό τή Σκόπελο (1831)», Άρχειον Θεσσαλικών
Μελετών 4 (1976), σ. 111-118, αρ. 1-5.

943

1832. Διαθήκη. Άνδρος.

Δ. Πολέμης, «Ειδήσεις περί τών Δεβρών Ιωακείμ», Πέταλον 2
(1980), σ. 105-108.

944

1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σύρος.

Α. Τζαμτζής, «Μία ναυπήγηση πριν 150 χρόνια», Ναυτικά
Χρονικά 56 (1987), σ. 28-29.

945

1832. Διαθήκη. Πάρος.

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, Ή Ιερά Κοινοβιακή Μονή τής Μεταμορφώσεως
Χρίστου στο Δάσος Πάρου ('Άγιος Αρσένιος), Αθήνα 2000, σ. 135,
αρ. 4.

50. Πρβλ. και λήμμα 857 του παρόντος τόμου.
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946

1832. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άλβενα (Ηλεία).

Σ. Πανταζής, «Η ανέγερση εκκλησιών στην επαρχία Ολυμπίας
από Λαγκαδινούς μαστόρους», Όλυμπιακή Εστία 4 (2004), σ. 129-
130.

947

1832-1833. Εισηγητική Έκθεση του Διατάγματος περί καταργήσεως των
Δικαστηρίων. Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Ό προσωρινός δικαστικός οργανισμός (1833-
1835) καί τό δικαστήριον τών Θηβών», Έπετηρις Εταιρείας Βοιωτικών
Μελετών 1/2 (1988), σ. 1049-1050 αρ. 1, σ. 1055-1056 αρ. 3.

948

1832-1833. Διορισμός πρωτομάστορα επαγγελματικού σωματείου. Σκόπε-
λος.

Κ. Καλλιανός, «Ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το
πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Οι συντεχνίες των βαρελάδων, καλα-
φατών και καραβομαραγκών», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 29 (1996), σ.
217-220, αρ. 1-2.

949

1832-1835. Έγγραφα σχετικά με την οροθεσία του ελληνικού κράτους.
Αθήνα.

Γ. Λ έ λ η ς, «Πρακτικά οροθετικής γραμμής (1832) του νεοσύστατου
Ελληνικού Κράτους. Προσκήνιο, παρασκήνιο», στον τόμο Φθιωτική
Ιστορία. Πρακτικά 3ον Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία -
Αρχαιολογία - Λαογραφία), Λαμία 2007, σ. 285-340.

950

1832-1882. Διαιτητική απόφαση περί των ορίων της κοινότητος Αρτσίστης
και του τσιφλικιού της I. Μ. Σπηλαιωτίσσης του Μεσοβουνίου. Αρ-
τσίστη (Ιωάννινα).

Φ. Πέτσας, «Τρία άνέκδοτα έγγραφα», Ηπειρωτική Εστία 25/293-
294 (1976), σ. 713-716, αρ. 1, 3.
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951

1832-1886. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και αποφάσεις διαζυγίου.
Παραμυθιά (Θεσπρωτία).

Β. Κραψίτης, Η ιστορία της Παραμυθιάς, Αθήνα 1985, σ. 67-74.

952

1833. Συμβιβασμός. Βασαράς (Λακωνία).

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Αί δικαιοπραξίαι τών προγόνων μας», Μαλεβος

2/17 (1922), σ. 7.

953

1833. Απάντηση της δημογεροντίας Τήνου στα ερωτήματα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για τα κατά τόπους ισχύοντα νομικά έθιμα. Τήνος.
Μ. Τουρτόγλου, «Ή άπάντησις τής Δημογεροντίας Τήνου είς τά
περί τών νομικών έθίμων έρωτήματα του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
ΕΚΕΙΕΔ 14 (1967) [1970], σ. 210-214. (= Τουρτόγλου, Μελετήματα, τ.
2, σ. 220-224).

1833, 20 Ιουλίου

«ΙΙρος τόν Β. Έπαρχον Τήνου
Η τοπική Δημογεροντία Τήνου

Κατά συνέπεια τής υπ' αριθ. 330, καϊ από τήν 22 τοϋ παρελθόντος Μαρτίου μ/ηνολο-
γού μένη ς Εγκυκλίου τής έπι τής Δικαιοσύνης Γραμματείας τής Επικρατείας, καϊ τών
υπ' αριθ. 100 καϊ 122 προσκλήσεως σας, παραλαβόντες, και συμβουλευθέντες τούς προ-
κριτωτέρους καϊ είδημονεστέρους τής Πατρίδος μας, έσυλλέξαμεν τό αγαπτα έθιμα, τά
ισχύοντα προ αμνημονεύτου χρόνου είς τόν Τόπον τοϋτον, φυλάξαντες τήν σειράν τών
ζητημάτων τής άνω Εγκυκλίου και προσθέσαντες όσα άλλα ύπάρχουσιν έκτος τών έν
αύτή οκτώ ζητημάτων.

Περι Κληρονομιάς

Ζήτημα Ιον

Σύμφωνα μέ τόν Νόμον, όταν άποθάνη δ πατήρ άδιάθετος τόν κληρονομούν τά παιδία,
λαμβάνοντα ίσον μερίδιον όλα ανεξαιρέτως αρσενικά και θηλυκά, καϊ μεγαλύτερα και
μικρότερα.

Ζήτημα 2ον

Ό πατήρ έχρεώστει ν' άφήση τό ήμισυ τής περιουσίας του πρός τά τέκνα του, τό δέ άλλο
ήμισυ έδύνατο μέν νά τό διαθέση αύθαιρέτως άλλ' όχι εκτός τοϋ χοροϋ τών ιδίων αύτοϋ
τέκνων, τών συγγενών καϊ τής ψυχής του. Έδύνατο δέ ν' άφήση και πρός τους ξένους έξ
αύτοϋ άλλ' έδει νά περιορισθή είς τό έλάχιστον μέρος.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

593

Ζήτημα 3ον

Σύμφωνα με τον νόμον όταν άποθνήσκη εϊς αδιάθετος τόν κληρονομούν οί κατιόντες
συγγενείς, άν δεν εΐχεν κατιόντας, οί ανιόντες, άν δεν εΐχεν άνιόντας οί πλάγιοι συγγενείς,
αν δεν εΐχεν πλάγιους συγγενείς δ άνήρ ή ή γυνή, είς έλλειψιν δε τούτων άπάντων, όπερ
ήτ ο σπανιώτατον, ή κοινή Έκκλησία.

Ζήτημα 4ον

"Οταν τό άνδρόγυνον ήτ ον άτεκνον και άπεθνησκεν εις τών συζύγων αδιάθετος, διενέμετο ή
περιουσία είς τρία ίσα μερίδια, δηλαδή, εν έλάμβανον οί γονείς ή ό γονεύς τοϋ άποθανόντος,
εν ή ψυχή, και τ δ άλλο δ σύζυγος ή ή σύζυγος. Άνίσως δε ούδεις εκ τών γονέων τοϋ
τεθνεώτος δεν ύπήρχεν είς τήν ζωήν, εμοιράζετο μεταξύ τών αδελφών άρσενικών και
θηλυκών τοϋ τελευτήσαντος, τής ψυχής του, και τής συζύγου κατ' ίσα μερίδια. Όπόταν
δε ή περιουσία ήτο σημαντική καί είς τάς δύο άνω περιπτώσεις άσνμφωνοϋσαν τά μέρη
καί προσδιώριζον τό διά τήν ψυχήν συνηθισμένον ή έπροσδιωρίζετο παρά τής έξουσίας
και τό ύπόλοιπον έμοιράζετο κατά τήν μνημονευθεισαν άναλογίαν.

Ζήτημα 5ον

"Ολά τά παιδία αρσενικά καί θηλυκά έκληρονομοϋσαν καί τούς δύο γονείς, λαμβάνον
έκαστον τό άνάλογον μερίδιόν του άπό τήν περιουσίαν και τοϋ ενός καϊ τοϋ άλλου τών
γονέων μέ μόνην τήν έξαίρεσιν ότι ό έπιζών γονεύς έμβαινεν είς τήν κληρονομιά ν και
έλάμβανεν ίσον μερίδιόν μέ τά τέκνα του.

Περί Προικός

Ζήτημα 6ον

Μόνον τό πρωτοϋπανδρευθέν παιδίον θήλυ ή άρρεν τό όποιον έπροικοδοτεϊτο έπίσης
ήδύνατο άν ένομίζετο άδικημένον νά καταβάλη μετά τόν θάνατον τών γονέων του είς τήν
κοινήν συνεισφορά ν τής κληρονομιάς και νά μοιράση έξ ίσου μέ τά λοιπά άδέλφια τήν
κληρονομίαν ταύτην.

Ζήτημα 7ον

"Οταν ή θυγάτηρ έπανδρεύετο μετά τόν θάνατον τών γονέων της έλάμβανεν σύμφωνα μέ
τόν Νόμον τό μερίδιόν τής κληρονομιάς, καί οί άδελφοϊ δέν έδύναντο νά τήν προικίσουν
δίδοντές της όλιγώτερον άπό τό μερίδιόν τοϋτο.

Ζήτημα 8ον

Κατά τήν σύναισιν τοϋ άνδρογύνου έκποιειτο ισχυρά ή προίξ. Είς περίπτωσιν διαλύσεως
τοϋ γάμον, ή δποιασδήποτε άλλης περιστάσεως, ή φθαρεισα προίξ έχαιρε προνόμιον έπί
τών σωζωμένων κινητών ή άκινήτων άγαθών τοϋ ανδρός ...

Οί εύπειθεΐς Δημογέροντες
Ιάκωβος Παξιμάδης
Ιωάννης Σαγρέδης
Ό Γραμματεύς
Μ. Φώσκολος».
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954

1833. Αφιέρωση. Λάστα (Αρκαδία).

Γ. Πετρόπουλος (ή Σάγιας), «Οί Ντουρταΐοι τής Αάστας
Αρκαδίας», Παρνασσός 10 (1968), σ. 311-312.

955

1833. Δικαστική απόφαση για την αναστροφή πωλήσεως. Ναύπλιο.

Ή. Παπαθανασόπουλος, «Ανέκδοτα έγγραφα άφορώντα είς
τήν όριστικήν άπελευθέρωσιν τής άνατολικής χέρσου Ελλάδος (1830-
1835)», ΈπετηρΙς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 3 (1973), σ.
252-253, αρ. 76.

956

1833. Διάταγμα περί της τηρητέας ορολογίας κατά τη σύνταξη δημοσίων
εγγράφων. Ναύπλιο.

Γ. Δημακόπουλος, «Έπιδίωξις ένοποιήσεως τής νομικής καί
διοικητικής ορολογίας έπί βασιλείας Όθωνος», Αθηνά 81 (1993), σ.
141, αρ. 1.

957

1833. Πώληση ακινήτου. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Σκοπελίτικα λαογραφικά θέματα», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 39 (2001), σ. 284, αρ. 1.

957α

1833-1834. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σκιάθος.

Ί. Φραγκούλας, «Τό βιβλίο του Δημόσιου Μνήμονα τής Σκιάθου
καί τό σκιαθίτικο ναυτικό», στον τόμο Σκιαθίτικα Γ. Μελετήματα
καϊ Κείμενα, Αθήνα 1982, σ. 36-47, 49-51.

958

1833-1834. Έγγραφα αναφερόμενα στην οργάνωση των δήμων. Ναύπλιο.
Γ. Δημακόπουλος, Ή θεμελίωσις τοϋ δημοτικού συστήματος
(1833-1834), Αθήνα 2001, σ. 168 αρ. 2, σ. 197-198 αρ. 9, σ. 221-
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222 αρ. 12, σ. 223-249 αρ. 14, σ. 252-253 αρ. 19, σ. 261-262 αρ.
23, σ. 299-328 αρ. 33, σ. 340-343 αρ. 41-43.

959

1833-1852. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βούρμπιανη, Ιωάννινα, Κό-
νιτσα, Σέρβινα (Ήπειρος).

Ά. Ευθυμίου, «Παλαιά έγγραφα καί ιστορικές έπιγραφές καί
ένθυμήσεις έκ τής έπαρχίας Κονίτσης», Ηπειρωτική Εστία 19/215-216
(1970), σ. 555-558, αρ. 1-3- Ηπειρωτική Εστία 22/252-253 (1973),
σ. 228-232· Ηπειρωτική Εστία 23/263-265 (1974), σ. 196-197.

960

1833-1853. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Άγιο Όρος, Ιάσιο, Χίος.

Δ. Στρατής, Ελληνικά έγγραφα τον ΕΙρηνονπόλεως και Βατοπαι-
δίον Γρηγορίου (1761-1846) απο τδ αρχείο τής Μονής Βατοπαιδίον,
Άγιον Όρος 2003, σ. 119 αρ. 19, σ. 269 αρ. 99, σ. 301 αρ. 114.

961

1833-1911. Προικοσύμφωνα. Δελβινάκι, Δολό, Πωγώνι (Ιωάννινα).

Ν. Τ φ α ν τ ή ς, Ό Πωγωνήσιος γάμος, Αθήνα 1972, σ. 90 (= Ν.
Πατσέλης, «Παλαιογραφικά Πωγωνίου», Ηπειρωτική Εστία 2/19 (1953), σ. 1154),

σ. 90-9359.

962

1834. Εγκύκλιος του Τοπικού Συμβουλίου Χανίων για τον περιορισμό της
πορνείας. Κυδωνιά (Κρήτη).

Κ. Αασσιθιωτάκης, «Μία «Τουρκογραικιακή» έγκύκλιος»,
Κρητικά Χρονικά 10 (1956), σ. 354-357.

963

1834. Ψήφισμα αποδοχής της αυτονομίας της Σάμου (21/8/1834). Το ψήφισμα

59. Το προικοσύμφωνο των σελίδων 91-92 αναδημοσιεύεται από τον Γ. Καραδήμο, Η μετά
τον Αλή πασά δικαιοσύνη στο Πωγώνι (Ιστορική αναδρομή), Αθήνα 2006, σ. 139, αρ. 4.
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αποδέχεται το καθεστώς αυτονομίας της νήσου που θέσπισε η (('Οργανική
Διάταξις» της Σάμου της 10ης Δεκεμβρίου 183260. Σάμος.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Σάμος. Ä.
«Ψήφισμα αποδοχής τής αυτονομίας», σ. 868-869 (= Σβορώνος, Σαμιακή
νομοθεσία, σ. ι'-ια').

964

1834. Προικοσύμφωνα. Καλαμάτα.

Π. Οίκονομάκης, «Γύρω άπό τή διαθήκη τής Παντζεχρούλας
Μπενακοπούλας καί τά Μπενάκεια κτήματα», Μεσσηνιακά Χρονικά

3/8-9 (1963), σ. 15-17.

965

1834. Πώληση ακινήτου. Κρήτη.

Έ. Κ ο ν τ α κ ά κ η ς, «Ένα άνέκδοτο έγγραφο έπι τουρκοκρατίας τό
1834. Β'», Κρητική Εστία 28/220 (1977), σ. 886-88761.

966

1834. Κανονισμός σωματείου σπογγαλιέων. Κάλυμνος.

- - - -, «Σπογγαλιευτικός κανονισμός άναγνωσθείς καί έγκριθείς έν
γενική συνελεύσει έν τω ναω τής Μεταμορφώσεως του Χριστού»,
Καλυμνιακά Χρονικά 5 (1985), σ. 178-188.

967

1834. Διοικητικά έγγραφα. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «'Άγνωστες σελίδες άπό τό Αρχείο τής Δημογερο-
ντίας Σκοπέλου τοΰ έτους 1834», ΑΕΜ 27 (1986-1987), σ. 62-84.

968

1834. Προικοσύμφωνο. Παροικιά (Πάρος).

Ν. Ά λ ι π ρ ά ν τ η ς, «Ένα προικοσύμφωνο καί μιά διαθήκη άπό τήν
Παροικιά τοϋ 19ou αιώνα», Παριανά 27 (1987), σ. 217, αρ. 1.

60. Βλ. λήμμα 941 του παρόντος τόμου.

61. Βλ. και Ε. Κοντακάκης, «Ένα ανέκδοτο έγγραφο επί τουρκοκρατίας το 1834. Β'α>, Κρητική
Εστία 28/221 (1977), σ. 948-949.
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969

1834. Προικοσύμφωνο. Καστανιά (Σάμος).

Μ. Βαρβούνης, «Σαμιακό προικοσύμφωνο του 1834», Μνριό-
βιβλος 12-13 (1987-1988), σ. 2-4.

970

1834. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Αθήνα.

Χαρίκλεια Δημακοπούλου, «Ή ύδρευσις τών Αθηνών
1833-1835. Νεώτερα στοιχεία (Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών δη-
μοσίων έργων)», στον τόμο Αρχιτεκτονική καϊ πολεοδομία απο τήν
αρχαιότητα έως σήμερα: ή περίπτωση τής 'Αθήνας, Αθήνα 1997, σ.
20-21.

971

1834. Διαθήκη. Σκόπελος.

Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στήν ιστορία τών ένοριών τής νήσου
Σκοπέλου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 52 (2007), σ. 247-248, αρ. 1.

971α

1834-1898. Έγγραφα της οθωμανικής διοίκησης (σε αυθεντική ελληνική
μετάφραση) αναφερόμενα σε ζητήματα της διοικητικής, δικαστικής
και οικονομικής οργάνωσης των νησιών της Ικαρίας, Καλύμνου, Λέρου
και Πάτμου. Έγγραφα τοπικών δημογεροντιών. Ικαρία, Κάλυμνος,
Κωνσταντινούπολη, Λέρος, Πάτμος.

Ν. Φορόπουλος, «Τουρκικοί Όρισμοί σέ έγγραφα άπό τό άρχεΐο
Χαραλάμπου Γ. Παμφίλη», Δωδεκανησιακά Χρονικά 11 (1986), σ.
141-166, αρ. 1-9.

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ ΤΟΥ «ΜΟΥΧΑΣΙΛΗ» ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

1840, 5 Απριλίου

(CO Ενδοξότατος Μουχασίλης τής ρόδον Σακιρ Πέης.
Είς νήσον Ίκαρίαν.

Τό είς τήν ρόδο υποκείμενα τέσσερα νησία εδιορίσθησαν είς τούς 1251: οθωμανικού έτους
με φιρμάνι τής ύιρηλής Πόρτας νά πληρώνουν έτήσιον φόρον μακτον λεγόμενον Γρόσια
όγδοήντα χιλιάδες και διανομής γενομένης απεφασίσθη νά πληρώνη ή νήσος Ικαρία είς ρόδον
έτήσιον φόρον Γρόσια δεκαεννέα χιλιάδες είς δύω δόσεις, δηλαδή τά ήμισυ τόν αύγουστον
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μήναν καί τα ήμιαν τον μάρτιον, όθεν τοϋ έφετεινοϋ μαρτίου Γρόσια εννέα χιλιάδες και
πεντακόσια, τά έλάβαμεν άπό τούς έλθόντας προεστώτας, καϊ δι άλλα τόσα δποϋ θέλουν
πληρώσει τόν αϋγουστον μας έδωσαν δμολογίαν. και έπειδή τών πτωχών αί ύποθέσεις μέ
δύω προεστούς θεωρούμενοι άκολουθοϋσαν ενίοτε άδικίαι, καϊ διά νά θεωρήται τοϋ καθ'
ενός ή ύπόθεσις μέ δικαιοσύνη ν, έξεδώθη βασιλικός προσκυνη τός ορισμός, διαλαμβάνων
ότι εις κάθε τόπον νά εκλέγονται μέ τήν θέλησιν τών πτωχών δώδεκα σύμβουλοι άπό
τούς πλέον εύσυνειδήτους καϊ τίμιους χριστιανούς ραγιάδες έντοπίους, και μή υποκειμένους
είς αύλάς ξένων δυνάμεων, οί όποιοι άφ' ού δρκωθοϋν νά κρίνουν μέ δικαιοσύνην και
εύθύτητα άφιλοπροσώπως κάθε ύπόθεσιν, δηλαδή εμπορική ν, κουραντίνας, δοσοληψίας,
και εκείνων τών έρχομένων, και άποδημούντων ξένων, και αύτοι οί σύμβουλοι είναι είς
χρέος νά στέλλωσιν έδώ μέ άναψοράν των τήν σημείωσιν τών ονομάτων καί έπωνυμίας
των, καθώς και κάθε ύπόθεσιν δποϋ ήθελαν θεωρήσουν είς τό συμβούλιον τοϋ νησιού
των νά τήν είδοποιώσιν έδώ μέ άναψοράν των. έάν είς τό μέρος τών νησιών των ήθελε
φανή πλοίον κλεπτικόν είναι είς χρέος νά τό πιάνουν, καί νά τό στέλλουν έδώ, ή έκ τοϋ
εναντίου και δέν ήμπωρέσουν νά τό πιάσουν, νά είδοποιώσιν έδώ είς τό συμβούλιον μέ
άναψοράν των. όταν ήθελεν άκολουθήση μεγάλη ύπόθεσις, καθώς φόνος, κλωπή σημαντι-
κή, ή άλλο τι τοιοϋτον, νά φυλακώνονται οί αίτιοι, καϊ νά ειδοποιείται έδώ. Είς τό εξής
είναι άπηγορευμένοι οί τζερεμέδες καί αί δωρεαί, καί κατά τήν άνακτορικήν θέλησιν νά
πληρώνουν τόν φόρον τους. οί άπό μέρους τών διοικητών στελλόμενοι μουπασίριδες διά
νά μήν λαμβάνουν άπό τούς πτωχούς τήν πληρωμήν όποϋ θελήσουν, καϊ ζημιώνονται
οί πτωχοί αδίκως, είναι άνακτορική άπόφασις νά λαμβάνη δ τυχόν μουπασίρης πρός έν
Γρόσιον τήν κάθε ήμέραν, και τόν ναϋλον τοϋ καϊκιού δποϋ τόν έφερε, καϊ τοιαύτη είναι
ή θέλησις τής αύτοϋ άνακτορικής μεγαλειότητος τοϋ κραταιοτάτου Σουλτάν άπτούλ μινζϊτ
χάν, και ούτω οί πιστοί χριστιανοί ραγιάδες θέλετε ζήσει είς τό εξής έν άνέσει καί ησυχία,
επικαλούμενοι τόν ύψιστον θεόν ύπέρ τής ύγείας και άκλονήτου στερεώσεως τής αύτοϋ
άνακτορικής μεγαλειότητος άμήν.

έξεδώθη άπό τόν σουρράν τή 5 άπριλίου 1840»

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΦΙΡΜΑΝΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΑΥΦΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙ ΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

1852, 16 Οκτωβρίου

«11 Τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Βασιλικοϋ Ύψηλοϋ Φερμανίου Μετάψρασις ...

Πληρεξούσιε Εκτελεστή,

Εύκλεέστατε, καί έξοχε ύπουργέ, Μουσούρη μέγα Βεζύρη μου, 'Άγρυπνε διευθυντά είς
τών Νήσων τοϋ Αιγαίου Πελάγους δικαιοδοσίας του...

Είς άπαν τό ύπό τήν κηδεμονίαν μου Αύτοκρατορικόν μου κράτος, κείμεναι Νομαρχίαι,
Έπαρχίαι, καϊ έν αύταΐς πόλεις κωμοπόλεις, καϊ χωρία, έκ τών κατοίκων αύτών, πλεο-
νέκτες τινές τοκογλύφοι, 'Επειδή είς τούς χωρικούς Γεωργούς, καϊ είς διαφόρους πολίτας
άλλους, οϊτινες υπόκεινται είς δανείων άνάγκην, μέ ύπερβολικούς τόκους δανίζουσιν αυτούς,
και μερικοί αύτών άντί γροσιών δίδουσιν αύτοΐς τοις έχουσιν άνάγκην μέ πολλαπλασίαν
τιμής πραγματείας, έξ άνάγκης οί τοιούτοι, τάς πραγματείας ταύτας, καθ' δν καιρόν
τάς πωλήσωσιν άνθρωποι πάλι τών τοιούτων δανιστών άγοράζουσι, και λαμβάνουσι τάς
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πραγματείας ταύτας· τίνες προσέτι έκ τών δανίων των δέν λαμβάνουσι τόκους, και αντί
τόκων μέ σνγκαταβατικήν τιμήν συμφωνοϋσι τά προϊόντα τοϋ δανιζομένον, καϊ έν καιρώ
τής έξαγωγής τών καρπών των 100 Γροσιών καρπόν ός τις χρήζει κατά τήν τρέχουσαν
τιμήν λαμβάνουσι τόν καρπόν τοϋτον κατά τήν σνμψωνίαν των 60, Γρ. ή 70, ή σχεδόν
καϊ ολιγώτερον εκ τής χειρός τοϋ κατοίκου, προσθέτοντες έπϊ τοϋ καρπού, και τόν καρπόν
έπειτα έπϊ λόγω Γροσιών Έπιψορτίζουσι τούς κατοίκους, τούτων ούτω Γενομένων, προκύ-
πτουσα δολιότης δνστνχοϋσιν οί πτωχοί κάτοικοι, περιττόν νομίζω κοινοποιήσαι ότι, Είς
τόν Αύτοκρατορικόν φιλάνθρωπον και Εύεργετικόν καιρόν τής Θεοφρονρήτου Βασιλείας
μου, άπαν τό ύπό τήν Αύτοκρατορικήν προστασίαν μον διεπόμενον Ύπήκοόν μον, Είς τό
'Έπακρον Επιθυμώ Βασιλικώς ώς ή 'Έμφυτος διάθεσίς μον νά 'Εξαλείψω έξ αντοϋ πάσαν
Βάσανον και τνραννίαν, δλοψύχως Έπιποθών νά τό άποκαταστήσω Εύτνχές, Εύδαίμον,
Εϋτακτον καϊ φιλήσνχον Εντελώς, προοδεντικόν είς τά έπιχειρήματά του, ώς ή διακαής
Επιθυμία μου. Και τήν μνησθεϊσαν ταύτην διαφοράν, μ' ενχρηστον τρόπον ώς θεωρείται
άναπόφενκτον νά ύπερασπίζωνται οί υπήκοοι μου, και νά Βοηθούνται έκ τοιούτων ζημιωδών
καταχρήσεων ή περί τούτον διαφορά αύτη τεθείσα ύπ' όψιν τοϋ άνωτάτου Σεβαστού Συμ-
βουλίου μου, τοιούτοι τοκογλύφοι μετά τής σννοδείας των, έκ τών κατοίκων και πολιτών
όσοι ενρίσκονται Χρεώσται είς αύτούς τούς λογαριασμούς αύτών, άπό πρώτην άρχήν, ότε
έδανείσθησαν, άπό τήν ήμερομηνίαν Έκείνην νά δικασθή διά τοϋ Ιερού νόμον, και τοπικού
Σνμβονλίον άνεξόδως, καϊ νά θεωρηθή λογαριάζοντας 8 Γρόσια τοις % εκατόν τον χρονον
τόκος τών δανισθέντων χρημάτων, χωρίς έκ τής διαφοράς ταύτης νά ληφθή ούδέν δικαίωμα
νά προστίθεται έπϊ τώ κεφαλαίω, και παρατηρηθεϊσα άκριβώς, έάν έκ τής δανιστικής
διαφοράς ελήφθη τόκος περισσότερος νά άφαιρήται, και έκ νέον Γενέσθω δμολογία καϊ
παντάπασι νά μήν άκολονθήση ούδεμία δυσκολία Έξ άμφοτέρων τών μερών, άπό έν έτος
Έως πέντε έτη νά γίνωνται Εύλόγως, και άναλόγως τών μή δνναμένων αί δόσεις τής
πληρωμής τοϋ χρέους, καϊ μέχρι τούτου τον τής άποπληρωμής τον Χρέονς διαστήματος,
ή καϊ παρελθούσης τής άνω διορίας μή παραχωρήσητε νά ληφθή ούτε έλάχιστος σχεδόν
τόκος τών τόκων παντάπασιν, ούτε νά σνγχωρήται ή παραλαβή αύτοϋ. κατ' ευθείαν
ορθώς νά λογαριάζεται και νά Έκπεραιοϋται ή διαφορά, καϊ πρός τούτοις ότε σννέβη νά
δανίζονν, ή νά δανίζονται, κατ' αύτόν τόν ώς προείρηται τρόπον και λογαριασμόν δηλαδή
8 Γρ. τοις % τόν χρόνον, και ούτω προσέχοντες, ώστε περισσσότερον νά μήν άφήνετε
νά λαμβάνονν, ή νά πληρώνονν, και Επομένως έπϊ σνμφωνία μέ καρπούς προϊόντων
όταν δανίζονν χρήματα, ή και άντι γροσιών δίδονν πραγματείας νά μή παραχωρήτε νά
συμφωνούν μέ πράγματα ταϋτα μέ παραξίαν τιμής, άλλά κατ' άξίαν κατά τήν τρέχονσαν
τιμήν, ούτω νά συμφωνούν και νά δανίζονται. και έν άκρα προσοχή ή μέ τόκον Γινομένη
σνμφωνία μεταξύ δανιστών, και δανιζομένων Έκπαιρεωμένη διαφορά, πόπωτε αύτη δέν
θέλει είναι παραδεκτή καί εύλογος, άλλ' ή διαφορά των άπαιτει άνυπερθέτως, νά θεωρείται
διά τής ιεράς κρίσεως και τοπικού Σνμβονλίον χωρίς έπϊ τούτον νά ληφθή όβολός σχεδόν
Ρεσιμίον, και τοϋ είρημένον τούτον Υ. Β. κανονισμού μον, όσοι τολμήσαντες και πράξωσι
τϊ έναντίον, αύθωρει άνεν άναβολής καιρού, τούς τοιούτονς οφείλετε ώς άπαιτει κατά τόν
ποινικόν κανόνα νά έκτελήτε προσέχοντες άκριβώς είς τοιαύτας πράξεις, όσα δέ Γρόσια
ιερά τοϋ Έβκαφίου, και όρφανικοϋ δανίζονται, έπειδή τό είδος τοντο δέν συμπεριλαμβάνεται
είς τδν μνησθέντα κανονισμόν ώσαύτως ώς άνέκαθεν κατά τήν άρχαίαν τάξιν νά θεωρείται
δ λογαριασμός πρός 6 Γρ. και 10 παράδες τά 500, Γρ. κατά μήνα τόκος, ύπήκοοι τινές
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ξένων Αυλών μέλλοντες νά συλέξουσι και άγοράσωσι πραγματείας, είς τούς κατοίκους,
δσοί έδωσαν χρήματα, καϊ τα άπέρασαν είς τδ Συμφωνητικον των έγγραφον, οί τοιούτοι
δταν άπαιτηθώσιν, αί διαφοραϊ αύτών νά θεωρούνται καϊ νά Εκτελούνται αναλόγως τοϋ
όρθοϋ καϊ νομίμου λόγου Έάν είσι τα συμφωνητικά των έγγραφα καϊ ώς άνωθεν δ νέος
ούτος διοργανισμός Έγράφη καϊ έξεδόθη διά τούς χωρικούς και Γεωργούς, καϊ διά τούς
πλεονέκτες τοκογλύφους. Έπειδή έξ άνάγκης έμπορικής τά έσνάφια καϊ έμποροι μέ ξένους
ύπηκόους έχοντες ληψοδοσίας, καϊ τά έξ αυτών λαμβανόμενα χρήματα διά συμφωνίας
ότι θά δόσωσι τόκους, τοιούτω τρόπω τών εμπόρων καϊ έσναφίων αί απαιτήσεις διά νά
μήν έμφανισθώσι καϊ σεσαθρώσι, τούς λογαριασμούς αύτοϋ, κατά τήν Υ. τάξιν δικαίως
διά τοϋ τοπικοϋ Συμβουλίου νά θεωρήται καϊ νά προσδιορίζεται Εύλογη διορία, όθεν
τοϋ λοιποϋ ή έπι τούτου Αυτοκρατορική Υ. προσταγή μου δποίαν ήμερομηνίαν φέρει,
μετά τήν έμφάνισίν της, καθώς οί Γεωργοί χωρικοί, καθώς και άπαντες οί κάτοικοι και
άλλοι, όποιος δήποτε καϊ άν ήθελεν είναι, καθώς καϊ έκ τών Έσναφίων, καϊ έκ τών ξένων
υπηκόων ήθελεν εύρεθή, δ λαβών χρήματα, ή δ δανίσας, δι αύτούς δ Είρημένος κανονισμός
άνευ έξαιρέσεως Γενεικώς δι όλους άφεύκτως νά έκτελεσθή...Έπειδή δέ ώς άπαιτει
απεφασίσθη παρ' έμοι Βασιλικώς, δήλον σοι Γενομένου ούτω πως νά έπεξεργασθή, καί
νά Έκτελέσης Έκπεραιόνων τόν νέον τοϋτον Βασιλικόν μου κανονισμόν έπιπόνως τε και
δραστηρίως. και τούς τολμήσαντας άπηθώς και έναντίως φωραθήναι, μετά τήν προκήρυξ ιν,
και διακοίνωσιν τής παρούσης μου όποιος δήποτε και άν ήθελεν Είναι τοϋ λοιποϋ, όστις
ήθελε δανισθή ή δανίση, ή ήθελε τολμήση κάνεις νά λάβη Έτήσιον τόκον άπό 8 Γρ. τοις
% εκατόν περισσότερον, ό τοιοϋτος, διά νά έκτελεσθή ή άπαιτουμένη ποινή κατά τούς
ποινικούς νόμους, τοϋ τολμητία άπηθοϋς τούτομα καϊ έπωνυμίαν, διά Μαζπατάντας, και
κολασμού, άνυπερθέτως δηλοποιών καταμηνύσατε όσον τάχος ...»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1897, 26 Νοεμβρίου
«Προς τούς έντ[ίμους] Δημογ[έροντες] Πάτμου Λέρου και Καλύμνου
Αξιότιμοι Κύριοι

Όπως κατά Μάϊο ένεστώτος έτους δι' ειδικού ήμών άπεσταλμένου τοϋ κ. Ξένου Ξενάκη
εϊχομεν ειδοποιήσει υμάς περϊ τοϋ υφισταμένου κινδύνου τής καταργήσεως τών προνομί-
ων τών ήμετέρων νήσων τών δωρηθέντων ήμϊν ύπό τοϋ άειμνήστου Σουλτάνου καϊ κατ'
επανάληψιν έπικυρωθέντων ύπό τοϋ φιλοπροόδου και φιλανθρώπου Σουλτάν Μαχμούτ
προ έξηκονταετίας ίνα καταστήσο)σι τάς ξηράς καϊ άγονους ήμών νήσους κατοικίαίμους.
Ό κίνδυνος έκεΐνος έπαλήθευσεν, καθώς ό Διοικητής μας, μας έκοινοποίησεν έπίσημον
διαταγήν χρονολογουμένην άπό τής 22 Νοεμβρίου 1897. και ης άντίγραφον άποστέλλομεν
ύμιν έγκλείστως, και δι ής μας ειδοποιεί ή διοίκησις 'Ικαρίας ότι ή Ικαρία τυγχάνει
'Ραζι Έμιρϊ (Κυβερνητική γή) καϊ ότι επομένως ισχύει δ περϊ γαιών Αύτοκρατορικός
νόμος δ προβλέπων περί τών τοιούτων γαιών, καϊ περϊ τών όποιων εκτός τοϋ ότι ισχύει
τό βαρύτερον φορολογικόν σύστημα ύπάρχβον] και τό μειονέκτημα ότι ό κάτοχος αύτών
ούδέποτε είναι κύριος τών γαιών, άλλά μόνον τής καλλιεργείας ή οικοδομών ών κατα-
στρεφομένων αύτοδικαίως ή γή άνήκουσα είς τήν Κυβέρνησιν δύναται νά δοθή ύπό τοϋ
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αρμοδίου υπαλλήλου είς τον πρώτον, όστις ήθελε προσφερθή να καλλιεργήση ή οικοδομήσω/
επ' αύτών τών [γαι]ών και ήθελε πληρώσει τά νόμιμα τέλη, όπερ αποτελεί άρνησιν καϊ
κατάργησιν ού μόνον τών προνομίων, άλλα καϊ τής ιδιοκτησίας, ήτις αποτελεί τήν βάσιν
και ύπόστασιν πάσης κοινωνίας. Επειδή δέ διά τής ύπό χρονολογ[ίαν] 23 Μαΐου 1897
επιστολής ύμών μας εγράφατε ότι κρατούμεν ύμάς ενήμερους τών καθ' ημάς καθώς καϊ
τάς άλλας νήσους τάς άπολαυούσας τά αύτά με ημάς προνόμια, ίνα εν ή περιπτώσει
παρουσιασθή δ κίνδυνος επήγαν συνεννοηηθώμε και προβώμεν είς από κοινοϋ κατάλληλον
ενέργειαν διά τής άποστολής αρμοδίου προσώπου είς Κωνσταντινούπολη πρός ενέργειαν
των δεόντων, ήδη όθεν είδοποιοϋμεν ύμάς ότι δ κίνδυνος δέν επίκειται πλέον, άλλά διά
τής κοινοποιήσεως ταύτης θεωρούνται πλέον τά προνόμια καταργημένα και ίσως μεν νά
μήν κατηργήθησαν εντελώς διότι καθ' ύμάς πρός κατάργησιν είδικοϋ προνομίου οίον τό
ήμέτερον απαιτείται ή έκδοσις είδικοϋ νόμου καταργοϋντος τοϋτο και τοιοϋτος νόμος ή
Αύτοκρατορικός ίραδες φαίνεται ή μίν μή εκδοθείς· διότι ούδεμία δημοσίευα ις υπάρχει
τοιούτου νόμου και επομένως φαίνεται ήμϊν ότι ταϋτα οφείλονται είς τάς ενεργείας τοϋ
Διοικητού μας όστις επέτυχε νά εκδοθή πρός τοϋτο εγκύκλιος τοϋ Νομάρχου δι' ης δι-
ατάσσονται τά εν τή έπϊ συνημμένη κοινοποιήσει άναφερόμενα, ή δέ πρός τόν Διοικητήν
εγκύκλιος τοϋ Νομάρχου αναφέρει ότι ήρώτησε περϊ τών προνομίων ήμών τό άρμόδιον
Ύπουργεΐον και έπϊ τή βάσει τής απαντήσεως τοϋ Υπουργείου εξέδωκε τήν έγκύκλιον
επϊ τή βάσει τής όποιας συνετάχθη ή κοινοποίησις και περϊ μεν τής εγκυκλίου και τής
κοινοποιήσεως ε'ίπομεν ότι δεν ίσχύουσι πρός κατάργησιν προνομίων, άλλά μόνον ειδικοί
νόμοι επικυρούμενοι δι' Αυτοκρατορικού Ίραδέ, άλλά δυστυχώς οί κατά τόπους υπάλληλοι
έχουσι και τήν θέλησιν και τήν δύναμιν νά εφαρμόζωσι τοιαύτας εγκυκλίους διαταγάς ας
αύτοϊ προκαλοϋσιν έστω και παρανόμους ημείς δε είμεθα υποχρεωμένοι νά ενεργήσωμεν
καταλλήλως πρός έξουδετέρωσίν των, άλλως υφιστάμεθα τάς έξ αύτών συνεπείας πικράν
δε πεϊραν τής εναντίον τών διαταγών τούτων άδρανείας ήμών ελάβομεν ημείς οί ίδιοι
όσον άφορα τόν φόρον τοϋ Καρβούνου τό όποιον έφήρμωσεν εναντίον τής νήσου μας τό
δασονομεΐον 'Ρόδου και τό όποιον μή ενεργήσαντες αρμοδίως υφιστάμεθα μέχρι τούδε δι'
όσον κάρβουνον εξέρχεται τής Ικαρίας.

"Οθεν είδοποιοϋμεν ύμάς περϊ τούτου όπως άπό κοινοϋ συντόμως καϊ δραστηρίως ενεργήσωμεν
πρός περιφρούρησιν τών προνομίων τών νήσων μας ελπίζοντες ότι εκτιμώντες τό δύσκολον
τών περιστάσεων καϊ αναγνώριζαν τες τό ότι δ κίνδυνος είναι κοινός, θέλετε μάς άπαντήσει
ταχέως και τάς επϊ τής ύποθέσεως ταύτης σκέψεις και αποφάσεις σας άναμένομεν άπάντησή
σας. Διατελοϋμεν μετ' εξαίρετου πρός ύμάς ύπολήψεως και άδελφικής άγάπης.
Άγ[ιο] Κύ[ρικο] Ίκαρ[ίας] 26 Νοεμβρ[ίου]1897
Οί Δημογέ[ροντες] Ν[ήσου] Ίκαρ[ίας]»

972

1834-1903. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και απόφαση κανονισμού

ορίων μεταξύ χωριών. Θάσος.

Ευανθία Δούγα-Παπαδοπούλου, «Νομικοί και κοινωνικοί
όροι της Θάσου από την εποχή της τουρκοκρατίας», Μακεδονικά 30

(1995-1996), σ. 252-261.
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973

1834-1903. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστική απόφαση κλη-
ρικολαϊκού δικαστηρίου. Καλλιράχη (Θάσος).

Μ. Βαρβούνης, «Παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτα δικαιοπρα-
κτικά έγγραφα της Θάσου (1834-1918)», Θασιακά 10 (1996-1997),
σ. 142-154 αρ. 1, 3-18.

974

1835. Πώληση ακινήτου. Βασαράς (Λακωνία).

Ά. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α ς, «Άπό τά έγγραφα τών προγόνων μας», Μαλεβος

6/56 (1925), σ. 475-476.

975

1835. Διάταγμα του ηγεμόνα της Σάμου Στεφάνου Βογορίδη με το οποίο
συμπληρώνεται ο προνομιακός χάρτης («'Οργανική Διάταξις») της
νήσου του έτους 1832. Κωνσταντινούπολη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Σάμος. Θ'. «Διά-
ταγμα 3ης Όκτωβρίου 1835», σ. 870-872 (= Έ. Σταματιάδης, Σαμιακά,

ήτοι ιστορία τής Σάμου άπο τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, τ.

Γ, Σάμος 1882, α. 30-34).

976

1835. Σουλτανικό φιρμάνι με το οποίο αντικαθίσταται ο Προνομιακός Χάρτης
της Σάμου του έτους 1832. Κωνσταντινούπολη.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα, Μέρος τέταρτον. Σάμος. Λ'.
«Βασιλικον φερμάνιον, περιέχον τά πρώτα καϊ δεύτερα προνόμια», Τά
τής Ελλάδος, 'Αθήνα 1960, σ. 873-875 (= Σβορώνος, Σαμιακή νομοθεσία,
σ. ιγ'-ιστ').

977

1835. Προικοσύμφωνο. Ολυμπία (Ηλεία).

- - - -, «Δύο παλαιά έγγραφα», <Ολυμπιακά Χρονικά 4 (1973), σ.
20-22.
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978

1835. Προικοσύμφωνο. Σκιάθος.

Σ. Αθανασιάδης, «Έγγραφα Σκιάθου», Σκιάθος 15 (1979), σ.
10.

979

1835. Πώληση ακινήτου. Σμύρνη (Μικρά Ασία).

Σ. Ν ι κ ο λ α ί' δ η ς, «Ένα ιδιωτικό πωλητήριο τού 1835 γραμμένο
φραγκοχιώτικα», Μικρασιατικά Χρονικά 17 (1980), σ. 334-336.

980

1835. Διατάγματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δικα-
στηρίων. Αθήνα.

Γ. Δημακόπουλος, «150 έτη άπό τής καθιδρύσεως του νέου
Ελληνικού Δικαστικού 'Οργανισμού (1835-1985)», ΈπετηρΙς ιδρύματος
Νεοελληνικών Σπονδών 4 (1985-1986), σ. 155-156, αρ. 1-4.

981

1835. Κοινοποίηση διορισμού μελών της Νομοθετικής Επιτροπής και της
Επιτροπής μεταφράσεως του Γαλλικού Αστικού Κώδικα. Αθήνα.
Γ. Δημακόπουλος, «Ή νομοθετική έπιτροπή τού 1835. Σύστασις,
άποστολή, έργον», Μνημοσύνη 12 (1991-1993), σ. 142-143, αρ. 2-3.

982

1835. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αθήνα.

Κωνσταντίνα Α δ α μ ο π ο ύ λ ο υ - Π α ύ λ ο υ, Αννίτα
Π ρ α σ σ ά, Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835). Από την νπόδονλη ως
την ελεύθερη Ελλάδα, Αθήνα 2003, σ. 659-661 αρ. 44-45, σ. 662-
667 αρ. 46 (= Ά. Μαρμαρινός, «Ή διαθήκη τοϋ ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη»,
Το Μέλλον τής Ύδρας 178/12 (1955), σ. 273-274· Τδ Μέλλον τής Ύδρας 181/3
(1956), σ. 60-61).

983

1835. Δανειστική ομολογία. Σκιάθος.
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Κ. Καλλιανός, «Συμβολή στήν ιστορία τών μητροπόλεων Εφέσου
καί Νύσσης κατά τον 19ο αιώνα», Μακεδόνικα 35 (2005-2006), σ.
231.

984

1835. Διοικητικά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της «Νομοθετικής
Επιτροπής». Αθήνα.

Γ. Δημακόπουλος, «Ή νομοθετική έπιτροπή τοΰ 1835. Β'. Το
(άτυπον;) πέρας τών έργασιών της (1836)», Παρνασσός 48 (2006),
σ. 424-425 αρ. 2, σ. 427-429 αρ. 6.

985

1835-1836. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ναύπλιο.

Γ. Χώρας/// Αγία Μονή Άρείας, Αθήνα 1975, σ. 279-281.

986

1835-1838. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αναβατός (Χίος).

Ά. Ά ξ ι ω τ ά κ η ς, Ό Αναβατός τής Χίου (ιστορία - τέχνη - λαογραφία),
Χίος 1976, σ. 48-49, 52-53.

987

1835-1898. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δελβινάκι (Ιωάννινα).

Ν. Πατσέλης, «Παλαιογραφικά Δελβινακίου», Ηπειρωτική Εστία

18/209-210 (1969), σ. 424-427· Ηπειρωτική Εστία 18/211-212
(1969), σ. 516, 522.

988

1836. Μίσθωση έργου. Μηλιές (Μαγνησία).

Κ. Λ ι ά π η ς, «Χτιστάδες στο παλιό Πήλιο καί έθιμα τής δουλειάς
τους», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 1 (1980), σ. 92-93.

989

1837. Διανομή κληρονομιάς. Αρτσίστη (Ιωάννινα).

Φ. Πέτσας, «Τρία άνέκδοτα έγγραφα. Έτσι έλύοντο διαφορές στά
μαΰρα χρόνια τής τουρκοκρατίας», 'Ήπειρος 2 (1979), σ. 21-22.
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990

1837. Διανομή ακινήτων. Ιωάννινα.

Σ. Λαμπρίδης, «Διανεμητήριο — διαιτησία (Αρχειακή έρευνα άπό
'Άνω Σουδενά)», Ηπειρωτική Εταιρεία 7/45-46 (1980), σ. 11-13, 56.

991

1837. Μίσθωση έργου. Μηλιές (Μαγνησία).

I. Παπατσιούμας, «Ζουπανιώτες λαϊκοί μαστόροι κτίζουν τα
χωριά του Πηλίου», Μακεδόνικη Ζωή 207 (1983), σ. 14-17.

992

1837. Κοινοτικές αποφάσεις για την καλλιέργεια κτημάτων. Μαριές (Θά-
σος).

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1837-1913»,
Θασιακά 2 (1985), σ. 38-46.

993

1837. Κοινοτική απόφαση για γαμήλια ζητήματα. Ερεσός (Λέσβος).

I. Παπάζογλου, «Κοινοτικά θεσμικά στα χρόνια της τουρκοκρα-
τίας στην Ερεσό της Λέσβου», Λεσβιακά 13 (1991), σ. 257-258.

994

1837-1840. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μαυροβούνι, Συρράκο (Ιω-
άννινα).

Ά. Ευθυμίου, «Τέσσερα παλαιά ήπειρωτικά έγγραφα», Ηπειρωτική
Εστία 36/420-422 (1987), σ. 152-153.

995

1837-1840. Νοταριακά και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κεφαλονιά.
Γ. Μοσχόπουλος, Ο κώδικας τον ναού της Υ. Θ. Δραπάνον
των ετών 1835-1927, Αθήνα 1998, σ. 40-43, 45-48, 61-65.

996

1837-1899. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ήπειρος.
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Χ. Γκούτος (επιμ.), Μολιστινά. Ιστορικά στοιχεία για τα χωριά
της Μόλιστας Κονίτσης. Γανναδιό, Μεσαριά, Μοναστήρι, τ. Α', Αθήνα
1983, σ. 177-179, 181-184, 187-190.

997

1837-1911. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κάϊρο, Μόλιστα (Ιωάννινα).
Χ. Γκούτος,// επαρχία της Κόνιτσας και η Μόλιστα επί τουρ-
κοκρατίας, Αθήνα 2003, σ. 221-225 αρ. 1-6, σ. 225-241 αρ. 8-25,
σ. 243-249 αρ. 28-41, σ. 250-263 αρ. 43-6562.

998

1838-1843. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μονοδένδρι (Ιωάννινα).

Μ. Οικονόμου, «Διονύσιος Παπαρούσης», Ηπειρωτική Εστία 2/19
(1953), σ. 1155-1159· Ηπειρωτική Εστία 2/20 (1953), σ. 1256.

999

1838-1843. Πληρεξούσια. Δομοκός (Φθιώτιδα).

Β. Μπάκας, «Δύο επιτροπικά συνταχθέντα στην επισκοπή του
Θαυμακοΰ», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40 (2001), σ. 270-272, αρ. 1-
2.

1000

1838-1891. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δελβινάκι, Λίμνη (Ιωάννινα),
Σωπική, Φούλγκο.

Ν. Πατσέλης, «Παλαιογραφικά Πωγωνίου», Ηπειρωτική Εστία
2/19 (1953), σ. 1150-1152, 1153 ( = Σ. Στουπής, Πωγωνησιακά καί

Βησσανιώτικα (Γνωριμία με τον ακριτικό Ελληνισμό), τ. Β', Πάτρα 1962, σ.
273), 1154 (= Ν. 'Υφαντής, Ό πωγωνήσιος γάμος, 'Αθήνα 1972, σ. 90-91)·
Ηπειρωτική Εστία 2/20 (1953), σ. 1249-1255.

1001

1838-1891. Κοινοτικός κανονισμός με τον οποίο απαγορεύεται η προσφορά

62. Τα υπ' αριθμό 1-3, 6, 8-11, 24-25, 28-33, 35, 43-46, 52-53, 55, 58-61, 63-64 και 66
αναδημοσιεύονται στο έργο του Ιδίου, Μολιστινά. Ιστορικά στοιχεία για τα χωριά της Μόλιστας Κονίτσης,
Γανναδιό, Μεσαριά, Μοναστήρι, τ. Α', Αθήνα 1983 (λήμμα 996 του παρόντος τόμου).
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χρημάτων ή λαδιού κατά τη σύναψη αρραβώνα. Ιδιωτικά δικαιοπρα-
κτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Γέρας, Μυτιλήνη (Λέσβος).
- - - -, «Έγγραφα τουρκοκρατίας. Άπο τό άρχεϊον Π. I. Σαμαρά»,
Λεσβιακά 6 (1973), σ. 178-181· Λεσβιακά 7 (1978), σ. 198-204.

1002

1839. Απόφαση της κοινής συνελεύσεως Ζαγοριτών περί προικών και αφορι-
στικό γράμμα του Ιωαννίνων Ιωακείμ. Ιωάννινα, Ζαγόρι (Ιωάννινα).
Έ. Σ α β ρ ά μ η ς, «Ζαγοριακά θέσμια περί προικός», Εκκλησιαστικός
Φάρος 35 (1936), σ. 352-363.

1003

1839-1852. Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου και του Πολιτικού Αρχείου Αργο-
στολίου. Αναφορά «Περιοχικού Συμβουλίου». Αργοστόλι.
Ά. Δ ε μ π ό ν ο ς, «Στοιχεία σταφιδικής πολιτικής στήν Κεφαλονιά
τού 19ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 10 (2005), σ. 282-294, αρ.
1-6.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΕΡΙΣΣΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

1851, 14/26 Αυγούστου

«Προς τον Εκλαμπρότατον Έπαρχον
Αημήτριον Κομητα Καρούσον
Αργοστόλιον

Ασσο τάς 14/26 Αυγούστου 1851
Έκλαμπρότατε Έπαρχε ...

Επιτρέψατε μοι λοιπόν Εκλαμπρότατε να υποστηρίξω, άνά εκάστην τών παρατηρήσεων τούτον
του Συμβουλίου ως προς τάς Πολήσεις τοϋ Προτίστον τών Πόρων, τής Νήσου ταύτης.
Έλαβον αίτίαν, νά έξετάσω όλας τάς άγοραπολησείας τοϋ έτους 1848, 1849 και 1850.
Είς αύτάς δε παρετήρησα ότι, μόλις άρχίση ή πώλησις τής λιανοσταφίδος καί εύθύς δ
Έμπορος, όστις ζητεί πότε 300 καί πότε 400 χιλιάδας σταφίδα ή μέν ευρεϊ πολιτάς,
άγοράζει αύτήν πραγματικώς, ή δέ καί δέν εύρεϊ, δι' όλην την ποσότητα, εύθύς βλέπεται
ένα τών ιδίων αύτοϋ γραμματέων ή ύπαλλήλων πολοϋντα, πότε τό ήμισυ τοϋ φορτείου
πότε τό τρίτος, πότε μέρος τοϋ φορτείου, καί πότε δλόκληρον το φορτεϊον, per conto di
chi spetta ...

Εΐναι άναντήρητον, ότι, Πλοία ολόκληρα, φορτώνονσι μέ πλαστός αγοράς, οί μεσίται
δρκίζονσι περί τής πραγματικής άγοραπολήσεως άλλά φαίφΐ οί τοιούτοι, είναι φανε-
ροί έπίορκοι, είναι αισχροκερδείς καί δι έν μικρόν, άσήμαντον όφελος, ζημιοϋσι λαόν
δλόκληρον, διατί λοιπόν ό όρκος νά μή δίδεται εις τούς άγοραπολητάς; ή πραξις αύτη,
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θέλει εΐσθαι καί έντός τών ορίων τοϋ Νόμου καί δικαίου καί επομένως ήθελε φέρει αίσια
αποτελέσματα.

Μία έτέρα πράξις είναι επίσης άξιοπαρατήρητος, όταν δ καιρός άπερνά βροχερός καί
βρέχεται μέρος τοϋ Προϊόντος, οί έμποροι τότε, σννενοημένοι μετά τών Πολιτών μικρέ-
μπόρων, λαμβάνουσι έκ τούτου άφορμήν καί ζητοϋσιν εκτιμήσεις ώς καί διά τάς πλέον
ώρεοτέρας Σταφίδας, οί έκτιμηταί ίνα μή ύποπέσωσιν είς τήν δργήν αύτών, έκτιμώσιν
αύτάς όχι όλιγότερον από τα δέκα δίστυλα ή καί περισσότερον τήν κάθε χιλιάδα ότι είναι
κατοτέρας τιμής. Οί Μεγαλέμποροι καί οί Μικρέμποροι είναι είς τοϋτο συμφωνότατοι,
ό Μεγαλέμπορος ωφελείται έκ τών δασμών, ό μικρέμπορος παρρησιάζων τήν έκτίμησιν
πρός τούς έχοντας πρός αύτόν παρακαταθεμένην σταφίδα καί πληρώνει αύτήν εις τήν τιμήν
τής έκτιμήσεως. Είδον έγώ των σαράντα χρόνων, ιδίοις οφθαλμοίς σταφίδα πολημένη
εις τήν τομήν των 25 διστύλλων ήτις έκτιμήθη μόνον 18, ενώ ήτ ον καλίστης ποιότητας
πλήν τοϋτο έγινε διά τόν μνησθέντα σκοπόν ...

Διά τούς τοκογλύφους τούτους, ουδένα βεβαίως δύνασθαι νά θέσεται χαλινόν, διότι ώς
πρός τοϋτο τό μέρος ή Ιόνιος Νομοθεσία είναι πάντι έλλειπής ένώ καί είς αύτήν τήν
Δημοκρατουμένην Γαλλίαν ύπάρχει Νόμος αυστηρότατος όστις είναι καί ωφελιμότατος
κατά τών άπλήστων τούτων αισχροκερδών τοκογλύφων.

Τάς παρατηρήσεις ταύτας τοντο τό Συμβούλων καθ' υποβάλλει ύπό τών έβριθών σκέψεων
τής Υμετέρας Εκλαμπρότητος καί του Ευγενοϋς Κεντρικού Σνμβονλίον. Προς Υμάς δέ
έναποθέτει τας ελπίδας τον, ότι θέλετε θέσει είς έκτέλεσιν Νόμονς, οίτινες καίτοι είσίν
έν ισχύει είναι όμως μέχρι τούδε, μέ μεγίστην ζημίαν τοϋ Δημοσίον καί τοϋ μερικού,
όλως παραμελημένοι.

Δραττων τοιαύτην τήν περίστασιν νά σας προσφέρω τό οφειλόμενον σέβας.

Διο μολογού μένος»

1004

1839-1908. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Όλυμπος (Κάρπαθος).

Ν. Κόνσολας, «Λαογραφικά 'Ολύμπου Καρπάθου», Λαογραφία

21 (1963-1964), σ. 239-241, 257-258, 266-268.

1005

1840. Καταστατικό δημογεροντίας. Αδριανούπολη.

Γ. Ευθυμίου, «Περί τών σωζόμενων κωδήκων τής Ί. Μητροπ.
Άδριανουπόλεως», Άρχειον τοϋ Θρακικού, Λαογραφικού καί Γλωσσικού
Θησαυρού 20 (1955), σ. 279-282.

1006

1840. Διαθήκη. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Διαθήκη Μαρίνας Μαρτζώκη (1840)», Επτανησιακά
Φύλλα 7/2 (1970), σ. 151-152.
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1007

1840-1886. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα σχετικά
με ζητήματα γάμου, μνηστείας, προικοδοσίας. Ιωάννινα, Τσαρκοβίστα
(Ήπειρος).

Π. Τ ζ ι ό β α ς, Εκκλησοχώρι ( Τσαρκοβίστα) Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2004, σ. 125-127, 134-136, 147 (= Κ. Φρόντζος, «Ηπειρωτικά έθιμα
(εισαγωγή - κείμενα - μεθοδολογική κατάταξις)», Ηπειρωτική Εστία 4/36 (1955),
σ. 323-324, αρ. 9 και Σ. Μπέττης, «Περί της έν Ήπείρω Μονής Παλιούρης»,
Ηπειρωτική Εστία 14/158-160 (1965), σ. 477, αρ. 18).

1008

1841. Διαθήκη. Νίζνα.

____, «Ή διαθήκη του Νικολάου Π. Ζωσιμά, εύγενοΰς Γραικού

καί ίππότου του τάγματος του Σωτήρος», Ηπειρωτική Εστία 2/19

(1953), σ. 1123-1127.

1009

1841. Πώληση ακινήτου. Βόϊο (Κοζάνη).

Ά. Μ π α κ α ΐ μ η ς, «Οί νερόμυλοι στή ζωή καί τή λαογραφία τής
έπαρχίας Βοίου», στα Πρακτικά Π Συνέδρων Ιστορίας - Λαογραφίας
- Γλωσσολογίας - Παραδοσιακής άρχιτεκτονικής δυτικόμακεδονικοϋ
χώρου, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 135.

1010

1841-1842. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ρέθυμνο (Κρήτη).

Ν. Δρανδάκης, «Αποδεικτικά παρακαταθήκης ιερών σκευών καί
άμφίων του 1841», Κρητικά Χρονικά 2/2 (1948), σ. 203-205 αρ. 1,
208-210 αρ. 2.

1011

1841-1877. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πυρσόγιαννη (Ιωάννινα).

Ά. Ευθυμίου, «Παλαιά έγγραφα (ιστορικά καί λαογραφικά)»,
Ηπειρωτική Εστία 38/447-449 (1989), σ. 295-299.
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ΣΥΣΤΑΣΗ «ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1870, 20 Σεπτεμβρίου

«Οί υποφαινόμενοι δύο αδελφοί λάμπρος καί διμίτριος υιοί τοϋ ποτέ Ιωάννου ζγκολώμπη
έχοντες εύχαρίστισιν διά νά συζήσωμεν άνεχώρηγη αδελφοί επί πολλά έτη άφ' ενός άφ'
ετέρου δέ ύποπτεύοντες μή τυχόν φανή σκοπός μεροληπτικός είς κανένα έξ υμών καϊ
άκολουθήση αδελφική διάλυσις άκαίρως καϊ ωφέλιμη διά τόν ένα βλαπτική δέ διά τδν
έτερον ίνα προληφθή πάν τό ένδεχώμενον ευχαρίστως καϊ δμογνωμόνως συνεφωνήσαμεν
ώς άκολούθως.

Έπειδή δ λάμπρος έχει ήλικιομένα κοράσια τά όποια βεβαίως θά ύπανδρευθώσι ταχύτερα άπό
τά τοϋ διμιτρίου ώς μικρότερα αύτά τήν ίλικίαν και έπειδή τά έξοδα τής ύπανδρείας αύτών
θέλουν καταβληθή κοινώς παρά τών δύο αδελφών ύποχρεοϋται καϊ υπόσχεται δ λάμπρος νά
συζήση μετά τοϋ διμιτρίου έως ότου ύπανδρευθώσι και τά τοϋ διμιτρίου κοράσια μέ κοινά
χρήματα προικηζόμενα όμοια τά τοϋ λάμπρου και διμιτρίου εάν δέ ποτέ δ λάμπρος δυστροπήση
άκαίρως τήν άδελφικήν διάλυσιν ύποχρεοϋται νά πληρώση πρός τόν διμίτριον τά ήμιση τών
προικιών όσα κοράσια ήθελαν εύρεθή κατά τήν διάλυσιν άνύπανδρα εκτιμώμενα τά προικιά
των άπό ειδήμονας πραγματογνώμονας, υποχρεούνται οί δύο άδελφοι νά έρωτόνται καϊ νά
σινβουλεύωνται αμοιβαίως διά πάσαν κοινήν όσπιτικήν ύπόθεσιν καϊ έπιχείρησιν χωρίς νά
δύναται κανείς νά ένεργήση καϊ πράξη τι άνευ τής καινονίσεος τοϋ ετέρου ...».

1012

1841-1899. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αρτάκη, Αφυσιά, Μαρμαράς,
Μηχανιώνα, Σμύρνη (Μικρά Ασία).

Μα ρία Ίακώβου-Οίκονόμου, «Πέντε μικρασιατικά προι-
κοσύμφωνα του ΙΘ' αιώνα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
1 (1977), σ. 140-158, αρ. 1-5.

1013

1842-1853. Έγγραφα σχετικά με το ύψος και την είσπραξη δικηγορικών
αμοιβών. Αργοστόλι (Κεφαλονιά).

Ά. Δ ε μ π ό ν ο ς, «Ασκηση τής νομικής έπιστήμης στά Επτάνησα
καί ιδιαίτερα στήν Κεφαλλονιά πριν άπό τήν Ένωση», Παρνασσός
22/3 (1980), σ. 359-369, αρ. 1-4.

1014

1843. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Λάρισα.

Β. Μπάκας, «Ένα ανέκδοτο επιτροπικό γράμμμα του μητροπολίτη
της Λάρισας Ανανία, 4.5.1843», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 35 (1999),
σ. 237-240.
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1015

1843. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Λάρισα.

Β. Μπάκας, «Ένα ανέκδοτο επιτροπικό γράμμμα του Ανανία της
Λάρισας, 28.6.1843», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 36 (1999), σ. 64-66.

1015α

1843-1868. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Νάουσα, Στρούγκα.

Ί. Βασδραβέλλης, «Διάφορα έγγραφα άφορώντα είς τήν νεωτέ-
ραν ίστορίαν τής Μακεδονίας», Μακεδονικά 10 (1970), σ. 257-258.

1016

1843-1871. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Όμοδος (Κύπρος).

Κ. Πιλαβάκης, «Τρία κυπριακά προικοσύμφωνα τοΰ ΙΘ' αι.»,
Λαογραφική Κύπρος 2/6 (1972), σ. 116-117, αρ. 1-3.

1016α

1843-1910. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ιωάννινα, Κουκούλι (Ήπειρος).

Μ. Γ κ ι ό λ ι α ς, Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου,
Αθήνα 2004, σ. 169-173.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KOYKOYAIOY ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΕ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟ.

1910, 2 Σεπτεμβρίου

«... Οί υποφαινόμενοι, ήτοι άφ' ενός οί μουχταροδημογέροντες και λοιποί κάτοικοι τοϋ χωρίου
Κουκουλίου τοϋ τμήματος Ζαγορίου τής επαρχίας 'Ιωαννίνων καί άφ' ετέρου δ Ανδρέας Γ.
Τσουμάνης, κάτοικος τοϋ αυτοϋ χωρίου καί κάτοχος προβάτων, συνεβλήθησαν ώς έπεται:
1 ) Οί πρώτοι τών συμβαλλομένων ευχαρίστως καί άπαραβιάστως εξεμίσθωσαν είς τόν
έτερον τών συμβαλλομένων Άνδρέαν Γ. Τσουμάνην τήν θερινήν βοσκήν τών βουνών
( γιαϊλιάδων ) τοϋ χωρίου τοϋ Κουκουλίου, συνορευομένων με τό βουνό ν Βραδέτον, άφ'
ετέρου μέ τό βουνό ν Παπίγκου καί έξ άλλου μέρους μέ τό βουνόν Καπεσόβου ( κατά τήν
τελευταίως διαχαραχθεΐσαν δροθεσίαν) διά μίαν δλόκληρον τριετίαν ήτοι άπό 1ης Μαΐου
ελευσομένου έτους 1911 και λήγουσαν τήν Ιην Μαΐου 1914 καί αυτό ετησίου μισθώματος
εκ ναπολεόντειων χρυσών διακοσίων πεεντήκοντα (άρ. 250).

2) Ό δεύτερος τών συμβαλλομένων Ανδρέας Γ. Τσουμάνης εύχαρίστως αποδεχόμενος τήν
παροϋσαν ενοικίασιν ύποχρεοϋται νά καταβάλλη τό μίσθωμα ώς εξής ήτοι ναπολεόντεια
τεσσαράκοντα (άρ. 40) τήν πρώτην Ιανουαρίου 1911 ...

3) Ό 'Ανδρέας Γ. Τσουμάνης δικαιοϋται δυνάμει τής παρούσης συμβάσεως νά βόσκη
ελευθέρως τά αίγοπρόβατά του κατά τό σιν... είς τήν ρηθεισαν βοσκήν χωρίς μηδείς νά
δικαιοϋται νά παρενοχλή αύτόν.
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4) Οί ποιμένες τον ρηθέντος Άνδρέον Γ. Τσονμάνη δέν δικαιούνται να φέρωσιν αιγοπρόβατα
και λοιπό ζώα είς τάς γαίας τάς κειμένας πλησίον τον χωρίον έκτος μόνον οσάκις πρό-
κειται νά μεταφέρωσι ζωοτροψάς.

5) Ή δεκάτη τής βοσκής βαρύνει τήν κοινότητα Κονκονλίον, δ δέ ενοικιαστής 'Ανδρέας Γ.
Τσονμάνης πληρώνων αύτήν δικαιούται νά τήν έκπίπτη έκ τοϋ γραμματίον τών έβδομήκοντα
(70) ναπολεόντειων, ώς ε'ίρηται, τήν 15ην 7βρίον έκάστον έτονς ...

6) Έν περιπτώσει μή καταβολής δόσεώς τίνος τοϋ ρηθέντος μισθώματος, ή κοινότης
Κονκονλίον δικαιούται νά άκνρώση τήν παρονσαν μίσθωσιν καϊ ενοικίαση τήν ρηθείσαν
βοσκήν είς έτερον χωρίς δ Ανδρέας Γ. Τσονμάνης νά έχη άξίωσίν τινα.

Πρός πίστωσιν τών άνωτέρω σννετάχθη τό παρόν σνμβόλαιον είς διπλούν, όπερ ύπογραφέν
άντηλλάγη μεταξύ τών σνμβαλλομένων ...».

1017

1844. Διαθήκη του υπάρχου Ζακύνθου και φίλου του Διον. Σολωμού, Δ.
Βούλτζου. Ζάκυνθος.

Ν. Κ ο ν ό μ ο ς, «Διαθήκη Διονυσίου Βούλτζου (1844)», Επτανησιακά
Φύλλα 7/2 (1970), σ. 153-156.

1018

1844-1876. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μεταξοχώρι (Θεσσαλία).
Δ. Αγραφιώτης, 'Ανέκδοτα έγγραφα απο τήν επαρχία Αγιας:
[1839-1877], Αθήνα 1977, σ. 6-10, αρ. 2-15.

1019

1845. Κοινοτικός κανονισμός σχετικά με την τέλεση αρραβώνων και την
προικοδοσία. Στύψη (Λέσβος).

Δ. Μ ά ν τ ο ς, «Η προίκα κι ο αρραβώνας στη Λέσβο τον 19ο αιώνα.
Ο τοπικός νόμος της Στύψης», Λεσβιακά 14 (1993), σ. 97.

1020

1845. Πληρεξούσιο. Σταγοί (= Καλαμπάκα).

Β. Μπάκας, «Ένα ανέκδοτο επιτροπικό του Κυρίλλου των Σταγών
για την Φωτεινή Στουρνάρη, 10.3.1845», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 37
(2000), σ. 110-112.

1021

1845-1879. Αποφάσεις και πρακτικό δημογεροντίας για διαφορές ποινικού
και ιδιωτικού δικαίου. Συνασός (Καππαδοκία).
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Χ. Χ α τ ζ η ϊ ω σ ή φ, Συνασός. Ιστορία ενός τόπον χωρίς ιστορία,
Ηράκλειο 2005, σ. 71-72, 80-81, 125-126, 142-143.

1022

1846. Πώληση ακινήτου. Ανώγεια (Κρήτη).

Σ. Μανουράς, «Ένα κρητικό πωλητήριο συμβόλαιο τοΰ 1846»,
Κρητική Εστία 32/262-263 (1981), σ. 35-36.

1023

1846. Πώληση ακινήτου. Μεσοχώρα (Τρίκαλα).

Θ. Ματράκης, «Ένα πωλητήριο των Στουρναραίων του 1846»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 7 (1984), σ. 13.

1024

1846. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Κοζάνη.

Γ. Παπαγεωργίου, «Ό Κοζανίτης λόγιος έμπορος Γεώργιος
Ρουσιάδης», Δωδώνη 21 (1992), σ. 357.

1025

1846-1876. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βιτώλια, Κρούσοβο.

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία
και τη μνήμη: Όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοι-
νωνία του, ως την εξέγερση του Ίλιντεν: Μέσα από το ανέκδοτο αρχείο
του Γ. Νιτσιώτα, Αθήνα 2004, σ. 5 σημ. 7, σ. 16 σημ. 10, σ. 17 σημ.
12, σ. 19 σημ. 14, σ. 20 σημ. 15, σ. 22 σημ. 16, σ. 23 σημ. 17, σ. 26
σημ. 18, σ. 27-28 σημ. 19-21, σ. 131-144 αρ. 1-12, σ. 145 αρ. Ε'.

1026

1847. Διαθήκη υπέρ εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών. Βουκου-
ρέστι.

Δ. Πασχάλης, 'Άνδριοι ίεράρχαι. Νεόφυτος Καμπάνης, επίσκοπος
Ίεραπόλεως (fl848J, 'Αθήνα 1924, σ. 14-19.

1027

1847. Μητροπολιτικό έγγραφο για θέματα μνηστείας. Μυτιλήνη.
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Χ. Σταυράκογλου, «Μια μητροπολιτική επιστολή του 1847
από το εκκλησιαστικό αρχείο της Βατούσας», Λεσβιακά 13 (1991),
σ. 328-329.

1028

1847-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Γεωργία, Λευκωσία.

Ά. Κ υ κ κ ώ τ η ς, Άνέκδοτα έγγραφα τον εν Γεωργία μετοχίου τής
ιεράς Μονής Κνκκον, Λευκωσία 1998, σ. 41, σ. 113-114 αρ. 20, σ.
135-136 αρ. 26, σ. 191 αρ. 40, σ. 209-210 αρ. 46, σ. 265-266 αρ.
58, σ. 279-280 αρ. 61, σ. 387-388 αρ. 82, σ. 399-401 αρ. 84.

1029

1847-1909. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.

Ν. Ρουδομέτωφ, «Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από το
Σωτήρος της Θάσου. Το αρχείο της οικογένειας Παπαστυλιανού (1847-
1918)», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 434-435 αρ. 1, σ. 436-439 αρ.
3-4, σ. 439-440 αρ. 6, σ. 441-442 αρ. 9, σ. 443-444 αρ. 12-13, σ.
446-447 αρ. 17-18, σ. 449 αρ. 21, σ. 453-455 αρ. 29-31.

1030

1848. Διαθήκη. Ικαρία.

Ί. Μελάς, «Γεώργιος ιερεύς 'Ρόδιος (Μαυρογένης;)», Ίκαριακά 8

(1959), σ. 11-13.

1031

1848-1869. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αμάραντος, Βούρμπιανη,
Ζέρμα, Ιωάννινα, Κόνιτσα (Ήπειρος).

Ά. Ευθυμίου, «Παλαιά έγγραφα τής έπαρχίας Κονίτσης», Ηπειρωτική
Εστία 23/269-270 (1974), σ. 521-523· Ηπειρωτική Εστία 23/271-272
(1974), σ. 633-637· Ηπειρωτική Εστία 24/283-284 (1975), σ. 785-
790· Ηπειρωτική Εστία 25/295-296 (1976), σ. 909-918· Ηπειρωτική
Εστία 27/315-316 (1978), σ. 616-622.

1032

1848-1911. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.
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Τ. Γριτσόπουλος, «Το άρχεϊον Μαρίας Σταματίου Λασκαρίδου
Ποταμιάς», Θασιακά 7 (1990-1991), σ. 350-386, αρ. 1-55.

1033

1849-1862. Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου και του Πολιτικού Δικαστηρίου
Αργοστολίου.

Ά. Δ ε μ π ό ν ο ς, «Οικονομικές παροχές καί χρεωστικές διώξεις στήν
Κεφαλλονιά κατά τήν μετά τό 1848-1849 περίοδο», Παρνασσός 21/4
(1979), σ. 521-523 αρ. 3-4, σ. 524-531 αρ. 6-7, σ. 532-537 αρ. 9-
11, σ. 538-543 αρ. 13-17.

1034

1849-1863. Αφορισμοί. Κεφαλονιά.

Γ. Μοσχόπουλος, Το εκκλησιαστικό αρχείο Κεφαλονιάς. Μη-
τρόπολη - μονές-ναοί, Αθήνα 1984, σ. 106-111.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ
ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

1849, 25 Αυγούστου

«Ήμεΐς Σπυρίδων ελεεί θείω Μητροπολίτης Κεφαλληνίας καϊ Υπέρτατος "Εξαρχος.

Αίδεσιμο-ευλαβέστατοι άγιοι ιερείς, εύλαβέστατοι χριστιανοί, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά
τής ήμών Ταπεινότητος, χάρις εϊη καϊ ειρήνη πάσιν ύμΐν παρά θεοϋ Παντοκράτορος, παρ'
ήμών δέ εύχή, ευλογία καϊ συγχώρησις.

Έν ονόματι τοϋ Κυρίου ήμών Τησοϋ Χριστοϋ, τοϋ έπι γής έλθόντος, παθόντος και ταφέ-
ντος καϊ άναστάντος τή τρίτη ημέρα κατά τάς Γραφάς, μετά ταϋτα δόντος τήν έξουσίαν
τοϋ δεσμεϊν καϊ λύειν τοις άγίοις αύτοϋ μαθηταις και άποστόλοις, είπόντος «όσα άν
δήσητε έπι γής έσται δεδεμένα έν τω ούρανώ, και όσα αν λύσητε έπι γής, έσται λελυ-
μένα έν τω ούρανώ». Ταύτην τήν πνευματικήν έξουσίαν λαβόντες και ήμεΐς οί ευτελείς
και ταπεινοί διάδοχοι τών άγιων αύτοϋ μαθητών και άποστόλων, και παρακολουθοϋντες
τάς θεοπαραδότους διαταγάς αύτών, διά τής ιεράς ταύτης συναθροίσεως μέ άκραν και
βαθεϊαν θλίψιν τής καρδίας ήμών, ύποβάλλομεν είς τήν γνώρισιν πάντων τών εύσεβών
και ορθοδόξων χριστιανών τά λίαν λυπηρά συμβάντα τά κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα
είς τάς περιοχάς Σκάλα - Βάλταις -Έλιό - Ήράκλειον λαβόντα χώραν ύπό συμμορίας
πολλών οπλισμένων χωρικών, έπι κεφαλής τών όποιων καϊ άρχηγός μετά και άλλων
υπήρχε καϊ ό τόν ίερατικδν χαρακτήρα διά τών αύτοϋ κακουργημάτων καταμολύνας ιερεύς,
Γρηγόριος Ζαπάντης Νοδάρος Αναστασίου, δ κοινώς καϊ δικαίως ονομαζόμενος ληστής,
οϊτινες θηριωδώς, παρανόμως καϊ άσπλάχνως έπιπεσόντες κατά τής οικίας τοϋ νϋν π.
άξιοσεβάστου ίππότου Νικολάου Μεταξά Τσαννάτου, κατέκαυσαν ου μόνον αύτήν, άλλά
και τόν άξιοσέβαστον Μεταξαν, και τούς συν αύτω ευρισκομένους τέσσαρας ύπηρέτας τοϋ
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ιδίου. "Οτι μετά τήν πυρπόλησιν τής οικίας καϊ πτωμάτων των άνωρηθέντων οί αυτοί
κακούργοι κατέκαυσαν τάς οικίας τών ευγενών κυρίων Βαπτιστοϋ και Δορωθέου Μεταξά
Τσαννάτου, κειμένας είς Βάλταις και Κατελιό. "Οτι διά πυροβόλου βαρέως επλήγωσαν
τον κύριον Δρα Άναστάσιον Μεταξάν π. Βασιλείου καϊ κύριον Κωνσταντϊνον Μεταξαν π.
Δημητρίου. Και άλλα διάφορα κακουργήματα έπετέλεσαν, άτινα παραλείπονται ώς σχεδόν
πασίγνωστα και συντομίας χάριν.

Τοιαϋται θηριώδεις, άσπλαχνοι και απάνθρωποι πράξεις έφόβησαν πάντες τούς κατοίκους
τής Νήσου ταύτης καϊ κατετάραξαν τήν ήσυχίαν τών φιλησύχων κατοίκων. Ιδιαιτέρως
δέ ού μόνον επέσυραν τήν πρόβλεψιν τής σεβαστής Κυβερνήσεως, όπως μή μένουσιν
ατιμώρητοι τοιούτου είδους παράνομοι πράξεις, διά τήν διατήρησιν τής κοινής ησυχίας
και άσφαλείας, άλλά και τήν εκκλησιαστικήν ταύτην άξίαν παρεκίνησαν και παρακινούν
νά έφαρμόση κατά τών αύτουργών τοιούτων άνοσιουργημάτων καϊ εκκλησιαστικά σχετικά
επιτίμια και κατά τοϋ παρεκτραπέντος Ιερέως τά κανονικά επιτίμια.
Ή Ταπεινότης ούν ήμών επιθυμούσα τήν διηνεκή ήσυχίαν τών άγαπητών αύτής πνευματικών
εν Κυρίω τέκνων, τήν βάσιν πάσης εύδαιμονίας, και επαγρυπνούσα διά παν τό συντεΐνον
κατά τε τήν ψυχήν και τό σώμα, παραινεί πατρικώς άμα και συμβουλευτικώς έκαστον τών
ορθοδόξων, άνδρα ή γυναίκα, νέον ή γέροντα, οποιασδήποτε ηλικίας καί καταστάσεως, νά
άπομακρύνη εαυτόν άπό παν τό δυνάμενον νά ταράξη τόν σύνδεσμον τής αγάπης, ομονοίας
καί ησυχίας τών φιλησύχων κατοίκων τής Νήσου ταύτης, καϊ εξόχως τούς τόν ύψηλόν
βαθμόν τής διδασκαλίας τοϋ Εύαγγελίου ένδεδυμένους κατά άπαραίτητον αύτών καθήκον,
νά συμβουλεύση τούς πιστούς rà άπομακρύνωνται άπό τάς συμβουλάς καϊ παρακινήσεις
εκείνων, οίτινες διά τήν άξιοκατηγόρητον αύτών ίδιοτέλειαν μετέρχονται παν μέσον και
τρόπον, όπως έκ τούτου σύρωσι πρός εαυτούς τούς άπλουστέρους, ίνα προξενώσιν όλεθρον
είς αύτούς και ταραχήν είς τήν κοινήν ήσυχίαν, καί τέλος νουθετεί πάντας έν γένει νά μήν
χορηγήσωσιν είς τούς ληστάς ούδεμίαν βοήθειαν καταλύματος, ζωοτροφίμων, όπλων εν
γένει, πυρίτιδος ή άλλων μέσων τεινόντων είς όφελος τών άνοσίων αύτών σκοπών, καϊ τότε
έχομεν αύτούς συγχωρημένους παρά θεοϋ Παντοκράτορος καϊ ευλογημένους παρ' ήμών.
Έάν όμως μείνωσιν άνυπότακτοι είς τάς πατρικοσυμβουλάς και νουθεσίας τής εκκλησίας
καϊ ήθελον χορηγήση είς τούς κακούργους τά άνω καταγεγραμμένα μέσα, τείνοντα είς τόν
ληστρικόν αύτών σκοπόν, έχομεν μεν αύτούς ώς καϊ τούς κακούργους ένεκα τών αύτών
κακουργημάτων άφορισμένους παρά Πατρός, Υίοϋ και Άγιου Πνεύματος· παρά τής Μιας,
Άγιας, Καθολικής και Αποστολική τοϋ Χριστοϋ Έκλησίας· παρά τών τριακοσίων δέκα
καϊ οκτώ θεοφόρων Πατέρων. "Εστωσαν τρέμοντες και στένοντες έπϊ τής γης ώς δ Κάιν
σχισθείη ή γή καϊ καταπίοι αύτούς ώς τόν Κορέ, Δαθά καϊ Άβειρών κληρονομησάτωσαν
τήν λέπραν τοϋ Γιεζή καϊ τήν άγχόνην τοϋ Ιούδα· δ σίδηρος και αί πέτραι λυθήτωσαν,
αύτοι δε ούδαμώς, άλλα μενέτωσαν άλυτοι και τυμπανιαΐοι, τόσον οί κακούργοι, ώς καϊ
πας έκαστος όστις ήθελε χορηγήσειν κατάλυμα, ζωοτρόφιμα, όπλον εν γένει, και παν
έτερον συντεΐνον είς τόν άνόσιον αύτών σκοπόν.

Τόν δέ ιερέα Γρηγόριον Ζαπάντην Νοδάρον, ώς άμεσον λαβόντα μέρος èv τοις εκτελεσθεϊσιν
ρηθεϊσι κακουργήμασιν, κατά τάς οποίας έλαβε και έχει ή εκκλησιαστική αύτη άξια επισήμους
πληροφορίας, κατά συνέπεια ν τών διατάξεων τοϋ 66ου Κανόνος τών άγιων άποστόλ ων,
κηρύττει καϊ έχει αύτόν καθηρημένον και άκοινώνητον πάσης ιεράς πράξεως εφόρου ζωής
αύτοϋ, καϊ ώς τοιοϋτον παραινοϋμεν πάντας τούς πιστούς νομίζειν καί έχειν.
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Ό τόπος δε και οί καλοί χριστιανοί εστωσαν συγχωρημένοι παρό θεοϋ Παντοκράτορος
καί ευλογημένοι παρ' ημών.

Έκ τής Ίερογραμματείας, τήν 25 Αύγουστου 1849, έ. σωτήριον.

Ό Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων και Έξαρχος.
Ιερεύς Μαντζαβΐνος ίερογραμματεύς».

1035

1849-1900. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστική απόφαση κοι-
νοτικού δικαστηρίου. Κάστρο (Θάσος), I. Μ. Ιβήρων (Άγιον Όρος).
Ν. Τσιλογεώργης, <(Το μετόχι της μονής Ιβήρων στο Κάστρο»,
Θασιακά 10 (1996-1997), σ. 702 αρ. 2, σ. 705 αρ. 4, σ. 708-711
αρ. 6-8.

1036

1850. «Αναλυτικός Χάρτης» της Σάμου. Φιρμάνι εκδοθέν μετά τη σαμιακή
επανάσταση του 1849 την οποία προκάλεσε η διακυβέρνηση του νησιού
από τον Στέφανο Βογορίδη. Κωνσταντινούπολη.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Σάμος. ΙΑ.
«Αναλυτικός Χάρτης. Αύτοκρατορικόν φερμάνιον εκδοθεν κατά τό
έτος 1850», σ. 876-882 (= Σβορώνος, Σαμιακή νομοθεσία, σ. ιη'-κε'· βλ. και
Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 987).

1037

1850. Πώληση ακινήτου. Αμάρι (Κρήτη).

Σ. Μανουρας, «Τό μοναστήρι τής Καλοείδαινας στο άνω μέρος
Αμαρίου», Προμηθεύς ο Πυρφόρος 19 (1980), σ. 105.

1038

1850-1869. Πωλητήρια έγγραφα. Καρδίτσα.

Β. Π ά σ χ ο ς, Παλμοί καϊ θρύλοι δυτικής Θεσσαλίας. Κείμενα
ίστορικά-άρχαιολογικά και λαογραφικά, Αθήνα 1981, σ. 74-79.

1039

1850-1906. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αλεξάνδρεια, Βουκουρέστι,
Βραΐλα, Ιωάννινα, Λιβόρνο, Μέτσοβο, Μόσχα.

Γ. Πλατάρης-Τζίμας, Κώδικας διαθηκών Μετσόβου. Μείζονες
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και ελάσσονες ευεργέτες, Μέτσοβο — Αθήνα 2004, τ. Α': σ. 161-165
αρ. 1, σ. 174-177 αρ. 2, σ. 203-207 αρ. 4, σ. 208-210 αρ. 5, σ.
231-232 αρ. 6, σ. 233-236 αρ. 7, σ. 238-240 αρ. 8, σ. 247-248 αρ.
10, σ. 249-252 αρ. 11, σ. 274-277 αρ. 12, σ. 278-279 αρ. 13, σ.
281-284 αρ. 14, σ. 288-301 αρ. 16, τ. Β': σ. 15-16 αρ. 17, σ. 18-
19 αρ. 18, σ. 20-25 αρ. 18α, σ. 27-29 αρ. 19, σ. 30-36 αρ. 20, σ.
46-50 αρ. 21, σ. 222-224 αρ. 9, τ. Γ': σ. 112 αρ. 243.

1040

1851-1883. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα. Βλάτση,
Καταφύγιο, Κοζάνη, Σέρβια (Μακεδονία).

Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου, Ό κώδιξ τής επισκοπής
Σερβίων καϊ Κοζάνης τών έτών 1849-1868, Κοζάνη 2006, σ. 113-114
αρ. 1, σ. 117-119 αρ. 3, σ. 154-155 αρ. 26, σ. 155-160 αρ. 28, σ.
176-179 αρ. 33-34, σ. 183-259 αρ. 37-94, σ. 260-302 αρ. 96-129,
σ. 303-322 αρ. 131-145, σ. 326-342 αρ. 149-150, σ. 346-351 αρ.
162-166, σ. 352-354 αρ. 168-169, σ. 356-372 αρ. 171-181, σ. 373-
383 αρ. 183-190, σ. 384-399 αρ. 192-201.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΞΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»

1851, 9 Μαρτίου

«Άνθιμος ελέω θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Οικουμενικός Πατριάρχης:
Περί τής νεοσυλλεξίας χριστιανών:

Θεοφιλέστατε έπίσκοπε Σερβίων καί Κοζάνης, έν Άγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί
συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος κυρ Ευγένιε, καί Τίμιοι Προεστώτες καί Πρόκριτοι,
καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί τής έπαρχίας ταύτης, τέκνα ημών έν Κυρίω: άγαπητά,
χάρις είη άπασι καί ειρήνη παρά θεοϋ. Έπειδή είς τήν προκείμενην νεοσνλλεξίαν παρά
τοϋ ημετέρου Γένους έστάλησαν ήμΐν παρά τοϋ ύψηλοϋ Δελβετίου δδηγίαι καί διαταγαί
άφορώσαι τήν έν ευθυδικία διεκπεραίωσιν τής ούσιώδους ταύτης υποθέσεως συμφώνως
τω ύψηλω όργανισμω, δεν λείπομεν κοινοποιούν τες τάς ύψηλάς ταύτας εισηγήσεις τή τε
θεοφιλία σου καί ύμίν τοις Προεστώσι καί Προκρίτοις, νά διεγείρω,αεν τήν άπαραίτητον
καί όφειλετικήν ημών προσοχήν πρός άπαράλλακτον διατήρησιν τών ύπό τής υψηλής
θελήσεως έγκιθέντων τε καί άποφασισθέντων, καί πρώτον επειδή καί οί στρατεύσιμοι
χρόνοι τών θαλασσίων στρατιωτών άρχονται άπό τοϋ δεκάτου εβδόμου, καί λήγουσι μέχρι
τέλους τοϋ εικοστού τετάρτου χρόνου τής ηλικίας, οί διά κλήρων στρατολογηθησόμενοι
χριστιανοί θέλουσιν έχει τήν αύτήν ήλικίαν, ήτοι άπό δεκαεπτά έως είκοσιτεσσάρων
χρόνων, ή καί άπό τούς μεταξύ αύτών χρόνους τής ηλικίας. Δεύτερον δέ έπειδή είς τάς
προλαβούσας έκ τοϋ Γένους μας νεοσυλλεξίας ούκ έγένετο οπωσδήποτε προσοχή είς τήν
άπαιτουμένην εύθυδικίαν, διά τοϋτο εις τό έξης, ίνα μή μεσολάβηση εμπάθεια καί χάρις,
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καί διά νά μή σνμβώσι προφάσεις έγένετο Ανακτορική βούλησις καί διαταγή, ώστε ή
νεοσυλλεξία νά γένη διά Κλήρου, δθεν κατά τόν δργανισμόν δ κατά τόπον Αρχιερεύς, καί
οί Προεστώτες καί Πρόκριτοι, καί άλλοι εκ τοϋ ημετέρου έθνους ευυπόληπτοι, συνερχό-
μενοι είς έν, καί σχηματίζοντες έν άθροισμα Συνελεύσεως (Μεζλήσι τών Κληρώσεων)
θέλουν κάμει έναρξιν τής νεοσυλλεξίας κατά τό Νιζάμι, όντες καλώς πεπληροφορημένοι,
ότι ύπό εύθύνην όντες άπαντες θέλουσιν έπιπληχθή προσκρούοντες διά πάν κίνημα, τό
οποίον ήθελε συμβή εναντίον τών Αρχών καί τοϋ Όργανισμοϋ. Τρίτον, έπειδή δ έχων
μόνον ένα υίόν, καί μετ αύτοϋ μένει μόνος μετά τής γυναικός του, δ υιός του ούτος καί άν
εχη στρατεύσιμον ήλικίαν δεν θέλει έμβη είς Κλήρον, διά τοϋτο οί ένα μόνον υίόν έχοντες
μένουσιν εκτός τής Κληρώσεως. Εισέρχονται δέ είς Κλήρον οί έχοντες δύω τρεις, ή καί
περισσοτέρους υιούς. Τέταρτον, δέ, έάν έκείνος, εις τοϋ όποιου τόνομα πέση ό Κλήρος
θελήση νά δώση άλλον άντ αύτοϋ, καί αύτός κατά τήν ήλικίαν, κατά τό σώμα, καί κατά
τόν όργανισμόν ύπάρχει άπαράδεκτος καί δεν ύπερεπίδησε τούς στρατευσίμους χρόνους
νά παραβλέπηται ή αποστολή τοϋ κληρωθέντος, καί νά πέμπηται, έκείνος τόν όποιον
ήθελε δώση (Πεδέλι) άλλά κατά τήν τάξιν νά γράφηται, καί νά στέλληται άπό τό Τοπι-
κόν Συμβούλιον εις Μπαζματάς είς Βασιλεύουσαν μετά τοϋ Πεδελίου, καί ούτως αύτών
έλθόντων, όταν ήθελε φανή δεκτός μετά τήν ένταϋθα έλευσίν σου, έπειδή είναι άνάγκη νά
δωθή τής εξόδου άπόδειξις, καί νά σταλή πρός εκείνον είς τοϋ οποίου τό όνομα έπεσεν ό
Κλήρος θέλει γίνεται ή άνάλογος φροντίς. Πέμπτον, είς οποιονδήποτε μέρος καί Καζάν
ήθελε γένη νεοσυλλεξία, όσοι έχουσι τάς στρατευσίμους ηλικίας μετακαλούμενοι είς τό
Συνέδρων τών Κληρώσεων θέλει έξετάζωνται έξ αυτοψίας προηγουμένως, καί έξ αύτών
θέλει νά έξαιροϋνται οί πάσχοντες, καί οί άνάπηροι καί οί σακάτιδες, καθώς σύν αύτοίς
καϊ όσοι είσί μόνοι, καί θεωροϋνται οίκοδεσπόται ...».

ΠΩΛΗΣΗ ΛΓΡΟΥ ΠΑΡΑ ΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΕΙΑΣ. ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1855, 3 Μαρτίου

«Ενώπιον τής ημών Ταπεινότητος Συνοδικώς Προκαθημένης έν τή καθ' έαυτήν άγιωτάτη
Επισκοπή Κοζάνης, μετά τών περί αύτήν έντιμοτάτων Κληρικών καί λοιπών χρησίμων
Προκρίτων τής Πολιτείας ταύτης, παραστασα αύτοπροσώπως ή άναστασία σύζυγος τοϋ
μακαρίτου Μιχαήλ Δούδου, είπε καί ώμολόγησεν, ότι διά τήν χρείαν καί άνάγκην τοϋ νά
προίκιση τήν θυγατέραν Της Φωτεινήν ένήλικον οϋσαν άπεκατέστησεν τελείους πληρε-
ξουσίους έπιτρόπους Της, ίνα έκποιήσωσι τινά κτήματα, άναλογήσαντα έκ διανομής τής
περιουσίας τοϋ Μακαρίτου άνδρός Της, εις αύτήν τήν ιδίαν τόν γνήσιον υίόν τής, Μερ-
κούριον τόν διατρίβοντα ήδη είς άλλοδαπήν, καί τήν γνωστήν θυγατέραν της Φωτεινήν,
τούς κάτωθεν Κυρίους αύταδέλφους Ν: παππαδέλη, Ίωάννην, Γεώργων, καί θεόδωρον,
μετά τοϋ πατρός αύτών Νικολάου, καί τόν γαμβρόν Της Νικόλαον Μανώλην κλή. Οΐτινες
καί αύτοί παραδεχθέντες εύχαρίστως τήν έκ μέρους τής άναστασίας παραδοθείσαν αύτοϊς
έπιτροπίαν, καί τελείαν πληρεξουσιότητα, επώλησαν επί τω σκοπώ τούτω τής προικοδο-
τήσεως τής Φωτεινής πρός τόν Κύριον Νικόλαον χατζή Γιαννάκην Λαμπρούλη, καί ύπό
τήν εύθύνην των άείποτε έν κομμάτι χωράφι, κείμενον ... όθεν καϊ τοϋ λοιποϋ ύπάρχει
κτήμα άναφαίρετον, καί άναπόσπαστον τοϋ διαληφθέντος Νικολάου χατζή γιαννάκη, καί
τών κληρονόμων αύτοϋ είς Αιώνα τόν άπαντα, παρ' ούδενός ένοχλουμένου τό παράπαν, ώς
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άναλαβόντων τό βάρος τής ευθύνης ταύτης, τών προρρηθέντων επιτρόπων, όπως συνενοηθώσι,
μετά τοϋ άποδημοϋντος ήδη Μερκουρίου τοϋ Μιχαήλ Δούδου, άν δ' άπεναντίας όψέποτε
κινηθή ό Μερκούριος, τό άνωτέρω πωληθέν παρά τών επιτρόπων χωράφιον, ώς δήθεν
ανήκον αύτώ, καί εν τή απουσία τοϋ πωληθέν, είπον πάλιν καί ώμολόγησαν οί αύτάδελψοι
Νικολάου παππαδέλη, καί ό Πατήρ Των, ότι εινε ύπόχρεοι νά άνταλλάτωσι τό άνωτέρω
πωληθέν χωράφιον, τών παπαδέλιδων κτήμα, ώς όπισθεν βεβαιώσι ...».

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΗΠΟΥ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

1855, 26 Οκτωβρίου

«Διά τοϋ όποιου βεβαιώ εγώ δ Αθανάσιος Δημητρίου, ότι σήμερον εύχαρίστως ένοίκιασα τό
έν Κωνσταντινουπόλει μπαχτζέν, κείμενον κατά τό Σελύβρια Καπουσιοϋ παρά τής άδελφής
μου Αίκατερίνης Δημητρίου, καί συζύγου του Μακαρίτου γαμβροϋ μου στοΐτζου καί τών
θυγατέρων αύτής, θεωδώρας, καί Αναστασίας, συμποσούμενον τεχμικά είς εκατόν είκοσι
λιανά, δμοϋ μέ τά έν αύτώ διά πέντε ολόκληρα έτη άπό σήμερον, διά γρόσια δέκα χιλιάδες
άριθ: γρο: 10000: έκ τών όποιων κατά τό άνα χείρας γράμμα τής άδελφής μου, τάς μέν
πέντε χιλιάδας νά πληρώνω μέχρι τής λήξεως τών πέντε έτών, χίλια γρόσια: έκαστον έτος,
τά μέν γρόσια πεντακόσια τόν άγιον Γεώργιον, τά δέ έτερα πεντακόσια τόν άγιον Δημήτριον,
εις μονέδα ήτις κυκλοφορεί έν Κωνσταντινουπόλει. Καί τοϋ λοιποϋ ήθελε κυκλοφορίση είς τά
τρόφιμα, καί ούχί είς τό έμπόριον, τάς δέ πέντε λοιπάς χιλιάδας, οφείλει νά τάς κρατώ διά
τό πρός έμέ χρέος της γρόσια χίλια κατά παν έτος μέχρι τής λήξεως τής προθεσμίας, καί
καταχωρώντας όπισθεν τών συμφωνητικών γραμμάτων, Προσέτι ύπόσχομαι διά τοϋ παρό-
ντος, όσα άναγκαίως έπηκολουθοϋν δοσίματα, ήτε βασιλικά, ήτε άλλα συνήθως πληρωνόμενα
είς κωνσταντινούπολιν, καθώς καί είς έπισκευήν τοϋ κτηρίου, όλα αύτά νά ήναι εις βάρος
μου, έκτός τοϋ γυρίσματος τοϋ ιδίου μπαχτζέ, τά όποια οφείλω μέν ήδη νά τά έξοδεύσω,
άλλά μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας νά λογαριάζωνται είς τό τεμήρ πάσι. Προσέτι οφείλω
νά παραδώσω πρός τήν Αδελφήν μου Αίκατερίνην καί τής άνεψιας μου μετά τήν λήξιν τής
προθεσμίας, τό λεγόμενον ΐντίκη σώον άνελλειπές, δηλαδή ντεμήρ πάσι ... Προσέτι κατά τό
ίδιαίτερον γράμμα τό όποιον μοί έπεδόθη, χρεωστοϋν αί άνωτέρω άδελφή μου καί άνεψιά μου
άν ό μή γένοιτο βιασθώσι νά πολήσωσι τόν παχτζέν τοϋτον, νά μέ προειδοποιώσι, καί άφ'
ότι προσφέρει ξένος δι άγοράν, νά τόν άγοράζω έγώ, μέ έλάττωσι πέντε χιλιάδων γροσιών,
καί άν πρό τής λήξεως τής προθεσμίας θελήσωσι νά μέ εύγάλωσιν άπό τόν παχτζέν, νά μέ
άποζημιώνωσι μέ δέκα χιλιάδες γρόσια, καί άν έγώ παραιτηθώ οικειοθελώς τής αγοράς τοϋ
παχτζέ τούτου, νά μέ πληρώνωσι τρεις χιλιάδες γρόσια καί είς τήν περί τούτου ένδειξιν,
έγένετο τό παρόν τής καθ' ημάς ιεράς αύλής γράμμα, κατ' αϊτησιν τοϋ κυρίου Αθανασίου τό
όποιον έπιβεβαιώθη παρ' αύτοϋ, έμαρτυρήθη παρά τών ύποφαινομένων άξιοπίστων μαρτύρων,
καί προσεπιβεβαιώθη παρά τής έμής ταπεινότητος, καί έστω είς άεί ένδεικτικόν ...».

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1858, 29 Ιανουαρίου

«Ενώπιον τής ήμών Ταπεινότητος Συνοδικώς προκαθημένης έν τή καθ' έαυτήν Αγιωτάτη
Επισκοπή Κοζάνην, μετά τών περί αύτήν έντιμοτάτων Κληρικών, καί λοιπών χρησίμων
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προκρίτων της πολιτείας ταύτης, παρουσιασθείσα αύτοπροσώπως ή Αικατερίνη θυγάτηρ
Αουϊα, καί Νόμιμος Σύζυγος τοϋ Αθανασίου, χατζή Στέργιου, χατζή Αρμια, ώμολόγησεν
ότι οικεία αύτής βουλήσει, καί προαιρεσει, μετά τόν θάνατον αύτής άποκαθίστησι Τέλειον
Κληρονόμον, καί άνενόχλητον τόν νόμιμον αύτής Σύζυγον Αθανάσιον χατζή Στέργιου,
χατζή Αρμιάν, επί τοϋ όλου οσπητίου Της, μετά πάντων τών εν αύτω κινητών, καί όσων
άλλων πραγμάτων Της. Επειδή καί αύτός επλήρωσε πολλά χρήματα, διά τήν διόρθωσιν
τοϋ οσπητίου, εδωσεν ωσαύτως όλα τά χρήματα πρός τήν άδελφήν αύτής, διά τό ανήκον
εκείνη μερίδιον, δι' δ εξώφλησεν εκείνη, ώσαύτως δέ Κληρονόμον τόν ίδιον άποκαθίστησι,
καί έπ' ενός άμπέλίου Της κειμένου είς τήν Σκοϋραν, καί γειτνιαζομένου μετά τοϋ Κώ-
τια Γκανατζούλη, τοϋ Γούτζιου Κοεμτζή, καί τοϋ Κοινοϋ δρόμου μή έχοντος ούδενός
τών συγγενών αύτής τό δικαίωμα διασεϊσαι τι τών όσων αύτή οικεία αύτής προαιρέσει,
καί θελήσει διέθετε σήμερον, ή όλως διαταράξει τόν ρηθέντα Σύζυγον αύτής, ώς τελειον
Κληρονόμον αύτής όντα, καί ούδενός άλλου. Έζήτησε δέ ίνα επικυρωθή ή τοιαύτη αύτής
θέλησις, καί διάθεσις καί δι' Αύλικοϋ γράμματος ...».

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΙΕΡΟ Λ ΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΙΕΡΟΑΟΓΗΜΕΝΗΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ
«ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

1858, 8 Ιουλίου

«Ό Σερβίων καί Κοζάνης Εύγένιος έπιβεβαιοι:

Γράμμα περί τής συνήθειας τοπικής τών 'Αρραβώνων τής Κωμοπόλεως Καταφυγίου.
Οί ύποφαινόμενοι Κάτοικοι τής Κωμοπόλεως Καταφυγίου άποφαινόμεθα διά τοϋ παρόντος
ήμών εγγράφου, έχοντος ίσχύν θεσμοϋ καί νόμου, κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν τών Πατέρων
ήμών εντός τής πατρίδος ήμών Καταφυγίου, ότι όστις άρραβωνιασθή, είτε δι' ιερουργίας,
είτε διά φυλών συμφώνων Κόρη ν τινα δέν έχει τήν άδειαν νά τήν διαζευχθή, εκτός μόνον
νομίμων αιτιών, καί τούτων καλώς άποδεδειγμένον, όστις δέν παρακούων τήν τοιαύτην
φωνήν τής πατρίδος, καί παραβαίνων τόν τοιοϋτον ίερώτατον τής πατρίδος 'ίδιον νόμον,
δν καί οί Προπάτορες ήμών εϊχον θέσπιση διά παραδόσεως καί διατηρούμεν έως σήμερον
καί όν άσπαζόμενοι καί σήμερον διά τοϋ παρόντος εγγράφου ενώπιον τοϋ Σεβασμιωτάτου
ήμών Άρχιερέως Αγίου Σερβίων καί Κοζάνης Κυρίου Κυρίου Εύγενίου, δ τοιοϋτος λέγο-
μεν παραβάτης θεωρείται κοινωνικώς καί πατριοτικώς άποκεκυρηγμένος άπό τής πατρίδος
ήμών, ώς λυμεών τάς κοινωνικός ήθικάς, καί άληθώς παραβάτης, καί είναι άπαράδεκτος ίνα
μνηστευθή άλλοτε εφ' όρου ζωής του μετ' άλλης κόρης πατριώτιδος, ού μόνον, άλλά καί άν
τής πατρίδος ήμών, μετά τήν τοιαύτην παράβασιν, ας μνηστευθή καί στεφανωθή μετ άλλης
Κόρης καί συζύγου είναι άπαράδεκτος εκτός τής πατρίδος ήμών ώς πολίτης καί πατριώτης,
καί όφείλομεν σεβόμενοι τά πάτρια καί τόν τοιοϋτον νόμον, νά καταδιώκομεν τόν τοιοϋτον,
καί εξοστρακίζωμεν άπό τής πατρίδος ήμών τή δυνάμει τής εκκλησίας ...».

1041

1851-1900. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις
εκκλησιαστικών κριτηρίων περί λύσεως γάμου. Αίνος, Θάσος, Καλ-
λίπολη, Σηλυμβρία, Φιλιππούπολη.
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Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά
Θράκης, τ. 2, Αθήνα 1980, σ. 307 αρ. 1, σ. 321-327 αρ. 2, σ. 335-
338, 346-349.

1042

1852. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λέσβος.

Ζ. Καμπούρης, «Το "Σύστημα τών Πραγματευτών Ρωμαίων"»,
Λεσβιακά 3 (1959), σ. 18-19.

1043

1852-1861. Σουλτανικά φιρμάνια. Αντικαθίστανται τα προνόμια που πα-
ραχωρήθηκαν με την «Όργανικήν Διάταξιν» της Σάμου του έτους
1832. Επεξηγείται ο «Αναλυτικός Χάρτης τής Σάμου» του 185063.
Κωνσταντινούπολη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Σάμος. ΙΒ'.
«Αύτοκρατορικόν φερμάνιον εκδοθέν κατά τό έτος 1852». IP. «Αυ-
τοκρατορικόν φερμάνιον εκδοθέν κατά τό έτος 1861», σ. 883-895 (=
Σβορώνος, Σαμιακή νομοθεσία, σ. κε'-λβ', σ. λβ'-λθ' και Γκίνης, Περίγραμμα,
λήμμα 993, 1012).

1044

1852-1911. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κούρεντα (Ιωάννινα).

Σ. Μ π έ τ τ η ς, «Προικοσύμφωνα Κουρεντοχωριτών τής τουρκοκρα-
τίας», Ηπειρωτικά Χρονικά 33 (1998-1999), σ. 106-152, αρ. 1-26.

1045

1853-1911. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και απόφαση μητροπολίτη
επί κληρονομικής διαφοράς. Θεολόγος (Θάσος).

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Ή συμβολή τής έκκλησίας στήν κοινωνική περίθαλψη
τών ορφανών τής Θάσου κατά τούς τελευταίους αιώνες τής Τουρκο-
κρατίας. Ό θεσμός τών όρφανοεπιτρόπων», στον τόμο Ή Καβάλα και
ή περιοχή της (Πρακτικά Α' τοπικού συμποσίου), Θεσσαλονίκη 1980,
σ. 490-494 αρ. 1-6, σ. 495 αρ. 8-9, σ. 497-498 αρ. 12-13.

63. Πρβλ. λήμματα 941 και 1036 του παρόντος τόμου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΦΑΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

1895, 30 Σεπτεμβρίου

«Άνασνστάσης καί αύθις της εγχωρίου δρψανοεπιτροπής αποτελούμενης άπο τούς κυρίους
Μανωλάκη Γεωργίου, Άλέξανδρον Ιωάννου καί Αναγνώστη Οικονόμου ώς γραμματέα υπό
νέους όλως όρους και πρόγραμμα τ.ε. τά μέν άκίνητα ίνα καταγράψωνται είς τό σχετικόν
κώδηκα τής Όρψανοεπιτροπής καί ύπογράψωνται ύπό τοϋ κηδεμόνος τών Όρφανών, τά
δέ κινητά έκποιώνται και τό έξ αντών χρήμα μετά τήν άπότισιν τών χρεών κατατίθεται
είς τό Ταμεϊον τής Ιεράς Εκκλησίας ώς είς Όρφανικήν Τράπεζαν πρός 6% έτησίως, έπί
αποδείξει άσφαλεϊ, προτρέπονται πάντες οί εύσεβείς Χριστιανοί ίνα σνμμορφώνται πλη-
ρέστατα πρδς τό άνωτέρω πρόγραμμα τής όρφανοεπιτ ροπής, καθότι αφορά τήν πλήρη
έξασφάλισιν τών όρφανών.

Έν Βονλγάρω τή 30η Σεπτεμβρίον 1895
Ό Μαρώνειας Ιωακείμ έπιβεβαιοι»

1046

1853-1912. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Καζαβήτι (Θάσος).

Δ. Θεοδωρίδης, «Το αρχείο της οικογένειας Λογοθέτη από το
Μικρό Καζαβήτι της Θάσου», Θασιακά 12 (2001-2003), σ. 202 αρ.
15, σ. 207-208 αρ. 23-25.

1047

1854-1896. Διαθήκες. Γαλάτσι, Τσερβάριον (Ήπειρος).

Π. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, Έλαφότοπος Ζαγορίου: διαθήκαι ευεργετών
και άλλα ιστορικά στοιχεία, Αθήνα 1979, σ. 46-52 αρ. 57-58, σ. 55
αρ. 60, σ. 56-57 αρ. 62-63.

1048

1855. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Λευκάδα.

Δ. Μαλακάσης, «Μισθώσεις οίκοσίτων ζώων (κτηνομισθώσεις)»,
Ηπειρωτική Εστία 31/362-363 (1982), σ. 353-355.

1048α

1855-1857. Αναφορές κοινότητας, απόφαση οθωμανικών αρχών, καταστατικό
επαγγελματικού σωματείου, συμφωνία επαγγελματικών σωματείων.
Φιλιππούπολη.

Κ. Αποστολίδης, «Κώδιξ τοΰ Νικηφόρου τής Ί. Μ. Φίλιππου-
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πόλεως (1850-1861), Θρακικά 15 (1941), σ. 92-94 αρ. 10-11, σ.
97-98 αρ. 13· Θρακικά 16 (1941), σ. 32-34 αρ. 15-16, σ. 36-38 αρ.
18-19, σ. 63-64 αρ. 27.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΙ ΑΙ Π ΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΕΞΟΜΟΣΕΩΣ» ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1855, 29 Ιουνίου

«Οί υποφαινόμενοι κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως καϊ δοϋλοι ϋποκλινέστατοι τής υμετέρας
προσκυνητής ήμΐν Παναγιότητος παρουσιαζόμενοι ένώπιόν της όιά τής παρούσης ήμών
αναφοράς καθυποβάλλομεν υπ' όψιν της τά εξής παράπονά μας. Οί έντός τής πόλεως μας
καϊ οί είς τάς πέριξ κωμοπόλεις κάτοικοι Όθωμανοϊ παραλαμβάνοντες παιδας ανηλίκους
ώς έπι τό πλείστον κοράσια είς τάς οικίας των έπι λόγω ύπηρεσίας, άλλοι μέν άπό τοϋ
δρόμου άρπάζοντες ταϋτα, άλλοι δέ μέ τούς άπλήστους γονείς των συμφωνούντες ώς
δήθεν νά τά περιποιηθώσι και είς τούς καιρούς νά φροντίζωσι περϊ τής ύπανδρείας των,
έξαπατώσι ταϋτα είς τό διάστημα τής παρ' αύτοίς διαμονής των μέ λόγους καταπειστικούς
καϊ υποσχέσεις πολλάς, μέ φορέματα διάφορα καϊ φλωρία καϊ τά φέρουσιν είς τοιαύτην
άκμήν, ώστε μόνα των διαφθειρόμενα ηθικώς δίδουσι λόγον έξομόσεως και μολονότι
άμα πληροφορηθή δ σεβαστός ήμών άρχιερεύς άγιος Φιλιπουπόλεως σπεύδει άμέσως καϊ
καταβάλλει πασαν προσπάθειαν νά άποσπα τά τοιαϋτα άπό τάς χείρας τών Όθωμανών,
άποβαίνει όμως πάντοτε άδύνατος πάσα απόπειρα, διό άμέσως προτείνει τό πράγμα είς
τό έπιτόπιον συμβούλων, άλλά κακεΐσε παρουσιαζόμενα τά κοράσια καϊ τά παιδία καϊ
έξεταζόμενα δμολογοϋσι παρουσία τόν σκοπόν των καϊ μόλις μετ ολίγας στιγμάς εξετάσεως
τά παραλαμβάνει δ κατηχητής των και άναχωρεϊ χωρϊς νά δίδη άκρόασιν και προσοχήν
εις τήν έπιμονήν τοϋ άρχιερέως μας, προ πάντων δ Μολάς και δ Μουφτής, οίτινες κατά
τούς θρησκευτικούς των νόμους θεωροϋσιν ίεράν τήν δμολογίαν τών έξομοτών και δέν
δέχονται οϋτε λέξιν παρακλητικήν. Καϊ έπειδή τό κακόν τοϋτο όσημέραι χειροτερεύει
και κατήντησεν άφόρητον ήμΐν τε καϊ είς τόν πολύν λαό'ν, όστις άγανακτει μεγάλως
διά τάς δυσαρέστους ταύτας πράξεις, παρακαλοϋμεν θερμώς, όπως λαβοϋσα υπ' όψιν
τήν άπώλειαν τόσων ψυχών εύδοκήση νά ένεργήση, οίς τρόποις οίδε, τά πρός θεραπείαν
τούτου συντρέχοντα, και θέλει είμεθα διά βίου ευγνώμονες άναμιμνήσκοντες πάντοτε τό
καλόν τοϋτο, όπερ έπι τών λαμπρών αύτής ήμερών άδιστάκτως παρ' αύτής προσδοκώμεν
και ύποδιατελοϋμεν ...»

ΒΕΖΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΙΑΙΑΣ «ΕΞΟΜΟΣΕΩΣ» ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

XX-

«Έπειδή έπληροφορήθημεν ήδη ότι είς τούς καζάδες Κελκαντελάνι, Κράτοβα και Κομάνοβα
άρπάζονται κοράσια χριστιανών και παραβιάζονται είς τδ νά δεχθώσι τόν ίσλαμισμόν (τό
δποΐον τοϋτο γίνεται αίτιον πολλών άτοπημάτων) γράφοντες τό παρόν αύλικόν μας άξιοϋμεν
αύτήν, όπως άγκαλά καϊ είναι άθέμιτον τό νά δεικνύεται ψυχρότης είς τούς θέλοντας νά
παραδεχθώσι τόν άγιώτατον ίσλαμισμόν, έπειδή όμως (καθά περιττόν νά έξηγήσωμεν) τδ
πράγμα τοϋτο, δηλαδή τό πρός τήν ευθείαν όδόν φέρεσθαι, πρέπει νά βασίζηται είς συντριβήν
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καρδίας και είς ένα καθαρδν και ίερδν σκοπδν καϊ κατά συνέπειαν τδ νά έπιφέρηται βία
άπάδει είς τον θείον νόμον και είς τά τοιαύτα πράγματα πρέπει νά άποσοβήται πάν είδος
έναντιότητος, δι' δλα ταϋτα τούντεϋθεν άξιοϋμεν αυτήν, δπως έν περιπτώσει τοιούτων νά
γίνωνται αί άποχρώσαι έρευναι καί εξακριβώσεις κατά τήν ένοϋσαν αύτοϋ φρόνησιν και
έμβρίθειαν καϊ άφοϋ κατά τδ ο ύ σ ο ύ λ ι και έ μ σ ά λ ι παραδιδομένων τών τοιούτων
διά τινας ημέρας είς τούς γονείς των ή είς ένα άξιόπιστον έπίσκοπον έξακριβωθή καλώς τδ
πράγμα, τότε, έάν μεν ήθελεν άποδειχθή ότι δέν έμεσολάβησε κανείς άπειλητικδς τρόπος,
άλλ' ότι οίκοθεν εύχαρίστως δέχονται τον ίσλαμισμδν καί τοϋτο ήθελον τδ δμολογήσει
ένώπιον τοϋ συμβουλίου καί τοϋ μητροπολίτου, τότε νά έκτελήται εκείνο, τδ όποιον
απαιτεί ό θείος νόμος, εάν δέ έξ έναντίας ήθελον φανή σημεία βίας ή άπειλαί, τότε νά
άποπέμπωνται είς τά άρχαία. Έφ' ω καί γράφοντες στέλλομεν τό παρόν».

1049

1856. Προικοσύμφωνο. Κοζάνη.

Ελένη Μ π λ ι ο ύ ρ α, «Έθιμα του γάμου στην παλιά Κοζάνη»,
Δυτικό μακεδόνικα Γράμματα 3 (1992), σ. 123-124.

1050

1856. Διαθήκη. Λάρισα.

Β. Σπανός, «Η διαθήκη του Λαρισαίου δωρητή Δημητρίου Καρά
(1856) (Αναφορά στα σχολεία της Λάρισας και της περιοχής της)»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 22 (1992), σ. 27-30.

1050α

1856-1860. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ιωάννινα, Μέτσοβο.

Γ. Πλατάρης-Τζίμας, «Ανέκδοτα έγγραφα που αφορούν την
εκπαίδευση στο Μέτσοβο», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1989, σ. 175-
177, αρ. 3-4.

1051

1856-1861. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σφάκα (Κρήτη).

Μ. Καταπότης, «Σφάκα Σητείας — 'Ιδιωτικά έγγραφα», Μύσων
1/3 (1932), σ. 164-166.

1052

1856-1906. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δραμεσός, Ιωάννινα (Ήπει-

ρος)·
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Ά. Παπαθεοδώρου, Έκ Δωδώνης αντίλαλοι. Δραμεσιτικά
(Θρησκεία - Παιδεία- Εύεργέται- Αρχεία- Λαογραφία κτλ.), Αθήνα

1970, σ. 78-79, 94-99, 109, σ. 111-122 αρ. 1-13, σ. 122-125, 127-
129.

1053

1857. Συμφωνία συντεχνιών για την τήρηση αργιών και τους όρους απα-
σχόλησης μαθητευομένων. Βαζαρτζίκιον (Δοβρουτσά).
Χ. Παπαστάθης, «Συμφωνητικό έσναφίων τοϋ Hadzioglu Pazardzik
τής Δοβρουτσας στα 1857», Μακεδονικά 16 (1976), σ. 314.

1054

1857. Κανονισμός λειτουργίας ιδιωτικών ναών. Κεφαλονιά.

Σταματούλα Ζαπάντη (έκδ.), Τόνιον Κράτος. Έγχώριον Συμ-
βουλών Κεφαλληνίας. «Άρχεϊον Θρησκείας και Δημόσιας Οικονομίας»,
1817-1866, Αργοστόλι 2000, σ. 68-76.

1055

1857. Υγειονομικός κανονισμός. Κεφαλονιά.

Γ. ΓΙ ε ν τ ό γ α λ ο ς, Γιατροί και ιατρική Κεφαλονιάς στα χρόνια των
ξενικών κυριαρχιών, 1500-1864, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 451-453.

1056

1857. Μίσθωση έργου. I. Μ. Ξενοφώντος (Άγιον Όρος).

Δ. Σοφιανός, «Χατζή-Άντώνης Λύτρας ό Τήνιος καί τά μαρμα-
ρόγλυπτά του στή μονή Ξενοφώντος τοΰ Αγίου Όρους», Τηνιακά 3
(2005), σ. 126-127, αρ. 4.

1057

1857. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Βοστίνα, Δολό (Ήπειρος).

Ν. Υφαντής, Η Πωγωνιανή-παλιά Βοστίνα και τα κοινοτικά
διαμερίσματα Δολό-Δρυμάδες-Σταυροσκιάδι. Ιστορία-εθνογραφία-
παράδοση, Ιωάννινα 2005, σ. 362-364.
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1058

1857-1923. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κωδικοποιημένες διατάξεις
εθίμων. Μανδράκι, Νίσυρος.

Μ. Λογοθέτης, «Τα κτηματολόγια της Νισύρου κατά τα χρόνια
της δουλείας (1785-1945)», Νισυριακά 10 (1987), σ. 203-214 αρ.
1-764, σ. 271-273 αρ. 3-4, σ. 302 αρ. 3.

1059

1858. Μονομερής δήλωση διάζευξης από τη σύζυγο, η οποία αναλαμβάνει να
προσκομίσει το διαζύγιο από τον μητροπολίτη Δημητριάδος. Ρέτσιανη
Αγιάς (Θεσσαλία).

Η. Γεωργίου, «Διαζύγιο [1858] — μισθοί δασκάλων [1862] στην
τουρκοκρατία και ίδρυση κυριακού σχολείου [1896] στην επαρχία της
Αγιάς», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 4 (1983), σ. 191-192.

1060

1858. Διαθήκη. Χίος.

I. Κουνέλλης, «Μία διαθήκη από το Βασιλειώνικο, μνημείο ευ-
λάβειας και αγάπης», Φιλολογική Χίος 9 (2002-2003), σ. 158-159.

1061

1859. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κύπρος.

Κ. 'Ελευθεριάδης, «Παλαιά έγγραφα σχετικά μέ τήν περιου-
σία τής Ιεράς Μονής Χρυσορρο'ιατίσσης στη Λεμεσό», Κυπριακός
Λόγος 10/59-60 (1978), σ. 253-254, αρ. 2-3.

1061α

1859. Εμφυτευτική σύμβαση. Μυλοπόταμος (Κρήτη).

Μ. Παπαδάκις, «Ή Ί. Μονή Δισκουρίου», Προμηθεύς ο Πυρ-
φόρος 23 (1981), σ. 46.

64. Το κεφ. ΙΑ' (άρθρα 54-71) έχει δημοσιευθεί στο Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 1062. Τα
κεφάλαια ΓΙΑ' έχουν δημοσιευθεί και από τον Ε. I. Καρπάθιο στην εφημερίδα Δωδεκανησιακή Αυγή,
φ. 73-75 του 1923.
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1062

1859-1860. Αλληλογραφία, εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου. Τροπο-
ποιούνται διατάξεις του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα σχετικές με την εξ
αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, την προίκα και την αποκλήρωση.
Κέρκυρα.

____, Επίσημα έγγραφα τνπωθέντα διαταγή τής Γερουσίας καϊ

άφορώντα τήν άναθεώρησιν τον εν τω Ίονίω κράτει Ισχύοντος κληρονομικού
συστήματος, Κέρκυρα 1860 σ. 3-68.

1063

1859-1882. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κλειώ (Λέσβος).

Π. Βλάχος, «Ιστορικά έγγραφα καί στοιχεία. Αρχείο 'Ιωάννου
Παρασκευα (Κλειοΰ Λέσβου)», Λεσβιακά 14 (1993), σ. 301-315.

1064

1860-1861. Σύμβαση «συντροφιάς» και έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Αρ-
γοστόλι (Κεφαλληνία).

Ά. Δ ε μ π ό ν ο ς, «'Επιστήμονες υγειονομικοί καί άσκηση τής ιατρικής
στήν Κεφαλλονιά τά χρόνια τής άγγλικής προστασίας», Παρνασσός

22/1 (1980), σ. 130-135, αρ. 1-2.

1065

1860-1877. Πωλήσεις ακινήτων. Ταξιάρχης (Χαλκιδική).

Ερατώ Ζέλλιου-Μαστορόκωστα, Ταξιάρχης Χαλκιδικής,
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 198-210, αρ. 10-16.

1066

1860-1912. Σουλτανικά βεράτια προς τους πατριάρχες Ιωακείμ Β' (1860),
Διονύσιο Ε' (1887) και Ιωακείμ Γ' (1901). Εγκύκλιοι για τη σύσταση
πνευματικών και μικτών εκκλησιαστικών δικαστηρίων, γενικοί κανονισμοί
των ετών 1860-1862 περί διευθετήσεως εκκλησιαστικών και εθνικών
πραγμάτων των ορθοδόξων, νόμοι περί συστάσεως νομαρχιών και
γενικής διοικήσεως νομών, κανονισμοί επαρχιών, ιδρυμάτων και
ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων. Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη), Βέροια,
Βιτώλια, Βοδενά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κοζάνη, Κορυτσά, Κρούσοβο,
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Κωνσταντινούπολη, Νάουσα, Σιάτιστα, Τύρνοβο.
Χ. Παπαστάθης (έπιμ.), Οί κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών
κοινοτήτων τον οθωμανικού κράτους καϊ τής διασποράς, τ. A'Noμοθετικες
πήγες - κανονισμοί Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 43-68 αρ. 4-8,
σ. 78-144 αρ. 10-15, σ. 147-394 αρ. 1-2365.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΔΕΝΩΝ

1911, 17 Ιουλίου

«... Περι Μικτοϋ Δικαστηρίου
'Άρθρον 43". - Τό Μικτόν δικαστηρίον συγκείμενον εκ τής ολομελείας τής Δημογεροντίας
συνεδριάζει εν τή Ιερά Μητροπόλει καθ' εκάστην Παρασκευήν υπό τήν προεδρίαν τοϋ Μη-
τροπολίτου, δικάζει πάσας τάς ύλικάς υποθέσεις ήτοι τάς περί διαθηκών καί κωδικέλλων,
αφιερωτικών έγγράφων (Βακφιέ), διατροφής μετά τήν λνσιν τοϋ γάμου, τραχώματος καί
προικός, συνεπειών λύσεως μνηστείας καί γάμου συμβαινούσας δι' άναφοράς· έτι δέ καί
τάς περί κληρονομιάς έξ άδιαθέτου άλλά τότε μόνον όταν άμφότερα τά διάδικα μέρη κατ'
αϊτησιν αύτών άνενεχθώσιν είς αύτά. 'Επίσης δικάζει περί υιοθεσίας, περί κηδεμονίας καί
έπιτροπείας καί πάσας τάς ύλικάς υποθέσεις, έν αίς έν τών διαφερομένων μερών τυγχά-
νει κληρικός ή πρόσωπον ηθικόν οΐον Μονή, 'Εφορεία ναοϋ τίνος, Νοσοκομείου ή σχολής
καί έν γένει πάσαν ύπόθεσιν τήν δποίαν ή πολιτική άρχή ήθελε παραπέμψη είς ταϋτα.
Θα δικάζη δέ πρωτοδίκως έπί τή βάσει τής άπό 23 Τζεματζιοϋ-Ίλαχίρ 1308 καί 22
Ιανουαρίου 1306 (1891 Βεζυρικής εγκυκλίου) καί έπί τή βάσει τών έθνικών κανονισμών
τών έν ισχύει νόμων, ήτοι τών κανόνων τών Άγ. Αποστόλων καί τών Οικουμενικών καί
τοπικών συνόδων τοϋ Ρωμαϊκού καί Βυζαντινοϋ δικαίου, τοϋ Ίουστιανείου, τοϋ έν τοις
Βασιλικοϊς καί τοϋ Αρμενοπούλου. Τών όρων, τών τόμων συγγηλίων, ύπομνημάτων
έγκυκλίων καί άποδείξεων τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, τών επικρατούντων τοπικών
εθίμων καί παραδόσεων τής 'Εμπορικής Όθωμ. οικονομίας τοϋ Παραρτήματος τοϋ έμπορικοϋ
νόμου καί τοϋ περί ακυρώσεως κεφαλαίου τής πολιτικής οικονομίας, ών τάς ελλείψεις
συμπληροϋσιν έκ τοϋ Ρωμαϊκού καί Βυζαντινοϋ δικαίου. Τά μέλη τοϋ δικαστηρίου είσίν
ίσόψηφα κρατεί δέ ή τών πλειόνων ψήφος■ έν περιπτώσει ισοψηφίας κρατεί ή γνώμη τοϋ
μέρους είς ό προστεθήσεται ή ψήφος τοϋ Προέδρου. Τά πρακτικά εκάστης συνεδριάσε-
ως ύπογράφονται ύπό πάντων τών μελών τών λαβόντων μέρος είς τήν συνεδρίασιν καί

65. Για τα υπ' αρ. 1-3 έγγραφα βλ. Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 1004, 1031, 1054 αντιστοίχως.
Για το υπ' αρ. 9 έγγραφο βλ. Γκίνης, Περίγραμμα, λήμμα 1008. Για τα υπ' αρ. 11 και 14 έγγραφα βλ.
και λήμμα 1115α του παρόντος τόμου. Για τα υπ' αρ. 12-13 έγγραφα βλ. και λήμμα 1073 του παρόντος.
Για το υπ' αρ. 4 έγγραφο (σ. 187-195) βλ. και λήμμα 1134 του παρόντος. Για το υπ' αρ. 6 έγγραφο
(σ. 204-205) βλ. και λήμμα 1149β του παρόντος. Για τα υπ' αρ. 7-8 έγγραφα (σ. 206-213) βλ. Π.
Βακουφάρης, Οι επαρχιακοί κανονισμοί της Μητροπόλεως Πελαγονίας (1906 και 1911 ), Θεσσαλονίκη
1983, σ. 5-15. Για τα υπ' αρ. 9-11 έγγραφα (σ. 214-248) βλ. και λήμμα 1123 του παρόντος. Για τα
υπ' αρ. 13-14 έγγραφα (σ. 266-293) βλ. και λήμμα 1162γ του παρόντος. Για το υπ' αρ. 19 έγγραφο
(σ. 325-330) βλ. και λήμμα 1118α του παρόντος.
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έπικυροϋνται ύπό τον Προέδρου. Ό Πρόεδρος εκφέρει τήν γνώμην αύτοϋ τελευταΐον μετά
τήν γνωμοδότησιν τών διοικητικών μελών έρωτωμένον πρότερον πάντων τοϋ μικροτέρου
τήν ήλικίαν σννωδά τοις νόμοις. Παν έγγραφον άναφερόμενον εις τό έν λόγω δικαστήριον
παραπέμπεται ύπό τοϋ Προέδρου εις αύτό άφοϋ προηγουμένως πρωτοκολληθή καί δρισθή
ή δικάσιμος ημέρα ...».

1067

1861-1882. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος.

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Η πρακτική ιατρική στη Θάσο κατά την τουρκοκρα-
τία», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 562-563 αρ. 1-2, σ. 566 αρ. 5, σ.
569-571 αρ. 8.

1068

1861-1892. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Φλώρινα.

Ν. Λούστας, Η ιστορία τον Ννμψαίον - Νεβεσκας Φλωρίνης.
Σνμβολή των Νυμφαιωτών στην εθνική, ιστορική, οικονομική, πολι-
τιστική και παραδοσιακή ζωή τον, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 232-233,
236-237, 255.

1069

1861-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διαδικαστικά έγγραφα. Αποφάσεις
κοινότητας, εκκλησιαστικού συμβουλίου και μικτού εκκλησιαστικού
δικαστηρίου. Θεολόγος, Καζαβήτι, Λιμένας, Μαριές, Ραχώνι, Σωτήρας
(Θάσος), Καβάλα.

Κ. Χ ι ό ν η ς, «Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την
τουρκοκρατία» Θασιακά 5 (1988), σ. 180-190 αρ. 2-1166, σ. 192-211
αρ. 14-32.

1070

1862. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κισσός (Μαγνησία).

Β. Μπάκας, «Δύο επιτροπικά χωριών του Πηλίου», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 39 (2001), σ. 366-369, αρ. 1-2.

66. Το υπ' αρ. 4 έγγραφο αναδημοσιεύεται από τον Γ. Νάκο, «Μια μορφή κοινοτικής — δικα-
στικής δικαιοδοσίας στο εθιμικό δίκαιο της Θάσου», Θασιακά 7 (1990-1991) σ. 85, αρ. 7 (λήμμα 1094
του παρόντος τόμου).
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1071

1863. Μαρτυρικό. Βιτώλια.

Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, «Μια δικαστική διαφορά
στο Μοναστήρι (Βιτώλια) και οι ελληνικές συντεχνίες. Ένα ανέκδοτο
έγγραφο του 1863», Έλιμειακά 6-7 (1983), σ. 281-291.

1072

1864. Μίσθωση έργου. Λευκάδα.

Δ. Μ α λ α κ ά σ η ς, Τά παλιά σπίτια τής Λευκάδας, 1850-1920,
Αθήνα 1982, σ. 269-282, αρ. 1-11.

1073

1864-1900. Πατριαρχικά, συνοδικά έγγραφα και εγκύκλιοι για την οργάνωση
των δικαστηρίων και των εκκλησιαστικών διοικητικών επιτροπών,
την ανέγερση, οργάνωση εκκλησιών, σχολείων και φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων, τη ρύθμιση ζητημάτων εμπραγμάτου, οικογενειακού,
κληρονομικού, φορολογικού δικαίου. Κωνσταντινούπολη.
Ί. Σταυρίδης, Συλλογή πατριαρχικών καϊ συνοδικών εγκυκλίων,
πατριαρχικών αποδείξεων και εγκυκλίων τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας,
Κωνσταντινούπολις 1900, σ. γ-δ, σ. 1-131 αρ. 1-49, σ. 172-173 αρ.
22, σ. 182-183 αρ. 28, σ. 186-187 αρ. 32, σ. 190-222 αρ. 35-45,
σ. 228-230 αρ. 4967.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΙΕΡΕΩΝ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

1885, 10 Σεπτεμβρίου

«ΙΩΑΚΕΙΜ
ελέω Θεοϋ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Κ/ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Άριθ. Πρωτ. 2112
Διεκπ. 2348

Ίερώτατε Μητροπολΐτα....... εν άγίω Πνεύματι αγαπητέ άδελφε καϊ σνλλει,τουργε τής

ήμών Μετριότητος κυρ...... χάρις εϊη τή αύτής Τερότητι καϊ ειρήνη παρά Θεοϋ. Ούκ

67. Πρβλ. σχετ. λήμμα 1066 του παρόντος τόμου.
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αγνοεί πάντως ή αύτής ίερότης ότι συμβαίνει πολλάκις ίνα οί ιερείς καλούμενοι παρά τών
χριστιανών τιθώσι τήν ύπογραφήν αύτών ώς μαρτύρων ή εγγυητών εν όιαφόροις έγγράφοις
ή συμβολαίοις επί παραβάσει τοϋ κ. τών άγιων Αποστόλων κανόνος ρητώς διακελεύοντος
«κληρικός εγγύας διδούς καθαιρείσθω». Διά τοϋτο βλέπομεν πολλάκις παρουσιαζόμενον
τό ατόπημα όπερ οί θεοφόροι Απόστολοι ηθέλησαν πρόλαβεΐν διά τοϋ μνησθέντος κανόνος
αύτών, κλητεύεσθαι δηλονότι τούς ιερείς ενώπιον τών πολιτικών δικαστικών άρχών και
ύποβάλλεσθαι ταϊς εν τοιαύταις περιπτώσεσι νενομισμέναις διατυπώσεσιν. Είς πρόληψιν οϋν
καϊ άποτροπήν τών τοιούτων ατοπημάτων εγνωμεν άπολϋσαι τήν παροϋσαν Πατριαρχικήν
και Συνοδικήν εγκύκλιον επιστολή ν δι' ης εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν τή αύτής
ίερότητι ίνα γνωστοποίηση παντι τω κατά τήν θεόσωστον αύτής επαρχίαν ίερω κλήρω
ότι άπαγορεύεται συμφώνως τω προμνησθέντι ίερω άποστολικώ κανόνι παντι κληρικώ
και ίερεϊ ύπογράφειν εν οίωδήποτε εγγράφω ή συμβολαίω ύπό τήν ιδιότητα μάρτυρος
ή εγγυητοϋ πλήν εκτάκτων και εξαιρετικών όλως τυχόν περιστάσεων καθ' ας ύπάρχει
ελλειψις παντελής ετέρου προσώπου λαϊκοϋ.

Επειδή δέ παρετηρήθη ότι έπ' εσχάτων ένιοι τών άδελφών επελάθοντο άτυχώς τής
άρχαίας κανονικής και πατροπαραδότου τάξεως τοϋ μή άναφέρεσθαι έπ' εύθείας είς τάς
ενταύθα κεντρικός αύτοκρατορικάς άρχάς ειμή διά τών Πατριαρχείων, εί δεήσει, όπως
μή τό άδόκιμον τοϋτο παράδειγμα, γνωσθέν, εύρη τυχόν μιμητάς, προαγόμεθα συνοδική
διαγνώσει έπιστήσαι σπουδαίως τήν προσοχήν τής αύτής ίερότητος έπι τής άκριβοϋς
τηρήσεως τής είρημένης κανονικής εκκλησιαστικής τάξεως ης ή παράβασις μεγάλην
προφανώς επάγεται τήν εύθύνην. Ε'ίη δ' επϊ τούτοις μετ' αύτής ή χάρις τοϋ Κυρίου και
τό άπειρον έλεος ...»

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1891, 31 Ιανουαρίου

«... Και δή συνιστώντες συνοδική διαγνώσει τή αύτής Τερότητι τήν μετά πολλής τής
επιστασίας μελέτην τής αύτοκρατορικώ Ίραδέ κεκοσμημένης ύψηλής άποφάσεως, προτρε-
πόμεθα και παραγγέλλομεν, όπως αύστηράν τηρήση προσοχήν έν τή εφαρμογή εκάστου
κεφαλαίου.

Και επι μεν τών δικαστικών, τάς μεν εκ μνηστείας καϊ γάμου άπορρεούσας (πνευματικάς)
διαφοράς οφείλει διαξάγειν έν δικαστηρίω, συγκροτούμενοι, κατά τήν εν ενεργεία δικο-
νομίαν, έξ ιερέων καταλλήλων, ύπό τήν προεδρείαν αύτής ή τοϋ ιδίου επιτρόπου· τάς δέ
εκ τής διαλύσεως μνηστείας και τάς περϊ προικός, τραχώματος, διατροφής καϊ διαθηκών
διαφοράς, εν δικαστηρίω, καταρτιζομένω, ώς άνωτέρω, έκ πολιτών τιμίων, εύϋπολήπτων
και διακεκριμένων επι άκεραιότητι χαρακτήρος φροντίζουσα εγκαίρως τήν καθ' άπασαν
τήν επαρχίαν αύτής έκδοσιν ομοιομόρφου τύπου προικοσυμφώνου καϊ διαθήκης νομίμου και
συνάδοντος τοις έν τή εγκλειστώ ύψηλή άποφάσει καθωρισμένοις, μετά τών απαιτουμένων
οδηγιών.

Έπϊ δέ τών σχολιακών οφείλει προσέχειν α.) εν τή εκλογή τής εφορίας, γινομένη ύπό τήν
προεδρείαν αύτής, όπως καταρίζηται εκ προσώπων τιμίων, άρμοδίων καϊ άπολαυόντων
τής άγαθής ύπολήψεως τής κοινότητος και μητροπόλεως, υπόχρεων όντων έργάζεσθαι
ύπό τήν προεδρείαν αύτής, ή τοϋ ιδίου επιτρόπου· β'.) εν τή εκλογή τοϋ προσωπικοϋ τών
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διδασκάλων, γινομένη έν συνεδριάσει τής έφορίας, δπως ώσιν ούτοι ου μόνον εύπαίδευτοι
καϊ δόκιμοι περϊ τό διδασκαλικόν αυτών επάγγελμα, άλλά καϊ χρηστοί, φρόνιμοι, τύπον
ήθικότητος και ύπογραμμόν ύγιοϋς μορφώσεως εαυτούς παρέχοντες και ούτως έγκρίνειν
αύτούς και έφοδιάζειν κατ' έτος δι ιδίου αύτής ένδεικτικοϋ· γ'.) μελεταν οφείλει τά
προγράμματα τών μαθημάτων λίαν προσεκτικώς, ίνα μή τι ύπάρχη τό άπαδον ού μόνον
τοις πολιτικοΐς καθεστώσιν, άλλά καϊ τή διανοητική άναπτύξει και ηθική διαπλάσει τής
μαθητευούσης νεότητος, καϊ άκολούθως έπικυρονν ταϋτα, άναλογιζομένη τάς εύθύνας, άς
μόνη φέρει ενώπιον τής Εκκλησίας καϊ τής Σεβαστής Κυβερνήσεως.
Περϊ δέ τών ιερέων ού χρήζει οδηγιών, γινώσκουσα πώς δει καθοδηγεϊν τόν κλήρον, ώστε
ού μόνον άπέχειν τών προκαλούντοιν δίκας και όρκους, άλλά καϊ τούς άλλους τω άγαθω
αύτοϋ παραδείγματι διδάσκειν άποχήν έν ή δέ περιπτώσει τυχόν εύρεθή τις τών ιερέων
υποχρεωθείς είς ορκωμοσία ν ή έναχθεϊς είς δίκην, ή αύτής Ίερότης οφείλει ένεργεϊν συμ-
φώνως τοις περι τούτου διαταττομένοις έν τή υψηλή άποφάσει μετά πάσης άκριβείας.
Ταϋτα πάντα άπαρεγκλίτως τηρεϊν παραγγέλλεται, καϊ προτρέπεται όπως άνακοινώσηται
καθ' όλη ν αύτής τήν έπαρχίαν τούς σωτηρίους τούτους θεσμούς, πρός ους όφείλ ουσιν
άναντιρρήτως σνμμορφωθήναι πάντες, βέβαιοι όντες ότι ό τάναντία φρονών λογισθήσεται
άντιστρατευόμενος τή Εκκλησία καϊ τή Σεβαστή Κυβερνήσει τοϋ τρισεβάστου ήμών
'"Ανακτος, Ου τά έτη είησαν ένδοξα, άνοσα και πανευδαίμονα. Ή δέ τοϋ Θεοϋ χάρις και
τό άπειρον έλεος εΐη μετά τής αύτής Ιερότητας ...».

1074

1865. Διαθήκη. Κάλυμνος.

Ί. Γούναρης, «'Ιεζεκιήλ Παπουτσίνας», Καλυμνιακα Χρονικά 2
(1981), σ. 52.

1075

1865-1891. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σέρρες.

Δ. Σ α μ σ ά ρ η ς, Ή κοινότητα τον Άγίον Πνεύματος Σερρών επί
τουρκοκρατίας: ιστορία, τοπογραφία, κοινοτικός βίος, γλωσσικά καϊ
ιστορικά μνημεία, ανέκδοτα έγγραφα, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 129-133
αρ. 1-5, σ. 133-134 αρ. I II.

1076

1865-1897. Χρεωστικά ομόλογα. Χότσιστα.

Έ. Κ α ρ α κ ί τ σ ι ο ς, «Παλαίτυπα έκ Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυτσάς
τής βιβλιοθήκης Σ. Θ. Μπόρτση ή Κράλη», Μακεδόνικα 34 (2003-2004),
σ. 125-126 αρ. 119-120, σ. 131-140 αρ. 131-146.
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ΑΡΙΘΜΟΙ 1132α - 1140α

1077

1866-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαμοθράκη.

Ν. Κατσάνης, Μ. Μαργαρίτης, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα
από τη Σαμοθράκη», Περί Θράκης 3 (2003), σ. 229-245, αρ. 1-
13.

1078

1867 (18/7). Σουλτανικό φιρμάνι, το οποίο περιλαμβάνει τον «'Οργανικό
Νόμο» της Κρήτης, δηλαδή τις παραχωρήσεις της Τψηλής Πύλης
προς τον κρητικό λαό. Κωνσταντινούπολη, Χανιά.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Κρήτη. Ρ. «Δι-
άταγμα Αύτοκρατορικόν. Όργανικός Νόμος τής Κρήτης», σ. 788-794.
(= Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ II. Περίοδος Β': Ήμιαυτονομία
(1868-1898)», Τάλως 4/1 (1994), σ. 73-105, αρ. 168).

«... Θ'. Έντός τής έδρας τής Γενικής Διοικήσεως, είς τάς Διοικήσεις και είς τάς Επαρχίας
θέλονσι κατασταθή δικαστήρια επιφορτισμένα έκαστον κατά τήν ίδιάζουσαν αύτώ αρμοδιότητα
τήν έκδίκασιν τών πολιτικών και ποινικών δικών. Τό έντός τής έδρας τής Γενικής Διοι-
κήσεως, έντός τών μικτών Διοικήσεων και Επαρχιών άποκατασταθησόμενα Δικαστήρια
θέλουν σύγκεισθαι έκ μελών χριστιανών και μωαμεθανών, έκλεγομένων ύπό τών κατοί-
κων τών δύο θρησκευμάτων. Έν ταΐς Διοικήσεσι καϊ έν ταΐς Έπαρχίαις τών όποιων δ
πληθυσμός εΐναι αποκλειστικώς χριστιανικός, τά δικαστήρια ταϋτα θέλουν σύγκεισθαι
άποκλειστικώς άπό χριστιανούς.

I. Έν τή έδρα τής Γενικής Διοικήσεως, ώς καί έν ταΐς Διοικήσεσι τών όποιων δ πληθυσμός
είναι μικτός, θέλει ύπάρχει εις Μεχκεμές τοϋ μουσουλμανικοϋ νόμου διά τινας είδικάς
δίκας μεταξύ μωαμεθανών. Έν τοις χωρίοις θέλει ύπάρχει συμβούλιον τών γερόντων. Ό
μωαμεθανικός και δ χριστιανικός πληθυσμός εκάστης Διοικήσεως θέλει έχει δημογερο-
ντίας διακεκριμένος. Αί δημογεροντίαι αύται θέλουν εκλέγεσθαι ύπό τών κατοίκων είς
τούς όποιους άνήκουσιν ...

II. IV. Έπειδή οί κάτοικοι τής νήσου Κρήτης ούδέποτε έπλήρωσαν τόν φόρον τόν λε-
γόμενοι' Βεργκύ είς τόν όποιον υπόκεινται αί λοιπαί Έπαρχίαι τής Αύτοκρατορίας, δέν
θέλουν εΐσθαι καί τοϋ λοιποϋ ήναγκασμένοι νά πληρόνωσιν ειμή τό δέκατον, τόν φόρον επί
τών οινοπνευμάτων, τόν έπί τοϋ καπνοϋ καί τοϋ άλατος, εισαχθέντα άντι τής γενομένης
εκπτώσεως τών τελωνειακών δασμών έπι τής έξαγωγής και τής εισαγωγής, καθώς καί
τινας άλλους ρητούς φόρους τούς όποιους εκπλήρωσαν πάντοτε ώς καϊ οί λοιποί κάτοικοι τής
Αύτοκρατορίας και τών όποιων σήμερον συζητείται ή άναθεώρησις καϊ τακτοποίησις ...».

1078α

1867. Απόδειξη είσπραξης. Τεργέστη.
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Μ. Μανούσακας, «Οί Έλληνες τής Βενετίας καί ή κρητική
επανάσταση τοΰ 1866», στον τόμο Αφιέρωμα στο Νίκο Σβορώνο, τ.
2, Ρέθυμνο 1986, σ. 243, αρ. 7.

1079

1867-1876. Προικοσύμφωνα. Σμύρνη.

Ν. Κ α ρ α ρ α ς, «Δύο παλιά προικοσύμφωνα τής Σμύρνης», Μικρασιατικά
Χρονικά 14 (1970), σ. 529-532.

1080

1867-1898. Οργανικός Νόμος της Κρήτης και Συνοδευτικοί Κανονισμοί
(1867/1868). Σύμβαση Χαλέπας (1878), Οργανισμός Κρήτης (1896).
Προκηρύξεις της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης και Κρητών Στρατιω-
τικών Αρχηγών προς τους κατοίκους της νήσου, Πρακτικά Συνεδρι-
ών και προκηρύξεις των ναυάρχων των Μ. Δυνάμεων (1897-1898),
Ανακοίνωση των Μ. Δυνάμεων προς τον βασιλέα Γεώργιο (1898).
Κανονισμοί Μικτών Δικαστηρίων και Δημογεροντιών, Μικτών Δι-
οικητικών Συμβουλίων. Σουλτανικά Φιρμάνια. Νομοθετικά Κείμενα
και συναφείς αιτιολογικές εκθέσεις [Κώδικας Πολιτικής και Ποινικής
Δικονομίας (1880), Κώδικας Ειδικής Δικονομίας επί οικογενειακών και
κληρονομικών δικών χριστιανών πολιτών της Κρήτης (1880), Νόμος
περί πολιτικής διατιμήσεως αμοιβής και αποζημιώσεως δικηγόρων
(1881, 1892), Νόμος περί υποθηκών (1880), Νόμος περί επιτροπείας
και κηδεμονίας (1881), Νόμος περί βελτιώσεως Οργανισμού Διακα-
στηρίων (1892), Ψήφισμα περί τόκων (1880), Κανονισμοί Συμβο-
λαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (1879)]. Νομοθεσία Εκλογική,
Αγροτική, Αστυνομική, Υγειονομική, Δημοσιονομική, Ειδική Ποινική.
Ψηφίσματα Επαναστατικών Γενικών Συνελεύσεων των Κρητών (1878,
1889, 1895, 1897, 1898), Διορισμοί Διοικητών Κρήτης, Εγκύκλιοι
επαναστατικών και διοικητικών επιτροπών. Κρήτη.
Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ II. Περίοδος
Β': Ήμιαυτονομία (1868-1898)», Τάλως 4/1, 2 (1994), σ. 1-71768.

68. Για τις προγενέστερες αποσπασματικές εκδόσεις βλ. Παπαμανουσάκης, ό.π., στην αρχή
κάθε πηγής.



636

ΑΡΙΘΜΟΣ 1080α

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1880, 16 Απριλίου

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Αρθρον 1. Υποθέσεις καί διαφοραί τών Χριστιανών τής Κρήτης πολιτών έπι οικογενειακών
καί κληρονομικών δικαίων ρυθμίζονται υπό τοϋ παρόντος νόμου καί συμφώνως πρός τους
ορισμούς αύτοϋ διεξάγονται.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
Αρθρον 2. Οί δρισμοί καί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου δρώσι τάς υποθέσεις καί τά
δίκαια άστικοϋ δικαίου τών Χριστιανών, τά υπαγόμενα μέχρι σήμερον είς τήν δικαιοδο-
σίαν τών Δημογεροντιών. Υποθέσεις διοικητικής φύσεως ύπαγόμεναι είς τήν δικαιοδοσία ν
τών Δημογεροντιών ρυθμίζονται ύπό άλλων νόμων. Υποθέσεις περί συνάψεως γάμων καί
διαλύσεως αυτών, ώς καί πάσαι αί λοιπαί εκκλησιαστικής φύσεως, υπάγονται είς τούς έν
Κρήτη άρχηγούς τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας συμφώνως πρός τούς έπικρατοϋντας κανόνας
καί έθιμα άνευ ουδεμιάς μεταβολής.

Αρθρ. 3. Αί ύπαγόμεναι είς τήν δικαιοδοσίαν τών Δημογεροντιών άστικοϋ δικαίου
ύποθέσεις είναι:

Αί περί μνηστείας καί περί προικός,

Περί πολιτικών τοϋ γάμου καί τής διαλύσεως αύτοϋ άποτελεσμάτων, άφορώντων τήν

περιουσίαν καί τά άστικά δίκαια τών συζύγων,

Περί υίότητος καί πατρότητος,

Περί άναγνωρίσεως φυσικών τέκνων,

Περί υιοθεσίας,

Περί επιτροπείας τών άνηλίκων καί ανικάνων.
Περί έξ άδιαθέτου κληρονομιών,
Περί τών δωρεών.

Αρθρ. 4. Αί περί τών αντικειμένων τοϋ προηγουμένου άρθρου άναφυόμεναι ύποθέσεις ή
είναι έποπτείας, νομιμοποιήσεως, διαχειρίσεως καί διευθύνσεως μή άμφισβητούμεναι, ή,
έγειρομένων έπ' αύτών διενέξεων μεταξύ τών διαφερομένων, καθίστανται άμφισβητούμεναι
καί άπαιτοϋσι δικαστικήν λύσιν.

Αρθρ. 5. Αί μη άμφισβητούμεναι ύποθέσεις οικογενειακών καί κληρονομικών δικαίων
υπάγονται είς τήν άμεσον τών Δημογεροντιών δικαιοδοσίαν, αί δε άμφισβητούμεναι
ύπάγονται είς τήν άρμοδιότητα τών παρά ταΐς Χριστιανικαϊς Δημογεροντίαις συσταινο-
μένων Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΩΝ

Αρθρ. 6. Αί Δημογεροντίαι συσταίνονται καί ένεργοϋσι συμφώνως πρός τόν Όργανικόν
Νόμον τής Κρήτης καί πρός τούς λοιπούς νόμους τούς ισχύοντας έν τή Νήσω.

ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρθρ. 7. Τά παρά ταϊς Χριστιανικαΐς Δημογεροντίαις δικαστήρια είναι πέντε Πρωτοδικεία,
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εν Έφετεϊον καί το άνώτατον Πατρίαρχικόν Δικαστηρίον.

'Άρθρ. 8. Παρ' εκάστη Δημογεροντία Διοικήσεως συνιστάται εν Πρωτοδικεΐον. Τό Έφετεϊον
εδρεύει είς τήν πρωτεύουσαν τής Νήσου. Τό δε άνώτατον Πατρίαρχικόν Δικαστήριον
εδρεύει εν Κωνσταντινονπόλει ...»

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1887, 12 Νοεμβρίου

«Άρθρ. 1. Προκειμένου περί δίκης είς ην ενδιαφέρεται ή τε μουσουλμανική καί χριστιανική
κοινότης επαρχίας τινός, άμφοτέρας τάς κοινότητας άντιπροσωπεύει ενώπιον τών τακτικών
δικαστηρίων πληρεξούσιος, διοριζόμενος ύπό τών δημάρχων τής έπαρχίας.
'Άρθρ. 2. "Οταν πρόκειται περί δίκης, εις ην ένδιαφέρεται μόνη ή μουσουλμανική κοινότης
έπαρχίας τινός, ή κοινότης αύτη άντιπροσωπεύεται ένώπιον τών τακτικών δικαστηρίων
ύπό πληρεξουσίου, όν διορίζουσιν οί μουσουλμάνοι δήμαρχοι τής έπαρχίας καί οί μου-
σουλμάνου πάρεδροι τών δήμων αύτής, έν οίς ό δήμαρχος είναι χριστιανός. Προκειμένου
δέ περί δίκης είς ην ένδιαφέρεται μόνη ή χριστιανική κοινότης, αύτη άντ ιπροσωπεύεται
ένώπιον τών τακτικών δικαστηρίων ύπό πληρεξουσίου, διοριζομένου υπό τών χριστιανών
δημάρχων τής έπαρχίας καί τών χριστιανών παρέδρων τών δήμων αύτής, έν οίς δ δή-
μαρχος είναι μουσουλμάνος.

'Άρθρ. 3. Τήν χριστιανικήν κοινότητα εκάστου χωρίου παριστώσιν ένώπιον τών τακτικών
δικαστηρίων οί χριστιανοί δημογέροντες αύτοϋ, τήν δέ μουσουλμανικήν οί μουσουλμάνοι
δημογέροντες. Προκειμένου περί δίκης είς ην ενδιαφέρονται ή τε χριστιανική και μου-
σουλμανική κοινότης χωρίου τινός, άμφοτέρας τάς κοινότητας άντιπροσωπεύουσιν ένώπιον
τών τακτικών δικαστηρίων οί χριστιανοί καί μουσουλμάνοι δημογέροντες τοϋ χωρίον».

1080α

1868-1880. Ο κανονισμός λειτουργίας της Κοινότητας της Κλεισούρας και
άλλα κοινοτικά έγγραφα.

Π. Βακουφάρης, Ο Κώδικας της Κοινότητας Κλεισούρας
(1868-1880). Κοινοτικοί θεσμοί στη Μακεδονία και Θράκη μετά τις
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 83-170.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ.

1869, 3 Ιανουαρίου

«Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Κλεισούρας παραδεχθέντες ενχαρίστως την Ιεράν πρόνοιαν της
εκκλησιαστικής Αρχής διά τονς αρραβώνας εις τας οποίας σννέβαιναν διάφορα ανόφελα
έξοδα και ατοπήματα. Τούτο ένεκεν σνμφώνως της εκκλησιαστικής Γραφής καταχωρούμεν
τα περί αρραβώνας όρια εις τον παρόντα κοινόν κώδικα σννεπεία δε τούτων, σήμερον επί
Γενικής σννελεύσεως ελείφθη μέτρον δια τα έτερα παλαιά έθιμα τινά εν τη κοινωνία μας
άτινα έφερον επίσης σύστημα πολλνεξόδον και ατοπήματος. Τα τοιαύτα δε ενχαρίστως
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σήμερον άπαντες ομοφώνως καταχωρούμεν εις τον παρόντα κώδικα και όλα τον λοιπού
βαλθώσιν εις ενέργειαν ως εξής.

Περί αρραβώνος Κεφάλαια
α) οι μέλλοντες να αρραβωνιασθώσιν να έχωσι την νόμιμον ήλικίαν
β) ο αρραβών θέλει διαρκεί έως εξ μήνας ή το πολλύ εν έτος και θέλονσι γίνει τα Στε-
φανώματα

γ) οι αρραβώνες θέλονσι γίνεσθαι επί παρρησία ενός ιερέως και δύο ή τριών προκρίτων

τον Μαχαλά. Συγχρόνως δε γίνει η ανήκονσα σημείωσις.

δ) εις τον αρραβώνα θα δίδεσθαι σημεία δακτνλίδια μόνον και ονχί άλλο τι.

ε) τα δώρα δε επίσης εμποδισμένα παντελώς ώστε ούτε εις τον αρραβώνα ούτε μετά

ταύτα.

στ) ο Μνητήρ τότε μόνον έχει το δικαίωμα να απέλθη προς επίσκεψιν της αρραβωνηστικής
τον με τονς συγγενείς και φίλους του, όταν θα είναι επίσημος ημέρα και ουχί χάριν δια-
σκεδάσεως αλλά χάριν χαιρετισμού με την συνήθη προσφοράν του γλυκού ή και καφέ.

Περί γάμου Κεφάλαια
α) η αρχή του Γάμου δηλ. το προζύμη θα γίνη ως συνήθως την πέμπτην το εσπέρας εις
τ ας 12 ώρας χωρίς καμμίαν επίδειξιν

β) αμφοτέρων των μερών των νεονύμφων ως και λοιπών δηλ. δευτέραν και τρίτου γάμον
χρεωστούν μόνον την παρασκενήν να παρρησιασθούν εις το προσδιοριζόμενον μέρος, ίνα
αφού μείνωσι ελεύθεροι από τας κοινάς και Σχολειακάς ληψοδοσίας ως συνήθως καταγρά-
ψονσι λεπτομερώς τας προίκας την τον χρηματικού και ενδυμάτων εις τον κοινόν κώδικα
εις ον θα υπογράψωσι αμφότεροι

γ) αι συνάξεις των ενδυμάτων της νύφης και τα συνδούκια να γίνη συμφώνως της του
κώδικος καταγραφής επί παρρησία του ενορίτου ιερέως εις τον οποίον θα διθώσιν τα
κλειδιά των συνδουκιών και ο ίδιος χρεωσθεί την Κυριακήν το εσπέρας να τα παραδώση
εις τους νεονύμφονς.

δ) τα χρηματικά και φαγώσιμα δώρα των ραπτάδων είναι παντελώς απηγορευμένα
ε) επίσης απαγορευμένα και τα τα των συγγενών, φίλων και ξένων εξωτερικά δώρα εις
παραμονήν και μετά του γάμου.

στ) ο γάμος θα γίνη μόνον την Κυριακήν με παράταξην και εις την στάλσιν της προίκας
δεν θα είναι παιδγιά με τα άλογα και ούτε θα δωροδοκούνται ως μέχρι σήμερον,
ζ) η επίσκεψις των νεονύμφων από μέρους της νύμφης την Δευτέραν θα γίνη απλουστάτη
χωρίς επίδειξιν

Περί επισκέψεων

Οι επισκέψεις εις τας εορτάς και επισήμους ημέρας σύντομαις και μόνον με προσφοράν
του γλυκού ή ρακή ο δε καφές εις τας τοιαύτας ημέρας καθώς και ο καπνός είναι απη-
γορευμένος.

Εις τα γενέθλια

α) εις τας επισκέψεις των γενεθλίων λαγκίτες και τράπεζαι είναι απηγορευμέναι.
β) η Βάπτισις θα γίνη όποτε θελήσουν οι οικιακοί, με την διαφορά ν ότι θα καταγραφή ο
Νεογενής εις τον κώδικα του Βαπτίσματος, τα σπάργανα θα στέλνονται απλά και σύντομα
χωρίς επίδειξιν και μόνον με έναν άνθρωπον.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

639

Επισκέψεις των νεόνυμφων
Αι επισκέψεις των νεόνυμφων εις την μεγάλην αποκρεάν θα γείνουν απλαί χωρίς να έχουν
τίποτες εις χείρας και χωρίς να δωρησθούν από κανέναν.

Τα δε παλαιά συνήθεια του τριημέρου οπού στέλνονται αι νύμφες ή άλλοι επάνω κάτω
είναι παυμένα εις τα εξής, καθώς και η συνήθεια των Χριστουγέννων.

Περί νεκρών

Την ημέραν της ενταφιάσεως του νεκρού θα είναι μόνον κόληβα και κυρή αι δε τράπεζαι
δεν είναι εμποδισμέναι μόνον την αυτήν ημέραν. Το δε μετά ταύτα νόμιμον έθιμον απλούν
σιτάρη, κυρή και μίαν λειτουργιάν όχι άλλο τίπωτες.

Εις τον Αγων Αθανάσων δια να κλαύσουν αι γυναίκες δεν είναι εμποδισμέναι μόνον την
ημέρα της Πεντηκοστής (ρασάλια) όχι άλλην ημέραν.

Τα δε παρετέρου οπού τρέχουν αι γυναίκες με ψωμή εις τα οσπήτια και εις τας εκκλησίας
και με άλλα διάφορα φαγώσιμα και ζυμαρικά είναι ολοτελώς εμποδισμένα.
Τα εμπόδια πάντων των τοιούτων ως είρηται ενεκρίθησαν προς οφέλειαν της κοινωνίας
μας Κλεισούρας, και χρεωστούμεν άπαντες κοινώς να φυλάξωμεν τας παρούσας εντολάς
διότι οποιοσδήποτε ή ανήρ ή γυνή θέληση να παραβή αυτάς θέλη τιμωρηθή ως εξής.
από μεν την εκκλησιαστικήν Αρχήν με αφορισμόν και εξωκλησιασμούς, από δε των επί
των κοινών υποθέσεων επιτετραμένων με πρόσθυμον ουχί ολοιγώτερον των πέντε Αριθμ.
5 οθωμανικών λιρών άτινας θα δωθώσι εις το ταμείον της Σχολής.
Κλεισούρα τη 3 Ιανουαρίου 1869 ...»

1081

1869-1875. Προικοσύμφωνα. Κως.

Ή. Καραναστάσης, «Τά προικοσύμφωνα», Κωακά 2 (1981),
σ. 163-177, αρ. 1-15.

1082

1869-1878. Έγγραφα οργάνωσης και λειτουργίας Δημογεροντίας Διδυμο-
τείχου.

Γ. Εύθυμίου, «Συμπληρωματικά γιά τήν Δημογεροντία Διδυμοτεί-
χου», Άρχεϊον τοϋ Θρακικού, Λαογραφικού καϊ Γλωσσικού Θησαυρού

20 (1955), σ. 38-39, 41-42, 44-47, 271-272.

1083

1869-1879. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Σαμοθράκη, Σωζόπολη.

Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες
και επαγγέλματα στη Θράκη 1685-1920, Αθήνα 1985, σ. 89-90,
210-211.
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1084

1870. Διαθήκη. Σιάτιστα (Μακεδονία).

Γ. Μ π ό ν τ α ς, «Μία διαθήκη μέ δωρεές στή Σιάτιστα», Μακεδοηκή

Ζωή 199 (1982), σ. 35.

1085

1870. Συμφωνητικό πρόσληψης δασκάλου. Ιωάννινα.

Σ. Μ π έ τ τ η ς, «Βασίλειος Τσίμας, διδάσκαλος τής Ζωσιμαίας
Σχολής», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 24 (2005), σ. 143-144.

1086

± 1870-1874. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Αγιάσος (Λέσβος).

Δ. Σκλεπάρης, «Δύο συναφή έγγραφα», Λεσβιακά 10 (1987),
σ. 264-265.

1087

1870-1909. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πωγώνι (Ήπειρος).

Κ. Κ ω σ τ ο ύ λ α ς, Οι ραφτάδες των Ρομπατών Πωγωνίον και τα
"ράφτικα", μια επαγγελματική γλώσσα, Ιωάννινα 2007, σ. 102-103,
117-144, 152-155.

1088

1871. Προικοσύμφωνο. Συκή (Θεσσαλία).

Α. Ζ ά χ α ρ ο ς, «Ένα προικοσύμφωνο του 1871 από τη Συκή του
Πηλίου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 46 (2004), σ. 286-288.

1089

1872. Μίσθωση ακινήτων. Μεταξοχώρι (Θεσσαλία).

Δ. Αγραφιώτης, «Ανέκδοτα έγγραφα άπό τό Μεταξοχώρι τής
Άγιας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 3 (1982), σ. 56-58.

1090

1872. Σύσταση κοινότητας. Τουλτσέα.

Δ. Κοντογεώργης, «Σύσταση και οργάνωση ελληνικών κοινοτή-
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των στη Ρουμανία. Η περίπτωση του Τζιουρτζιού και της Τουλτσέας
(β' μισό 19™ αι.)», Μνήμων 28 (2006-2007), σ. 233-238.

1090α

1872-1876. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά και διοικητικά έγγραφα. Λευκωσία,
Σμύρνη.

Χ. Παπαδόπουλος, «'Ανέκδοτα έγγραφα περί τών σχολείων
τής Λευκωσίας κατά τό δεύτερον ήμισυ του ΙΘ' αιώνος», ΚνπριακαΙ
ΣπονδαΙ 20 (1956), σ. 178 αρ. 107, σ. 186 αρ. 115· ΚνπριακαΙ
ΣπονδαΙ 23 (1959), σ. 234 αρ. 160.

1091

1872-1899. Προικοσύμφωνα. Κουμβίον, Ραιδεστός.

Εύφροσύνη Άσανάκη, «'Ανέκδοτα προικοσύμφωνα τών χρόνων
τής τουρκοκρατίας καί κρίσεις τινές έπ' αύτών», Θρακικά 2 (1979),
σ. 221-226 αρ. Α1-Α6, σ. 227-231 αρ. Β1-Β5.

1092

1873. Καταστατικό σωματείου. Θάσος.

Α. Καραθανάσης, I. Μπάκας, «Θασιακά εκπαιδευτικά»,
Θασιακά 10 (1996-1997), σ. 340-341.

1093

1873-1874. Κοινοτικές αποφάσεις. Μονοδένδρι (Ήπειρος).

Σ. Θεοδώρου, «'Ενθυμήσεις καί άλλα παλαιογραφικά έγγραφα
τής περιοχής Μονοδενδρίου», Ηπειρωτική Εστία 28/323-324 (1979),
σ. 215-216.

1094

1873-1881. Κοινοτικές αποφάσεις. Καζαβήτι (Θάσος).

Γ. Ν ά κ ο ς, «Μια μορφή κοινοτικής — δικαστικής δικαιοδοσίας στο
εθιμικό δίκαιο της Θάσου», Θασιακά 7 (1990-1991), σ. 81-89, αρ.
1-11α69.

69. Βλ. και λήμμα 1069 του παρόντος τόμου, σημ. 66.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΕΣΤΟΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

1873, 29 Δεκεμβρίου

«Ά ν α ξ ι ς

Άναφερθήσα ή παππαδγιά παππα Δημητρίου είς τον Σούμπασιν περί τον άδελφόν του

Δημητράκη, ότι τήν έδιρεν είς τδ Κώστα τδ δσπίτιον 'έμπροσθεν μαρτύρων οί δποΐοι

έπροσκαλέσθησαν καί έξετάσθησαν άν τήν έδιρεν ή δχι.

(Μαρτυρ.) Οί μάρτυρες έμαρτύρισαν κατά άλήθειαν δτι τήν έδιρεν.

(Πρόσκλησ. ) Ό Σούμπασις κατά διαταγής τής διοικήσεως έπροσκάλεσεν τδν προεστώτα

καϊ προκρίτους διά νά δικάσουν τήν ύπόθεσιν ώς πρέπει καθώς άντικρυς φένεται ή

άπόψασις.

Καζαβίτιον Παπαζ Μαχαλάς τή 29 Δεκεμβρίου 1873

'Α π ό φ α σ ι ς

(Απόφ.) Διά τό ξύλον τό όποιον έδιρεν δ άνω Δημητράκης τήν παπαδγιάν ένεκρίθη
εϋλογον συμφόνως τον Προεστού, Σούμπασι και προκρίτων διά νά καθίση φνλακήν
ημέρας εξ άρ. 6.

( Τζιζάς) κατά διαταγήν τοϋ βέη έφένδον μας δ τζιζάς είναι μίαν λίραν τήν πρώτην φοράν
τήν δέ δεντέραν και τήν τρίτην άναλόγως άλλ' έπειδή έσνσκεύθημεν ώς καταλλιλότερον τό
μέσον τοϋτο έπειδή είναι πρώτη φωρά άπεφασίσαμεν διά νά δώσι δ άνω Δημητράκης είς
τόν Σούμπασιν μόνον τδ άγιακτιρίκη και μετά τήν άποπλήροσιν τών εξ ημερών φνλακής
χρωστει δ Σούμπασις νά ζιτίση έναν άξιόπιστον έγγνιτήν μέ ένγκίησιν γραπτήν ίνα μή
πράξη τό τοιούτον άλλοτε, διό έγινεν τό παρόν ύπογεγραμένον παρά τοϋ προεστού καϊ
προκρίτων και κρατίται αντό εν καιρώ σνζιτίσεως ...».

1095

1873-1885. Κοινοτική απόφαση και ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα.
Θάσος.

Ν. Τσιλογεώργης, «Η μονή Φιλοθέου και το μοναστήρι του
Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Θεολόγο», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 504-
511, αρ. 2, 4-8.

1096

1873-1909. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κοινοτικός κανονισμός.
Ικαρία.

Γ. Γιαγουρτάς, Η οικονομική ζωή της Ικαρίας από τα μέσα
τον 19ου ως τα μέσα τον 20ον αιώνα. Η παραγωγή και εμπορία της
σταφίδας, Αθήνα 2004, σ. 126-127, 243-244, 336-349.
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

1873, 24 Σεπτεμβρίου

«Συμφωνητικον

Σήμερον η Κοίνότης της Νήσου Ικαρίας των τριών τμημάτων, Φαναριού, Μεσαρίας και
Περαμερίας, οικιοθελώς και απαραβιάστως συμφωνίσαμεν ως εξής.

α: διά τα μεταλλεία τα οποία ευρέθησαν εις την περιφέρειαν του τμήματος Φαναριού ή
του λοιπού θέλουν ευρεθούν, διά τα οποία συνεφωνίσαμεν οι ιδιοκτήται των Μεταλλού-
χων αγρών και οι κάτοικοι Φαναριού με τον Κύριον Αριστοτέλην Μ. Φοντριέρ διά την
από 20 Ιουλίου 1873 ενεστώτας έτους παραδεχόμεθα οι κάτοικοι Φαναριού το δικαίωμα
του κοινού μας το οποίον παραχωρεί ο Κ. A.M. Φοντριέρ, καθώς και εις το σχολεϊον
να διανεμόμεθα με τα τμήματα εις τρία ίσα μερίδια παραδέχονται δε η Μεσαρία και η
Περαμερία την Συμφωνίαν τον συμβολαίου μεταξύ του Αριστοτέλη Μ. Φοντριέρ εκτός
του δικαίωμα και της Μονής.

β: Όσος εργατικός λαός εξακολουθούν εις την εργασίαν των Μεταλλείων να είναι ισάριθμοι
και από τα τρία τμήματα, καθώς και όταν αρχήση η εργασία να έχουν έκαστον τμήμα
γραμματικόν και κανταρζή.

γ: οι λογαριασμοί των κανταρίων των εξαχθέντων Μεταλλείων θα είναι υπ' όψιν άλλης
της Νήσου.

δ: εις όποιον μέρος ήθελε ανακαληφθή Μεταλλείον όλλη η Νήσος να έχει το δικαίωμα το
τοπικόν καθώς και το σχολεϊον.

ε: εάν ήθελε το εν τμήμα να αδική το άλλον τμήμα διά την κοινήν ωφέλειαν θέλει πλη-
ρώσει την ζημίαν εις το αδικούμενον τμήμα, όσα απαιτήσει καθοις και τα έξοδα του
δικαστηρίου αν ήθελε συμβούν.

Εις ένδειξιν συνετάχθησαν τρία όμοια ίνα ισχύουν εν παντί κριτηρίω ...».

1097

1874-1875. Επιβολή και άρση αφορισμού. Πρέβεζα.

Φ. Βιτάλης, «Αφορισμού έπιβολή καί λύση ύπό τοϋ 'Άρτης - Πρε-
βέζης Σεραφείμ Α'», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1988, σ. 174-176.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

1875, 22 Μαρτίου

«Αίδεσιμώτατοι Ιερείς οί ψάλλοντες έν ταϊς Ίεραις Έκκλησίαις τοϋ καθ' ή μας Ναχαέ τής
Αάμμαρης, τίμιοι Πρόκριτοι και Μονκτάριδες και λοιποί εύλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα
ήμών έν Κνρίω άγαπητά, χάρις εΐη ν μιν άπασι και ειρήνη παρά Θεοϋ.
Έπειδή έφθασεν είς τάς άκοάς ήμών, ότι ό είς τό χωρίον Λιμπόχοβον κατοικών Σπϋρος ...
καταφρονήσας καϊ τάς ποινάς ας κατ' έγκρισιν έκκλησιαστικήν έλαβε, καθειρχθείς είς τάς
φυλακάς ού μικρόν χρονικόν διάστημα, άθετήσας τάς συμβουλάς έπι τέλους τής Μητρός
Εκκλησίας και τούς θείους καϊ ιερούς Εκκλησιαστικούς θεσμούς είς ουδέν λογισάμενος
καϊ καταπατήσας άσυστόλως πάντα θείον καϊ άνθρώπινον Νόμον συζή πάλιν άθοφόβως
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και κτηνωδώς, ώς είς τέταρτον παράνομον γάμον, μετά τής φανερας μοιχαλίδος τής εκ
χωρίον Καμαρίνης ορμώμενης θνγατρδς τον ... σνμφθειρόμένος μετ3 αύτής και συνασελ-
γαίνων πρός κοινόν σκάνδαλον τών Χριστιανών. Επειδή οί άτακτοι και παράνομοι δέον
παιδεύωνται είς παραδειγματισμόν καϊ ετέρων κακοήθων και φθορέων τής κοινωνίας,
κατά τόν θείον Άπόστολον λέγοντα «παιδεύετε τούς άτάκτονς, ίνα μή ύπεραίρωνται»' και
επειδή ούτος δ άνωτέρω άσέμνως καϊ παρανόμως σνζών μετά τής όμοιας αύτώ άσέμνον
γυναικός, ού μόνον σκανδαλίζουσι τούς Χριστιανούς, άλλά και θείον Νόμον και Έκκλησίαν
καϊ Μητρόπολιν περιφρονεί, ούδέ τόν Παντεπόπτην καϊ Νομοδότην Θεόν φοβείται, ούδε
τοις δμοίοις άνθρο')ποις καϊ άδελφοΐς Χριστιανοΐς έντρέπεται, διά τοϋτο έγνωμεν, πρός
διάσωαιν τοϋ Όρθοδόξον ήμών Ποιμνίου, ίνα εκτοξεύσωμεν κατ' αύτών τών άπειθών και
παρανόμων τά τόξα τών Εκκλησιαστικών ποινών. Και δη αμφότεροι ούτοι δ τε Σπϋρος
... καϊ ή μοιχαλις ..., ώς άθεόφοβοι, παράνομοι και άπειθεΐς, ύπάρχουσιν εξωκλησιασμένοι
καϊ δεδιωγμένοι τών θείων τής Εκκλησίας περιβόλων, ώς ψωραλέα πρόβατα, και πάσαις
ταΐς Πατρικαΐς καϊ Συνοδικαϊς άραΐς υπεύθυνοι. Μηδείς δέ ιερεύς τολμήσει ή άγιάσαι, ή
εύλογήσαι, ή θυσιάσαι, ή άντίδωρον δούναι, ή τις τών Χριστιανών συνομιλήσαι μετ αύτών,
ή είς τήν οίκίαν αύτών άπελθεΐν, ή συνεργασθήναι, ή συμπροσευχηθήναι, ή συνοδοιπορήσαι,
ή συγκαθήσαι ή συναλλαγάς ποιήσαι. Ό γάρ συνένοχος αύτοϊς δείκνυται και συνεργάτης
τής άμαρτίας και ταΐς Έκκλησιαστικαΐς ποιναΐς και άραΐς ύπεύθυνος. Ύμεΐς μεν ούν, ώς
Χριστιανοί εύσεβεΐς και τής Εκκλησίας εύπειθή τέκνα, ποιήσατε ώς ύμΐν εντελλόμεθα και
μή άλλως, προσέχοντες καλώς ίνα μή εξ άπάτης ή δόλου ύποπέσητε είς εξουθένωσιν, δ
μή γένοιτο! τών εκκλησιαστικών νομικών διατάξεων.
Ή δε τοϋ Θεοϋ χάρις και τό άπειρον έλεος είη μετά πάντων ύμών.

Έν μηνι Μαρτίω τή 22α 1875,
έν Πρεβέζη.

f Ό 'Άρτης καϊ Πρεβέζης ΣΕΡΑΦΕΙΜ».

1098

1874-1904. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.

Θεολόγος, Κάστρο (Θάσος), Καβάλα, Κομοτηνή.

Λ. Κ ο ε μ τ ζ ό π ο υ λ ο ς, «Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά

τους χρόνους της εξέγερσης των κατοίκων της κατά της αιγυπτιοκρατίας

(1894-1905)», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 286-288 αρ. 1-2, σ. 289 αρ.
4, σ. 290-293 αρ. 6-8, σ. 294 αρ. 10, σ. 296 αρ. 12, σ. 299 αρ. 14.

1099

1875-1885. Μισθώσεις εργασίας. Θάσος.

Σ. Κ ε κ ρ ί δ η ς, «Λαϊκές πρωτοβουλίες στη Θάσο κατά τον 19° αι.»,
Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 244-247, αρ. 1-2.
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1100

1875-1886. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μυτιλήνη.

Κ. Οίκονομόπουλος, «Λεσβιακά νομικά έγγραφα κατά τήν
τουρκοκρατία», Λεσβιακά 8 (1983), σ. 126-139.

1101

1876-1893. Κανονισμός ορθόδοξης κοινότητας Ρόδου.

Γ. Βεργωτής, «Ή ίδρυση τής ορθοδόξου κοινότητος Ρόδου καί
οί κανονισμοί της (1876-1930)», Δωδεκανησιακά Χρονικά 11 (1986),
σ. 238-250.

1102

1877-1897. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο και κοινοτική απόφαση.
Θάσος.

Θ. Τσ ί μ α ς, «Η μετάβαση από την τουρκική στην ελληνική δικαι-
οσύνη. Αγωγές Θασίων στα πρώτα ελληνικά δικαστήρια», Θασιακά

12 (2001-2003), σ. 664-667, αρ. 2-4.

1103

1878 (9/11). Σουλτανικό φιρμάνι με το οποίο επικυρώνονται οι τροποποιή-
σεις που επιφέρει η Σύμβαση της Χαλέπας στον «'Οργανικό Νόμο»
Κρήτης του 1867. Κωνσταντινούπολη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Κρήτη. Ε'. «Ή
εν Χαλέπα Σνμβασις. Ύψηλόν Λντοκρατορικδν Φιρμάνι», σ. 795-799
(= Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ II. Περίοδος Β': Ήμιαυτονομία
(1868-1898)», Τάλως 4/1 (1994), σ. 107-111, αρ. 169· πρβλ. Γκίνης, Περίγραμμα,
λήμμα 1067).

«... 'Άρθρον 7. Ή δικαστική εξουσία θέλει εΐσθαι άνεξάρτητος άπό τής έκτελεστικής.
Τα δικαστήρια μένουσιν ώς καί πρότερον, έάν δμως ή Γεν. Συνέλευσις ήθελε δυνηθή νά
έξεύρη σχέδιον προσφορώτερον διά τε τήν οίκονομίαν καϊ τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης,
δύναται νά νποβάλη τοϋτο είς τήν έγκρισιν τής Ύχρ. Πύλης ...

Άρθρον 9. Ή γραφική έργασία έν γένει έν τή Νήσω θέλει έκτελείσθαι είς άμφοτέρας τάς
γλώσσας, επομένως αί άποφάσεις και τά πρακτικά των έν αύτη Συμβουλίων καϊ Δικα-
στηρίων θέλουν συντάττεσθαι και είς τάς δύο γλώσσας. Έπειδή δέ οί κάτοικοι λαλοϋσι
συνήθως τήν Έλληνικήν, αί συζητήσεις έν τή Γεν. Συνελεύσει και τοις Δικαστηρίοις θά
γίνωνται ελληνιστί ...».
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1104

1879. Διαθήκη. Σάμος.

Μ. Μανούσακας, «Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων τής Σμύρνης
(Συλλογή Whittall)», Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1962), σ. 66-67, αρ. 28.

1105

1879. Πατριαρχική απόφαση υπέρ της διαφυλάξεως της ακινήτου περιου-
σίας ενοριακών μονών υπό τη διαχείριση της κοινότητος Καλύμνου.
Κωνσταντινούπολη.

I. Χ α λ κ ί τ η ς, «Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Καλύμνου. Τπόθεση
Νικολάου Καλλισπέρη», Καλυμνιακά Χρονικά 5 (1985), σ. 259-260,
σημ. 10.

1106

1879. Πρακτικό γενικής συνέλευσης με το οποίο υποβάλλεται ο αναθεωρη-
μένος κανονισμός της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Π. Βακουφάρης, «Ο αναθεωρημένος κανονισμός της ελληνικής
κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και οι διενέξεις των κοινοτικών
αρχόντων», Θεσσαλονίκη 3 (1992), σ. 174-178.

1107

1880. Μίσθωση αγροτικού ακινήτου. Μπουργκάς.

Σ. Μουζάκης, «Μαρτυρίες για τον ελληνισμό της Ανατολικής
Ρωμυλίας. Έγγραφα του 19ου αιώνα», Τετράμηνα 54-55 (1994-1995),
σ. 4037.

1108

1880-1882. Επισκοπικές αποφάσεις διαζυγίου. Κρήτη.

Δ. Γκίνης, «Ένδεκα έπισκοπικαί άποφάσεις διαζυγίου έν Κρήτη
έπί τουρκοκρατίας», ΕΕΒΣ 25 (1955), σ. 123-126.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΠΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ. Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΓΑΜΙΑΣ

1880, 19 Μαΐον

«... Παρονσιασθεΐσα προς ημάς ή Δ. τοϋ Σ. εκ τοϋ χωρίον Μάλλαις εδήλωσεν δτι δ
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σύζυγος αύτής Μ. τήν έγκατέλειψεν έπι όλόκληρον πενταετίαν, δτι εν τω μεταξύ τούτω
κατεσώτευσεν άπασαν αύτοϋ τήν πλουσίαν περιουσίαν, χωρίς và πλησιάση είς αύτήν, ούδέ
ελάχιστον τι τρόφιμον ή φόρεμα và δώση αυτή ή τοις τέκνοις του, ότι άγανακτήσασα
ένεκα τής εγκαταλείψεως καϊ άπελπισθεΐσα συνεζεύχθη έτερον προ δύο ετών, μεθ'οϋ και
έγέννησεν έτερα δύο παιδία και ότι μετά τοϋ τελευταίου ζώσιν έν αρμονία μεγάλη καϊ τά
ιδιαίτερα αύτής τέκνα ούτος διατηρεί αγογγύστως ώς καϊ τά ιδικά του. Ταϋτα εξετάσαντες
και εύρόντες άληθή, έδώκαμεν αύτή τό διαζύγιον ...».

1109

1880-1886. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πάπιγκο, Χιονάδες (Ήπει-
ρος).

Β. Σκούρτης, «Προίκα και προικοσύμφωνα», Έκ Χιονάδων 8

(2005), σ. 33-34.

1110

1882-1888. Αποφάσεις πνευματικού δικαστηρίου Ιεράς Μητροπόλεως Γρε-
βενών. Κωνσταντινούπολη.

Σ. Σ ι γ ά λ α ς, Ό κώδικας αλληλογραφίας τοϋ μητροπολίτου Γρεβενών
Κυρίλλου (1874-1888). Τα Πρακτικά τής Δημογεροντίας και τοϋ
Πνευματικοϋ Δικαστηρίου (1882-1887). Συμβολή στήν τοπική ιστορία
τής ιεράς μητροπόλεως και τής περιοχής Γρεβενών, Γρεβενά 2004, σ.
382-508 αρ. 1-144, σ. 517-543 αρ. 148-161.

1110α

1882-1905. Συμβολαιογραφικές πράξεις. Ηράκλειο.

Ν. Χριστινίδης, «Ανοικοδομήσεις κατεστραμμένων ναών καί
καμπαναριών στα τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας στήν περιοχή
Ηρακλείου», στον τόμο «Πίστις δι' αγάπης ενεργούμενη». Χαριστή-
ριος τόμος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Τιμοθέου,
Ηράκλειο 2001, σ. 705-739, αρ. 1-22.

1111

1883. Προικοσύμφωνο. Αιαρίγκοβη (= Αρναία) (Χαλκιδική).

Μαυρουδή Παπαθανασίου, «Προικοσύμφωνα», Χρονικά
τής Χαλκιδικής 33-34 (1978), σ. 96.
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1112

1884. Αφιέρωση. Καρυαί (Άγιον Όρος).

Μ. Βαρβούνης, «Έγγραφα καί χειρόγραφα τής ιεράς σκήτης
τοΰ Άγιου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος», Γρηγόριος δ Παλαμάς
83/783 (2000), σ. 517-518, αρ. 14.

1113

1885-1893. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μυτιλήνη.

Α.. Κουτζ,αμάνΎ^ς, «Τρία δικαιοπρακτικά έγγραφα, συνταγμένα
κατά τη χρυσή εποχή της τουρκοκρατούμενης Μυτιλήνης», Αιολικά
Χρονικά 6 (2004), σ. 32-43.

1114

1885-1911. Προικοσύμφωνα. Ιωάννινα.

Μαίρη Κωστή, Προικοσύμφωνα εν τω κώδικι τής Ί. Μ. Ιωαννίνων
1885-1914, 'Ιωάννινα 2005, σ. 69-466. '

1115

1886-1903. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Κριμίνι (Μακεδονία).

Φ. Παπανικολάου, «Ό γάμος στή δυτική Μακεδονία», Λαο-
γραφία 19 (1960), σ. 185-187.

1115α

1887-1901. Σουλτανικοί ορισμοί. Κωνσταντινούπολη.

Β . Σταυρίδης, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860-σήμερον, τ.
Ά, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 117-127, σ. 265-271, σ. 333-33470.

ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟ ΒΕΡΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΩΑΚΕΙΜ f

1901, 29 low ιον

«Μετάφρασις τον νψηλοϋ Βερατίον τον Χορηγηθέντος τή 26 Ρεβίονλεββελ 1319 ήτοι 29
Ίοννίον 1901 τή Α. Θ. Παναγιότητι τω Οίκονμενικώ Πατριάρχη Ιωακείμ τω Ρ...
Έν ταϊς σνζενξεσι καί διαζενξεσι καί λοιπά ίς μεταξν όνο χριστιανών άναφνομέναις
θρησκεντικαϊς διαφοραϊς άναμιγννέσθω μόνον δ Πατριάρχης ή οί νπ αντοϋ δι' νψηλοϋ
Μον Βερατίον διοριζόμενοι Μητροπολϊται, 'Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι καί οί επίτροποι

70. Πρβλ. σχετ. και λήμμα 1066 του παρόντος τόμου.
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αυτών μηδεϊς δε τών Καδήδων, τών Ναΐπηδων ή και άλλος παρά τδ άρχαΐον έθος
έπεμβαινέτω καϊ παρενοχλείτω καϊ ύποβαλλέτω είς πρόστιμον, δταν ούτοι συμβιβάζωσι
τονς διαφερομένους καϊ δταν προς έξακρίβωσιν τοϋ πράγματος έπιβάλλωσιν δρκον εν τή
εκκλησία και παιδεύωσι διά τοϋ καλουμένου άψορισμοϋ.

Οί υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Πατριάρχου καϊ τών Μητροπολιτών καϊ τών επιτρόπων αύτών
ιερείς, άνευ τής γνώσεως καϊ άδειας αύτών, μή τελείτωσαν παρανόμους γάμους...
Πάν ό,τι Μητροπολίται, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι, κληρικοί, καλόγηροι, καλογραίαι
και λοιποί, άποθνήσκοντες, ήθελον διαθέσει κατά τό θρήσκευμα αύτών είς εκκλησίας,
πτωχούς, Πατριάρχας, Μητροπολίτας, Αρχιεπισκόπους καϊ Επισκόπους αύτών, ή διαθήκη
αύτών έστω έκτελεστή και έγκυρος, λαμβανέσθω δέ ύπ' όψει διά τοϋ σερή ή μαρτυρία
τών ομοεθνών αύτών μαρτύροπ συνωδά τή θρησκευτική αύτών τάξει.
Έάν τις ζών διάθεση τι υπέρ Πατριάρχου, Μητροπολίτου, Αρχιεπισκόπου, Επισκόπου,
πτωχών, έκκλησίας, σχολής και νοσοκομείου αύτών και άκολούθως άποθάνη, τό διατεθέν
λαμβανέσθω παρά τών κληρονόμων αύτοϋ τή άδεια τοϋ σερή.

Επίσης λαμβανέσθωσαν παρά τών κληρονόμων τά τέλη άνδρών και γυναικών τά λεγόμενα
«παρρησία και πρόθεσις».

"Οταν τις διαθέση τό τρίτον τής περιουσίας αύτοϋ εις Έκκλησίας καϊ Μονάς, Πατριάρχην
και Μητροπολίτας, 'Αρχιεπισκόπους, έπισκοπάς, σχολάς και νοσοκομεία, λαμβανέσθω
τοϋτο παρά τών κληρονόμων αύτοϋ τή άδεια τοϋ σερή...

Μηδεις Ρωμαίος έξαναγκαζέσθω όπως έξομόση άκων έάν δέ ύπάρχη τις έπιθυμών πράγ-
ματι νά δεχθή τόν ίσλαμισμόν, ένεργείσθωσαν τά δέοντα κατά τήν έπικρατοϋσαν τάξιν.
Μηδεϊς επεμβαινέτω είς τάς αμπέλους, τούς κήπους, τάς επαύλεις, τούς άγρούς, τά λειβάδια,
τάς πανηγύρεις, τάς μονάς, τά αγιάσματα καϊ τούς μύλους τών ύπό τήν Πατριαρχικήν
δικαιοδοσίαν εκκλησιών, ώς και είς τά πράγματα, και θρέμματα τά άφιερωμένα είς τούς
παραπλήσιους οίκους, έργαστήρια και άλλα εθνικά κτήματα αύτών, άλλά διαμενέτωσαν
ταϋτα ύπό τήν κατοχήν και νομήν αύτών ώς άνέκαθεν ...»

1116

1888-1898. Αποφάσεις εκκλησιαστικού δικαστηρίου και ιδιωτικά δικαιοπρα-
κτικά έγγραφα. Γρεβενά, Κωνσταντινούπολη.

Σ. Σ ι γ ά λ α ς, Ό κώδικας αλληλογραφίας τοϋ μητροπολίτου Γρεβενών
Κλήμεντος (1888-1896) μετά παραρτήματος διαθηκών (1893-1896)
και πρακτικών τοϋ εκκλησιαστικοϋ δικαστηρίου (1889-1896). Συμβολή
στήν τοπική ιστορία τής ιεράς μητροπόλεως και τής περιοχής Γρεβενών,
Γρεβενά 2004, σ. 53 αρ. 56, σ. 73 αρ. 82, σ. 236 αρ. 346, σ. 270
αρ. 394, σ. 282 αρ. 405, σ. 339-353 αρ. 1-5, σ. 355-365 αρ. 1-4,
σ. 366-371 αρ. 7-10, σ. 374-380 αρ. 15-17, σ. 384-390 αρ. 22-27,
σ. 393-397 αρ. 34-38, σ. 400-401 αρ. 40-41, σ. 403-406 αρ. 43-46,
σ. 408-419 αρ. 49-55, σ. 421-423 αρ. 58.
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1117

1889. Ιδιωτικό δικαιοπρακτικό έγγραφο. Θεολόγος (Θάσος).

Γ. Οικονομίδης, «Ο επιστημονικός, κοινωνικός και πολιτικός
ρόλος των γιατρών της Θάσου κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκο-
κρατίας», Θασιακά 7 (1990-1991), σ. 228, αρ. 1.

1118

1889-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Μακεδονία.

Α. Κολτσίδας, Η εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική
Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ένα πρότυπο
αυτοδιοικούμενης κοινοτικής εκπαίδευσης. Συμβολή στη μελέτη της
νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 236-237, 239-243,
322-323, 333-335.

1118α

1891. Κανονισμός Κοινότητας. Έδεσσα.

Κ. Σταλίδης, «Ή δημογεροντία στήν Έδεσσα», Έδεσσαίκά
Χρονικά 3 (1972), σ. 8-12.

1119

1891. Δανειστικό ομόλογο. Καβάλα.

Προκόπιος (μητροπ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου), «Ή
έκπαίδευσις είς τήν Καβάλα καί ή άνέγερσις Παρθεναγωγείου αύτής
1890-1915 κατά τόν κώδικα τής έφορείας τών σχολών», στον τόμο
Ή Καβάλα καϊ ή περιοχή της (Πρακτικά Α' τοπικού συμποσίου),
Θεσσαλονίκη 1980, σ. 26.

1120

1892. Αστυνομικός κανονισμός Καλύμνου.

Κ. Χατζηδάκης, «Από την έρευνα των αρχείων της δημογεροντίας
Καλύμνου», Καλυμνιακά Χρονικά 5 (1985), σ. 281-282, αρ. 6.

1121

1892. Απόφαση κοινότητας για εκμίσθωση βοσκοτόπων και άλλες ρυθμίσεις.
Συρράκο (Ήπειρος).
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Π. Τ ζ ι ό β α ς, «Μια ανέκδοτη απόφαση της κοινότητας Συρράκου
σχετική με τις κοινοτικές βοσκές και τα καθήκοντα των εφοροεπιτρόπων
(Αύγουστος 1892)», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1989, σ. 181-185.

1122

(±) 1892. Μίσθωση έργου ανοικοδόμησης καμπαναριού. Πολίχνιτος (Λέσβος).
Σ. Π α ν τ ά ς, Ο ναός τον Αγιον Γεωργίον Πολιχνίτον. Οδοιπορικό
στο χρόνο. Αύγονστος 1805-Ανγονστος 2005, Πολίχνιτος 2005, σ.
48, αρ. 2.

1123

1892-1912. Κανονισμοί κοινότητας. Βέροια.

Γ. Χ ι ο ν ί δ η ς, «Τρεις κανονισμοί τής έλληνικής κοινότητας τής
Βέροιας κατά τά τέλη τής τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 10 (1970),
σ. 97-14171.

1912, 12 Φεβρουαρίου

«... 'Άρθρον 21ον. Ή Δημογεροντία ώς μικτδν 'Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον δικάζει
άπάσας τάς είς τήν άρμοδιότητα αύτής ύπαγομένας ύποθέσεις, δηλ. άπάσας τάς ύλικάς
περι διαχειρίσεως εσόδων καϊ εξόδων και λογοδοσίας Ιερών Ναών, Εύκτηρίων Οίκων,
Προσκυνημάτων, Αγιασμάτων καί Μονών, τάς εκ μνηστείας καϊ γάμων άπορρεούσας
διαφοράς, ήτοι περι άποζημιώσεων, εκ λύσεως μνηστείας, περι προικός, τραχώματος καϊ
προγαμιαίας δωρεάς, περϊ διατροφής μετά τήν λύσιν τοϋ γάμου, πάσας τάς εκ διαθηκών
και εξ υιοθεσίας διαφοράς και τάς λόγω άρμοδιότητος παραπεμπομένας αύτή ώς Μικτω
'Εκκλησιαστικά) Δικαστήριο). 'Επίσης είς τήν άρμοδιότητα αύτής ύπάγονται καϊ πάσαι
αί ύλικαι διαφοραί, εν αίς δ εναγόμενος είναι κληρικός, μοναχός, ή ήθικόν πρόσωπον,
οίον, επιτροπή ναοϋ, ή Φιλανθρωπικού καταστήματος. Δικάζει δε κατά τούς Εθνικούς
Κανονισμούς τών Πατριαρχείων, τήν Βεζυρικήν εγκύκλιον τής 28 Δζεματζή-Ούλ-Άχήρ
1308 (22 'Ιανουαρίου 1891 ) και τήν Πατριαρχικήν τοιαύτην τής 31 'Ιανουαρίου 1811,
συνωδά τή εν ίσχύι Δικονομία τών Πατριαρχείων και ταϊς κατά τάς εν τή Έξαβίβλω τοϋ
Αρμενοπούλου, τοις Βασιλικοϊς, τοις Κώδιξι και ταΐς Νεαραις περιεχομέναις διατάξεσιν
ου μήν άλλά και κατά τά επιτόπια έθιμα, τά άδιακόπως εφαρμοζόμενα άπό μακρού χρόνου
καϊ τάς κϋρος νόμου έχουσας 'Εκκλησιαστικός διατάξεις ...».

1124

1893. Προικοσύμφωνο. Καζαβήτι (Θάσος).

71. Βλ. και λήμμα 1066 του παρόντος τόμου, σημ. 65.
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Σ μ α ρ ώ Γιολδάση-Τσιρταβή, «Ανέκδοτο έγγραφο της Θά-
σου αναφερόμενο στο έθιμο του "κοριτσιάτικου"», Θασιακά 1 (1984),
σ. 37-39.

1125

1893. Απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου για τη συναινετική λύση γάμου
με τακτοποίηση περιουσιακών ζητημάτων. Βοδενά.

I. Φ ί σ τ α ς, «Η απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια της
ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Βοδενών στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20™ αιώνα», Ιστορικά καϊ Πολιτιστικά Ανάλεκτα 1 (1991-
1992), σ. 38-39.

1126

1893-1895. Κανονισμός ενοικίασης εκκλησιαστικών κτημάτων. Κάλυμνος.
Γ. Χαραμαντάς, «Οι κανονισμοί της ενοικιάσεως των κτημάτων
των ιερών μονών των νήσων Καλύμνου και Ψερήμου από τη δημο-
γεροντία και την εφορεία σχολών», Καλυμνιακά Χρονικά 10 (1992),
σ. 276-278.

1127

1894. Κοινοτικός κανονισμός. Κάλυμνος.

- - - -, «Ό κανονισμός τής δημογεροντίας Καλύμνου», Καλυμνιακά
Χρονικά 1 (1980), σ. 9-15.

1128

1894-1895. Δικαστικές αποφάσεις από τον ανέκδοτο κώδικα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Διδυμοτείχου.

Γ. Ν ά κ ο ς, «Περί τοΰ θεσμού τοΰ πατρικοΰ δικαιώματος (baba-
hakki) είς τό έθιμικόν δίκαιον τής Θράκης», Αρμενόπουλος 32/6-7
(1978), σ. 403 αρ. 1-3, σ. 407-408 αρ. 1-5.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ». ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ» ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΗΣ

1895, 2 Νοεμβρίου

«Άνεγνώσθη άγωγή ύπό ήμερομηνίαν 28ης 8βρίου ε.ε. τοϋ εκ τοϋ χωρίου Γιαλπούς Τατάρ
Αποστόλου Κ. δι' ή ς ούτος έκτίθησιν ότι πρό ενός έτους άρραβωνίσας τόν υίόν αύτοϋ
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Παρασκεναν μετά τής συγχωρίον τον. Άνθίτσας Γ. έδωκε τω πατρϊ αντής Γ. σνμφώνως
τω έθίμω τον τόπον ώς πατρικόν δίκαιον 4 λίρας Τονρκίας, έν τέταρτον λίρας Τονρκίας
και δύο είκοσόφραγκα, άτινα, άποβιωσάσης ήδη τής είρημένης Άνθίτσας, αρνείται νά
έπιστρέψη τω ένάγοντι και ότι σννωδά τω νόμοι δικαιούμενος όπως λάβη αύτά έξαιτεϊται
όπως προσκληθή έπϊ δικαστηρίον δ πατήρ τής άποθανούσης καϊ πειθαναγκασθή είς τήν
άπόδοσιν τών είρημένων χρημάτων. Τοϋ έναγομένον όμως καίπερ κλητενθέντος νομίμως
καϊ μή έμφανισθέντος, δ ενάγων έξητήσατο όπως δ άντίδικος αντοϋ καταδικασθή ερήμην
έφ' φ και τό δικαστηρίον σκεφθέν κατά τόν νόμον ένέκρινε τήν έπιστροφήν καϊ άπόδοσιν
τών είρημένων χρημάτων τω έναγόντι και έπϊ τούτω έξέδωκε ερήμην άπόφασιν».

1129

1895. Σύμβαση διδασκαλίας. Αχμετλί (Μικρά Ασία).

Κούλα Ξηραδάκη, Δάσκαλοι υπόδουλου ελληνισμού ( Μ. Ασίας )
(Από τα αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου), Αθήνα 1992, σ. 41-42.

1130

1895. Προικοσύμφωνο. Κοζάνη.

Λ. Δ ά λ λ α ς, «Προικοσύμφωνο του 1895», Δυτικόμακεδονικά Γράμ-
ματα 12 (2001), σ. 313-314.

1131

1895-1906. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Θάσος, I. Μ. Ιβήρων (Άγιον
Όρος).

Γ. Αυγουστίδης, ((Η εγκατάσταση και λειτουργία της εταιρείας
Fr. Speidel στα Λιμενάρια. Το τέλος της ιστορίας ενός χωριού και η
αρχή της δημιουργίας ενός άλλου», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 41 αρ. 1,
σ. 43-46 αρ. 3-5, σ. 47-48 αρ. 7-8, σ. 53-54 αρ. 15, σ. 55 αρ. 17.

1132

1896. «'Οργανισμός τής Κρήτης». Συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη
από τους πρεσβευτές των Μ. Δυνάμεων κατόπιν πολλών διαπραγμα-
τεύσεων με την Τψηλή Πύλη. Γνωστοποιήθηκε στους πληρεξουσίους
της Γενικής Συνελεύσεως των Κρητών την 20.8/1.9.1896, οι οποίοι
και αποδέχθηκαν το σχετικό κείμενο. Με βάση τον οργανισμό αυτό
διορίστηκε Κυβερνήτης της Κρήτης ο πρώην Ηγεμόνας της Σάμου
Γ. Βέροβιτς. Κωνσταντινούπολη, Χανιά.
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Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Κρήτη. ΣΤ.
<(Οργανισμός», σ. 800-801 (= Τ. Εύαγγελίδης, Ό ελληνοτουρκικός πόλεμος,
'Αθήναι 1897, σ. 6 επ.· Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ II. Περίοδος
Β': Ήμιαυτονομία (1868-1898)», Τάλως 4/1 (1994), σ. 136-138, αρ. 180).

1132α

1896. Μίσθωση διδασκαλίας. Λευκωσία.

Κ. Σπυριδάκις, «Τύποι διοριστηρίων έγγραφων τών έν τω
Παγκυπρίω Γυμνασίω Λευκωσίας καθηγητών», Κυπριακαϊ Σπουδαϊ
34 (1970),' σ. 9-10, αρ. 1.

1133

1896. Συνεταιρισμός. Πόρτ Σάίντ.

Έ. Πρωτοψάλτης, «Κανονισμός συνδέσμου τών Κασίων έργατών
τής Σουεζείου διώρυγος», Δωδεκανησιακόν Άρχεϊον 6 (1976), σ. 95-
105.

1134

1896. Κανονισμός Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Μοναστήρι.

Δέσποινα Λουκίδου-Μαυρίδου, «Ό κανονισμός τής ορ-
θόδοξης κοινότητας τού Μοναστηρίου, 1896», Βαλκανικά Σύμμεικτα
1 (1981), σ. 120-13272.

1135

1896. Δικαστικές αποφάσεις πρωτοδικείου - εμποροδικείου Θάσου.

Αμαλία Παππά-Καραπιδάκη, «Ένα παράδειγμα απονομής
δικαιοσύνης στη Θάσο κατά το 19° αι.», Θασιακά 7 (1990-1991), σ.
167-178.

1136

1896-1897. Δικαστικές αποφάσεις του πρωτοδικείου — εμποροδικείου Θά-
σου.

Λ. Κοεμτζόπουλος, «Εφαρμογή του αποδεικτικού μέσου του

72. Βλ. και λήμμα 1066 του παρόντος τόμου, σημ. 65.
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όρκου από το πρωτοδικείο Θάσου (1896-1897)», Θασιακά 12 (2001-
2003), σ. 329-333, αρ. 1-3.

1137

1896-1912. Κανονισμοί ορθοδόξων κοινοτήτων και επαρχιών. Κρούσοβο,
Μοναστήρι, Πελαγονία, Τύρνοβο.

Α. Κολτσίδας, Ιστορία τον Μοναστηρίου, της Πελαγονίας και
των περιχώρων τον. Η εθνική και κοινωνική διάσταση του ελληνισμού
του Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, Θεσσαλονίκη 2003, σ.
690-705, 785-798, 872-874, 1068-U0473.

1138

1897. Προικοσύμφωνο. Μυλοπόταμος (Κρήτη).

Έ. Δ α φ έ ρ μ ο ς, «Μυλοποταμίτικο προικοσύμφωνο τοΰ 1897»,
Προμηθεύς δ Πυρφόρος 5/27 (1981), σ. 426.

1139

1897. Διαθήκη. Φλώρινα.

Γ. Θεοδοσίου, (('Επίσημος διαθήκη τής 4/4/1897 τοΰ Χρήστου
Σιάνα (άπό τό άνέκδοτο άρχεΐο τής ίερας μητροπόλεως Μογλενών)»,
Αριστοτέλης 227-228 (1994), σ. 51-54.

1140

1897. Μίσθωση εργασίας. Κάλυμνος.

Ευδοκία Ολυμπίτου, «Σχεδιάζοντας το ταξίδι: σπογγαλι-
ευτικά συμφωνητικά και εργασιακές σχέσεις των πληρωμάτων στην
Κάλυμνο (19°ς-20Οί αι.)», στον τόμο Η Ελλάδα των νησιών από τη
φραγκοκρατία ως σήμερα (Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών), τ. Β', Αθήνα 2004, σ. 404.

1140α

1897-1898. Έγγραφα της Γενικής Συνελεύσεως Κρητών και των προέδρων της
προς τους αντιπροσώπους των Μ. Δυνάμεων. Ψηφίσματα και διακηρύξεις

73. Βλ. και λήμμα 1066 του παρόντος τόμου, σημ. 65.
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του προεδρείου προς το λαό της Κρήτης καί. λοιπά έγγραφα αναφερόμενα
στις πολεμικές επιχειρήσεις. Υπόμνημα των Ναυάρχων των Μ. Δυνάμεων
προς τη Συνέλευση των Κρητών για τη σύσταση εξαμελούς εκτελεστικής
επιτροπής η οποία θα αναλάμβανε την προσωρινή διοίκηση του νησιού
(25/6/1898) και λοιπά διπλωματικά έγγραφα. Εισηγητική έκθεση του
Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως I. Σφακιανάκη επί του σχεδίου του
Πολιτεύματος, το οποίο υπέβαλαν προς διαβούλευση οι Ναύαρχοι των
Μ. Δυνάμεων. Οριστικό κείμενο των Μ. Δυνάμεων επί των αρχών του
προσωρινού πολιτεύματος (1898). Αρμένοι, Χανιά (Κρήτη).
Σ. Παπαντωνάκης, Κρητικά ήτοι Συλλογή Α. τών διπλωματικών
εγγράφων τής επαναστατικής συνελεύσεως, τής συνελεύσεως τών
Κρητών, τοϋ εκτελεστικοϋ, τών ναυάρχων κ.τ. λ. Β. τών εγκυκλίων
τής συνελεύσεως καϊ τοϋ εκτελεστικοϋ μετά σημειώσεων ιστορικών,
Χανιά 1901, σ. 1-16874.

1141

1898. Γενικές αρχές λειτουργίας του προσωρινού καθεστώτος της Κρήτης.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτον. Κρήτη. Η'.
«Όριστικδν Κείμενον τών βάσεων αΐτινες θά χρησιμεύσωσι προς
εγκαθίδρυσιν τοϋ προσωρινοϋ πολιτεύματος διά τήν διοίκησιν τοϋ
εσωτερικοϋ τής νήσου», σ. 805-808.

1142

1898-1908. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κανονισμός κοινότητας.
Καβάλα.

Ν. Ρουδομέτωφ, Η ελληνορθόδοξη κοινότητα Καβάλας από έναν
κώδικα των ετών 1895-1908, Καβάλα 1998, σ. 34-35, 49-59, 133,
253-273.

1143

1898-1912. Διπλωματικά και πολιτειακά κείμενα (Ψηφίσματα της Βουλής

74. Το έγγραφο των σ. 79-83 αναδημοσιεύθηκε στο Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέ-
ταρτον. Κρήτη. Ζ'. «'Υπόμνημα εκδοθεν εις τους απεσταλμένους των συνελεύσεων τών Κρητών νπο τών
Ναυάρχων παρισταμένων και τών προξένων τών τεσσάρων Δυνάμεων», σ. 801-804.
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των Κρητών και λοιπά κείμενα σχετικά με το πολιτειακό καθεστώς της
Κρήτης. Προτάσεις Ενώσεως της νήσου με την Ελλάδα και σχετικές
ανακοινώσεις — απαντήσεις των Μ. Δυνάμεων). Συνταγματικά Κείμενα
(Κρητικά Συντάγματα 1899 και 1907), Πρακτικά Συνεδριάσεων της
προς Σύνταξιν Σχεδίου Πολιτικής Επιτροπής, Πρακτικά Συνελεύσεων
των Κρητών, Διατάγματα εκλογής Πληρεξουσίων Συντακτικών Συνε-
λεύσεων και άλλα συναφή κείμενα. Ποινικός Νόμος Κρήτης (1899),
Οργανισμός δικαστηρίων (30/8/1901), Κρητικός Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας (23/7/1903), Νόμος περί Ποινικής Δικονομίας της Κρη-
τικής Πολιτείας (23/7/1903), Αστικός Κώδικας Κρητικής Πολιτείας
(23/7/1903). Τα κείμενα συνοδεύονται από τις σχετικές αιτιολογικές
εκθέσεις, τα τροποποιητικά ή συμπληρωματικά διατάγματα και τις
ερμηνευτικές εγκυκλίους. Κρήτη.

Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ III. Περίοδος
Γ': Κρητική Πολιτεία (1898-1912). Μέρος πρώτο», Τάλως 5/1-3
(1995), σ. 13-771, 777-12U75.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΑΙΤΕΙ ΑΣ ΕΤΟΥΣ 1903

1903, 5 Μαΐου

«Πρός τήν Άνωτέραν Διεύθυνσιν τής Παιδείας καί τής Δικαιοσύνης.
Κύριε Σύμβουλε,

Ή διά τοϋ άπό 1ης '''Οκτωβρίου 1902 Ήγεμονικοϋ Διατάγματος συστ&σα Νομοπαρα-
σκευαστική Επιτροπεία «πρός έπεξεργασίαν τών κειμένων δικαστικών νόμων καί πρός
παρασκευήν τών άναγκαίων νέων τοιούτων», περατώσασα τήν έργασίαν αύτής έπι τοϋ
Άστικοϋ Κωδικός, ανέθετα ήμΐν να ύποβάλωμεν πρός 'Υμάς τό καταρτισθέν σχέδιον μετ
εκθέσεως συνοπτικής περί τής τηρηθείσης μεθόδου καί τής έν γένει οικονομίας αύτοϋ.
Ύπερτάτης πολιτικής καί κοινωνικής σπουδαιότητος λόγοι έπιβάλλουσι τήν άντικατάστασιν
τής νϋν διεπονσης τάς άστικάς τών Κρητών σχέσεις νομοθεσίας, μή άνταποκρινομένης πλέον,
καί ούδέποτε ίσως άνταποκριθείσης, πρός τό έν τή Νήσω καθεστώς, ούδ' έν άρμονία πρός
τήν λοιπήν νομοθεσίαν τελούσης. Ή ανάγκη αύτη ούδέποτε σπουδαίως ήμφισβητήθη, ζωηρά
δέ άπό πολλοϋ διεξήχθη καί διεξάγεται συζήτησις περί τοϋ τρόπου, καθ' ον θα ήδύνατο
έπιτυχέστερον νά έπέλθη ή πλήρωσις αύτής· τοϋτο ακριβώς ύπήρξε τό κύριον ζήτημα,
όπερ καί τήν Επιτροπεία ν άπησχόλησεν, ένδελεχώς είς τήν μελέτην αύτοϋ έγκύψασαν
τιθεμένου έκτος πάσης συζητήσεως τοϋ άδυνάτου τής συντάξεως ιδίου, ίθαγενοϋς, ούτως
ειπείν, κώδικος, άλλ' άπολύτως έπιβεβλημένου όντος νά είσαχθή υφισταμένη τις άστική

75. Για τις προγενέστερες αποσπασματικές εκδόσεις βλ. Παπαμανουσάκης, ό.π., στην αρχή
κάθε πηγής.
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νομοθεσία, τρεις ήσαν αί ένδεικννόμεναι οδοί: ή εισαγωγή τής Ρωμαϊκής αστικής νομο-
θεσίας ώς θετικού δίκαιον, ή εισαγωγή τίνος τών σήμερον ίσχνόντων κωδίκων, καί δή
τον νεωτάτον καί τελειοτάτου πάντων τον Γερμανικού, καί ή εισαγωγή τον νομοσχεδίον,
δπερ εν έτ ει 1874 εΐχεν νποβληθή είς τήν Ελληνική ν Βονλήν. Εκάστη τών λύσεων τούτων
πολλά εχει τά υπέρ αντής καί τά κατ' αύτής επιχειρήματα, εις τήν στάθμισιν τών οποίων
επί πολύ ή Επιτροπεία ήσχολήθη.

Τό Ρωμαϊκόν δίκαιον είναι βεβαίως ή ανεξάντλητος πηγή, εξ ής πάντες οί νεώτεροι νομοθέται
ήντλησαν, ή στερεά βάσις, εφ' ής πάσαι σχεδόν αί μεταγενέστεραι νομοθεσίαι εστηρίχθησαν
κατά τήν διαρρύθμισιν τών άστικών σχέσεων ύπέρ πάσαν δ' άλλην νομοθεσίαν ένεκα τον
τρόπον καθον σννετάχθη καί διετνπώθη σννετέλεσεν εις τήν προαγωγή ν τής επιστήμης
καί τήν μόρφωσιν τον νομικού κόσμου■ ή εισαγωγή αύτοϋ έν Ελλάδι ώς θετικοϋ δίκαιον
ύπήρξεν ή κυρία αιτία, δι' ην ύπέρ πάσαν άλλην έπιστήμην προήχθη έν ταύτη ή νομική καί
είς αντό οφείλονται τά κράτιστα τών σνγγραμμάτων τής Ελληνικής νομικής φιλολογίας.
Προκειμένον δέ περί τμήματος τοϋ Ελληνισμού όσον ή Κρήτη ταύτιζομένον κατά τάς
ιδέας, τά αισθήματα καί τόν χαρακτήρα πρός τό λοιπόν έθνος καί όσον ή Κρήτη εγγύς
εύρισκομένον πρός τό από τοσούτον χρόνον όνειροπολονμενον καί διά τοσούτων θυσιών
καί αγώνων έπιδιωκόμενον τέρμα τής 'Εθνικής αποκαταστάσεως, ζωηρώς ώθει ή καρδία
τήν Έπιτροπείαν πρός τήν άποδοχήν ταύτης τής νομοθεσίας, μέχρις ού καί πολιτικώς
ηνωμένη μετά τοϋ έλενθέρον Βασιλείον ή Κρήτη, κοινόν άποκτήση μετ αντοϋ τόν κώδικα
τον ρνθμίσοντα τάς άστικάς τών Ελλήνων σχέσεις. Ούδ' έλησμόνησεν ή 'Επιτροπεία ότι
καί οί άσχοληθέντες είς τήν έξήγησιν τής έν Γερμανία άπό τοϋ Μεσαίωνος ήδη διά τε
τής επιστήμης, τής νομολογίας καί τών εθίμων εισαγωγής τοϋ Ρωμαϊκού δίκαιον καί
τής διατηρήσεως αύτοϋ έν ίσχύϊ καί μετέπειτα μέχρις έσχάτων, καίτοι είς πλείστα τών
κατ' ιδίαν γερμανικών κρατών ένομοθετήθησαν ίδια εγχώρια δίκαια, σπονδαϊον είς τοϋτο
έλατήριον εύρίσκονσι τήν έθνικήν ιδέαν τής ένότητος τοϋ δίκαιον, ην οριστικώς πλέον καί
πληρέστερον έξνπηρετεϊ έκει δ νέος Παγγερμανικός κώδιξ.

Έναντι όμως τών αληθώς βαρυσημάντων τούτων λόγων τών ύπέρ τοϋ Ρωμαϊκού Δίκαιον,
έταξεν ή 'Επιτροπεία έν τή ψνχρα, ώς προσήκε, βασάνω καί μελέτη αύτής τούς έπίσης
σημαντικούς λόγονς, οίτινες άπέτρεπον αύτήν άπό τής λύσεως ταύτης. Καί δέν ήδννήθη
νά πεισθή ότι τή έπετρέπετο νά σνστήση τήν έν τώ είκοστώ αίώνι είσαγωγήν ώς θετικοϋ
δίκαιον νομοθεσίας, πρό δέκα καί πέντε αιώνων καταρτισθείσης έπί τή βάσει άλλον
πολιτισμού, άλλων ήθών καί έθίμων, άλλης κοινωνικής καί πολιτειακής καταστάσεως, ού
μόνον δέ τω λαώ μή προσιτής, άλλά καί παρά τών έπιτετραμμένων τήν έφαρμογήν αύτής,
όπον ισχύει, ούχί διά τών κειμένων, άλλά διά τών σνγγραμμάτων τών έρμηνεντών μάλλον
χειριζόμενης. Αύτή καθ' έαντήν ή ιδέα ότι Πολιτεία συντεταγμένη καί έλευθέρα, ένεργόν
έχουσα νομοθετικήν έξονσίαν, εισάγει ώς άστικόν νόμον ούχί ώρισμένας διατάξεις κανο-
νιστικάς τών εννόμων σχέσεων, άλλ' δλόκληρον τήν περί Ρωμαϊκού δίκαιον φιλολογίαν,
τήν στηριζομένην είς άγνωστα έν πολλοίς, απρόσιτα κατά τό πλείστον καί άμφίβολα έν
πάσι σχεδόν, έν μέρει δέ καί άλλόγλωσσα, κείμενα, έθεωρήθη ώς άντικειμένη είς πασαν
καλώς έννοονμένην νομοθετικήν άρχήν.

'Έκρινεν επομένως ή Επιτροπεία ότι δεν ήδύνατο ν' άποδεχθή τήν διά τοϋ Ρωμαϊκού
δίκαιον λνσιν, άφοϋ μάλιστα τάς οίκογενειακάς καί κληρονομικάς σχέσεις, αίτινες είναι
αί κατ' έξοχήν έπί τοϋ έθνικοϋ χαρακτήρος τοϋ λαού έπιδρώσαι, διέπει ήδη τό Ρωμαϊκόν
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καί Βυζαντινόν δίκαιον, ουδέ σκέψις δ' έγένετο δπως παύσωσιν εφεξής οϋτω ρυθμιζό-
μεναι...

... Άλλά καί έτερον παρεμβάλλεται πρός είσαγωγήν αυτοϋ κώλυμα. Πας νόμος, καί δή άστικός
νόμος, όπως τύχη ορθής εφαρμογής, χρήζει πρό παντός συστηματικής καί επιστημονικής
ερμηνείας· άλλ' εν αύτή τή Γερμανία γνωστόν είναι ότι οί ερμηνευταί ευρέθησαν πρό ανυπέρβλητων
δυσχερειών, ας μόνον ή προϊοϋσα επιστημονική άνάπτυξις θέλει εξαφανίσει· καί θα παρέλθωσιν
ίσως δεκάδες ετών καί πολλαί θ' άναπτυχθώσι θεωρίαι καί διάφορα θά γραφώσι συστήματα,
μέχρις ού εκλίπωσιν αί δυχέρειαι αύται. Πώς έσται λοιπόν δυνατόν νά παραδοθή είς τόν
νομικόν τής Κρήτης κόσμον πρός εφαρμογήν άστική νομοθεσία, ής ούτε πλήρης ερμηνεία
εγένετο έτι ούτε πολυχρόνιος εφαρμογή, ώστε πλούσια να καταρτισθή νομολογία, όταν μάλιστα
δέν είναι πολλοί οί κατέχοντες τήν γλώσσαν έν ή πρωτοτύπως εγράφη καί εν ή ερμηνεύεται
ύπό τών συγγραφέων καί τών δικαστηρίων; Μέγα άλλως μέρος τοϋ Γερμανικού κώδικος, τό
εμπράγματον δίκαιον, είναι ούτοι διεσκευασμένον καί επί τοιούτων στηρίζεται βάσεων, ώστε
άπολύτως άποκλείεται πάσα σκέψις περί είασγωγής αύτοϋ εν Κρήτη, άφοϋ μάλιστα ισχύει
ήδη έν ταύτη σύστημα μεταγραφής καί ύποθηκών όμοιον πρός τό Έλληνικόν, ήτοι όλως
διάφορον τοϋ γερμανικού, καί ού μόνον είναι αδύνατον νά μεταβληθή τοϋτο, άλλά τούναντίον
πρός αύτό δέον χάριν τής ενότητος τοϋ όλου συστήματος να προσαρμοσθώσι καί τά λοιπά τοϋ
εμπραγμάτου δικαίου τμήματα. Διά πάντας τους λόγους τούτους τοϋ Γερμανικού κώδικος ώς
συνόλου δέν ήδύνατο ή Επιτροπεία ν' άποδεχθή τήν εν Κρήτη είσαγωγήν. 'Έκρινεν όμως ότι
ώφειλε να παραλαβή εξ αύτοϋ δ,τι καλόν καί χρήσιμον καί κυρίως εν πλείστοις ν' άκολουθήση
τήν άκριβολόγον καί αληθώς επιστημονικήν αύτοϋ διατύπωσιν.

Τό Έλληνικόν νομοσχέδιον τοϋ έτους 1874, συνταχθέν ύπό τών άριστων νομομαθών,
ούς παρήγαγεν ή νεωτέρα Ελλάς, είναι άναμφηρίστως έργον καί μελέτης καί πείρας πε-
φωτισμένης- όσας καί άν ύποτεθή έχον άτ ε λείας, άπαραιτήτους βεβαίως, δι' ήν εποχήν
συνετάχθη, έχει όμως τό μέγα πλεονέκτημα, ότι ενέχει Έλληνικόν χαρακτήρα καί βεβαίως
ελληνικώτερον τούτου άστικόν νομοθέτημα δέν είναι δυνατόν νά εύρεθή. Είσαγόμενον λοι-
πόν είς τήν Κρήτην, δέν θέλει φανή ξένον καί όθνειον ή ερμηνεία καί ή εφαρμογή αύτοϋ
δέν θά προσκρούση πρό δυσχερειών άνυπερβλήτων, διότι πολύτιμον βοήθημα έσονται τών
Γάλλων καί'Ιταλών ερμηνευτών τά συγγράμματα, ή δαψιλής νομολογία τών δικαστηρίων
τών δύο τούτων κρατών καί ή ελληνική έτι φιλολογία. Κατά τήν σύνταξιν αύτοϋ ώς βάσις
ετέθησαν κυρίως οί κώδικες τής Γαλλίας καί τής 'Ιταλίας, πολλαί διατάξεις τών όποιων
διεσκευάσθησαν κατά τάς ύποδείξεις τών ερμηνευσάντων αύτούς συγγραφέων συνεβιβά-
σθη δέ τό όλον πρός τήν σύγχρονον εν Ελλάδι περί δικαίου συνείδησιν καί προσηρμόσθη
πρός τήν όλην ελληνικήν νομοθεσίαν άλλά καί πρός τήν ίσχύουσαν εν Κρήτη νομοθεσίαν
ή προσαρμογή αύτοϋ δέν είναι λίαν δυσχερής, διότι καί ό νόμος περί μεταγραφών καί
ύποθηκών καί δ νόμος περί επιτροπείας καί κηδεμονίας καί άλλοι νόμοι επί τή βάσει αύτοϋ
συνετάχθησαν, καί τό οίκογενειακόν έτι καί κληρονομικόν δίκαιον τών Βυζαντινών, τό έν
Κρήτη ισχύον, άνευ πολλών άτοπων δύναται μετ' αύτοϋ νά συμπολιτεύηται ...»

1144

1898-1912. Νόμοι και νομοθετικά διατάγματα της περιόδου της Κρητικής
Πολιτείας. Προκηρύξεις, ψηφίσματα, εγκύκλιοι και λοιπά έγγραφα
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Κρητών κατά την επανάσταση του Θερίσσου (1905). Προκηρύξεις,
δημοψηφίσματα, ψηφίσματα συνελεύσεων Κρητών, νομοθετικά κείμενα
και λοιπά έγγραφα της περιόδου του Ενωτικού Κινήματος του 1908
και του επαναστατικού Κινήματος του 1911. Κρήτη.
Σ. Παπαμανουσάκης (έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ III. Περίοδος
Γ: Κρητική Πολιτεία (1898-1912). Μέρος δεύτερο», Τάλως 6/1-4
(1996), σ. 337-2112.

1145

1899. «Σύνταγμα τής Κρητικής Πολιτείας». Συνταγματικό κείμενο με το
οποίο καθιερώνεται αυτόνομο πολιτειακό καθεστώς στην Κρήτη (άρ-
θρα 114). Αρχικά ψηφίσθηκε από την Εθνοσυνέλευση των Κρητών
(συνεδρία της 4/3/1899), στη συνέχεια δε τροποποιήθηκε, ως προς
τα άρθρα 10 και 35 από το Συμβούλιο των Πρεσβευτών στη Ρώμη.
Το τελικό κείμενο ψηφίσθηκε την 14/4/1899 και δημοσιεύθηκε την
16/4/1899. Κρήτη, Ρώμη.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτο. Κρήτη. Θ'. «Σύ-
νταγμα τής Κρητικής Πολιτείας», σ. 809-825 (= Σ. Παπαμανουσάκης
(έπιμ.), «Κρητικός Κώδιξ III. Περίοδος Γ': Κρητική Πολιτεία (1898-1912). Μέρος
πρώτο», Τάλως 5/1 (1995), σ. 213-228 αριθ. 381).

«Θ'
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1899).

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.

'Άρθρον 1. Ή νήσος Κρήτη μετά τών παρακειμένων νησιδίων αποτελεί εντελώς Αύτόνομον
Πολιτείαν, κατά τούς άποψασισθέντας ύπδ τών τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων δρονς.
Άρθρον 2. Τδ έδαφος τής Κρητικής Πολιτείας εινε αναπαλλοτρίωτοι·, ούδ' επιτρέπεται
ή σύστασις δουλείας έπ' αύτοϋ.

'Άρθρον 3. Ή άμυνα τής χώρας και ή τήρησις τής εσωτερικής τάξεως άνατίθεται είς σώμα
εγχωρίου πολιτοφυλακής και χωροφυλακής.
Ή έν τή πολιτοφυλακή ύπηρεσία εινε ύποχρεωτική.

Άρθρον 4. Μετά τήν άναχώρησιν τών στρατών τής παρούσης κατοχής, ξένος στρατός δέν
δύναται νά σταθμεύση επί τοϋ Κρητικοϋ εδάφους, ούδέ νά διέλθη δι' αύτοϋ, άνευ πρός
τοϋτο νόμου.

'Άρθρον 5. 'Επίσημος γλώσσα τής Κρητικής Πολιτείας εινε ή Ελληνική.
'Άρθρον 6. Τής Κρητικής ιθαγενείας άπολαύουσι:

α) οί έν Κρήτη γεννηθέντες καί οί έν Κρήτη άποκατεστημένοι προ τής 1ης 'Ιανουαρίου
1897, έάν δ έτερος τούλάχιστον τών γονέων αύτών ήτο Κρής~
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β) οί έκ Κρητός όθωμανοϋ υπηκόου οπουδήποτε γεννηθέντες ή κατοικοϋντες"
γ) οί εξ άγνώστων γονέων έν Κρήτη γεννηθέντες ...».

1146

1899. Πατριαρχικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εκδικάσεως υποθέσεων
ενώπιον των εκκλησιαστικών και μικτών εκκλησιαστικών δικαστηρίων.
Κωνσταντινούπολη.

Α. Κουτσουράδης, «Οι πατριαρχικές οδηγίες "Περί του πώς δει
διεξάγεσθαι τάς εκάστοτε έμπιπτούσας διαφοράς έν τοις έκκλησιαστικοΐς
καί μικτοϊς έκκλησιαστικοΐς δικαστηρίοις του κλίματος τοϋ Οικουμενικού
θρόνου"», Ελληνική Δικαιοσύνη 34 (1993), σ. 996-1036.

1147

1899. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Φλώρινα.

Γ. Θεοδοσίου, «Από τό αρχείο τής ιεράς μητροπόλεως Μογλενών.
"Γράμμα υίοθετήσεως" καί "μαρτυρικόν" του έτους 1899», Αριστο-
τέλης 231-232 (1995), σ. 65-67, αρ. 8-9.

1148

1899. Προικοσύμφωνα. Τελώνια (Λέσβος).

Β. Πλάτανος, «Προυξινιά, άρρβώνα (σταυρουβλόγισ'), γάμους
(βλόγισ'), σκι Αντισσα», Λεσβιακά 19 (2002), σ. 95-96.

1149

1899. Πληρεξούσιο. Καστελόριζο.

Κ. Χατζηδάκης, «Από τον αγώνα για την προάσπιση των προ-
νομίων στις Νότιες Σποράδες. Το λιμεναρχικό ζήτημα στην Κάλυμνο
(1897-1899)», Καλνμνιακά Χρονικά 17 (2007), σ. 164-165.

1149α

1900. Κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος Μαρώνειας. Μαρώ-
νεια.

Θ. Θωμόπουλος, «Ή αύτοδιοίκηση στή Μαρώνεια, θεσμός του
θρακιώτικου λαϊκού δικαίου (καταγωγή καί έξέλιξή του)», Θρακική
Επετηρίδα 1 (1980), σ. 213-217 (= Θ. Θωμόπουλος, «Ή αύτοδιοίκηση στή
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Μαρώνεια, θεσμός τοϋ θρακιώτικου λαϊκοϋ δικαίου (καταγωγή καί έξέλιξή του)»,
στον τόμο Θέματα Ελληνικού Έθιμοδικαίον, Αθήνα 1988, σ. 90-94).

1149(3

1901. Κανονισμός της Κοινότητας του Τυρνόβου. Τύρνοβο.

Χ. Παπαστάθης, «Ό ανέκδοτος κανονισμός τής έλληνικής
ορθοδόξου κοινότητος Τυρνόβου Πελαγονίας», Μακεδόνικα 13 (1973),
σ. 440-441.

1901, 6 Απριλίου

«Ό Πελάγωνείας Αμβρόσιος έπιβεβαιοϊ Ό Πρωτοσύγκελλος Ιωακείμ βέβαιοι

(Σφραγίς Μητρ.)

Αντΐγραφον Κανονισμού τής Έλληνικής 'Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου

Αρθρον α°\ Ή Ελληνική 'Ορθόδοξος Κοινότης Τυρνόβου αποτελείται έκ πάντων τών
Όρθοδόξων κατοίκων τής χώρας Τυρνόβου τών άναγνωριζόντων Θρησκευτικό ν άρχηγόν
αύτών τόν Κανονικόν Μητροπολίτην Πελαγωνείας, εχόντων δέ Έφη μέριον εύλογοϋντα και
άγιάζοντα τούς οίκους αύτών τόν παρά τοϋ Κυριάρχου Μητροπολίτου διοριζόμενον Ιερέα
καϊ έκπαιδευόντων τά τέκνα αύτών έν Έλληνικαΐς Σχολαΐς.

Αρθρον β". Τό τής Έλληνικής 'Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου διέπονται ύπό Έψοροεπιτροπής
τετραμελούς έκλεγομένης ύπό τών δικαιουμένων πρός τοϋτο Μελών τής Έλληνικής
''Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου κατ' έτος άποχωρούντων δύο Μελών τής Έψοροεπιτ ροπής
άντικαθισταμένων δι' ετέρων δύο είς τρόπον ώστε δύο τών Μελών νά έξασκώσι διετή περί-
οδον εκτός τοϋ πρώτου έτους άπό τής εφαρμογής τοϋ Κανονισμοϋ· τά τών δικαιουμένων δέ
μελών τής Κοινότητος πρός έκλογήν κατά τήν ψηφοφορίαν άλλως ειπείν τούς καταλόγους
τών έκλογέων και τών έκλεξίμων, καταρτίζει αύτοδικαίως δ Μητροπολίτης Πελαγωνείας,
όστις και έπάγει έτησίως τάς προσηκούσας προσθήκας ή άφαιρέσεις άναλόγως τής θέσεως
καί καταστάσεως τών μελών τής Έλληνικής ■Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου.
Άρθρον γ". Ή εκλογή τών Έψοροεπιτρόπων γίνεται κατά τά μέσα Απριλίου εκάστου έτους
έν συνεδριάσει προεδρευομένη ύπό τοϋ Μητροπολίτου ή τοϋ Κανονικοϋ άντιπροσώπου
αύτοϋ, άλλως ή έν άγνοια τοϋ Μητροπολίτου γενομένη θεωρείται άκυρος.
Άρθρον δ°". Οί Έφοροεπίτροποι όφείλουσι έκ καθήκοντος: Ιον) Νά τηρώσι βιβλίον τών τοϋ
Ναοϋ προσόδων και δαπανών, Καθημερινόν Καθολικόν Ταμείον 2ον) βιβλίον Σχολικής
Κοινότητος και τών ηνωμένων εκπαιδευτηρίων 3ον) βιβλίον Κτημάτων 4ον) ούδεμίαν
πληρωμήν ή πρόσοδον ή δωρεάν άνωτέραν τών 10 γροσιών νά δέχωνται ή κάμνωσιν άνευ
διπλοτύπων αποδείξεων 5ον) νά καταστρώνωσιν έτησίως προϋπολογισμόν, τόν όποιον
νά τηρώσιν εύλαβώς και είς τό τέλος τοϋ έτους νά ύποβάλλωσιν άπολογισμόν, καϊ 6ον)
έν άνάγκη έκτάκτου δαπάνης νά ύποβάλλωσι τήν σκέψιν αύτών τω Μητροπολίτη διά
λεπτομεροϋς έκθέσεως έχοντες συνημμένην και τήν οϊαν γνώμην τών εμπειρογνωμόνων
επί τής έκτάκτου δαπάνης, μεθ' δ νά ζητήται ή άπόφασις τών Μελών τής Έλληνικής
'Ορθοδόξου Κοινότητος Τυρνόβου, ήντινα άφοϋ έγκρίνη δ Μητροπολίτης, διά μειοδοτήσεως
ή πλειστηριασμοϋ διενεργήται αύτη.
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'Άρθρον ε°\ Έφοροεπίτροπος ακαταλογίστως ή αυτοβούλως διαχειριζόμενος τα τής Κοινό-
τητος ή δαπανών έν ου δέοντι, ή άνευλαβώς φερόμενος πρός τόν Θρησκευτικόν Άρχηγόν
ή όλιγώρως έχων περι τήν τήρησιν τινός τών άρθρων τοϋ Κανονισμοϋ τοϋδε, παύεται καϊ
απόλλυσι τό δικαίωμα τοϋ έφοροεπιτροπεύειν ...»

1150

1901. Προικοσύμφωνο. Πεστά (Ήπειρος).

Ά. Σ έ β η ς, Τα Πεστά Ιωαννίνων. Γεωγραφία - Ιστορία - Λαογρα-
φία, Γιάννινα 1988, σ. 178-180.

1151

1901-1909. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Φλώρινα.

Γ. Θεοδοσίου, «Άπο τό άνέκδοτο αρχείο τής ιεράς μητροπόλεως
Μογλενών. Κώδιξ συμβολαιογραφικός Α' (1894-1904)», Αριστοτέλης
223-224 (1994), σ. 53-61.

1152

1901-1910. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Δολό (Ήπειρος) Κωνστα-
ντινούπολη.

Ν. Τ φ α ν τ ή ς, Το Δολό στο Πωγώνι. Ακριτικός Ελληνισμός. Μέρος
Α'. Ιστορία - Φυσιογνωμία, Ιωάννινα 1996, σ. 240-246.

1153

1901-1910. Κοινοτικοί κανονισμοί Μοναστηρίου.

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ο ελληνισμός τον Μοναστηρίον
Πελαγονίας. Κοινοτικός βίος και εκπαίδευση μέσα από τονς φακέλονς
της I. Μ. Πελαγονίας τον αρχείον της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 17-23, 38-44.

1154

1902-1905. Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Ιωάννινα.

Κ. Βακατσάς, «Κώδικας του 19ου αιώνα από τον ιερό ναό Κοί-
μησης Θεοτόκου. Συμβολή στην ιστορία της νήσου των Ιωαννίνων»,

Δωδώνη 21 (1992), σ. 295-298, αρ. 26-29.
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1154α

1902-1923 Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα και κανονισμός της ορθόδοξης
κοινότητας Μαλακοπής (Καππαδοκία).

Ελένη Τζιούτζια (έκδ.) Μαλακοπή Καππαδοκίας μέσα από
πηγές, έγγραφα καί μαρτυρίες, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 213-228, σ.
277-317 αρ. 2-82.

1155

1903. Προικοσύμφωνο. Φλώρινα.

Γ. Θεοδοσίου, «Το άνέκδοτο προικοσύμφωνο τής οικογένειας
Νικολάου Παπακωνσταντίνου», Αριστοτέλης 225-226 (1994), σ. 40-
43.

1156

1903. Μίσθωση έργου. Θάσος.

Σαπφώ Αγγελούδη, «Ένα θασίτικο συμβόλαιο κατασκευής
οικοδομήματος του 1903», Θασιακά 9 (1994-1995), σ. 20-21.

1157

1903. Διαθήκη. Φλώρινα.

Γ. Θεοδοσίου, «Απο τό αρχείο τής ιεράς μητροπόλεως Μογλενών.
'Επίσημος διαθήκη τοΰ Γεωργίου Παπαδημητρίου Μαχαιρά (1903)»,
Αριστοτέλης 239-240 (1996), σ. 99.

1158

1903-1908. Χρεωστικό ομόλογο και γραμμάτιο. Νίσυρος, Οδησσός.

Χ. Κουτελάκης, «Ποικίλα έγγραφα άπό τά Νικειά Νισύρου»,
Νισνριακά 6 (1978), σ. 117 αρ. 2, σ. 119-121 αρ. 4.

1159

1904. Ειδικό πληρεξούσιο. Σάμος.

Μ. Βαρβούνης, «Συμπληρωματικά για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα
της Σάμου», Σαμιακές Μελέτες 3 (1997-1998), σ. 393-394.
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1160

1904. Απόφαση του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου σχετικά με το
κύρος διαθήκης. Ποταμιά (Θάσος).

Γεωργία Χιόνη, «Μια απόφαση του Μ. Ε. Δικαστηρίου Πο-
ταμιάς το 1904», Θασιακά 13 (2004-2006), σ. 516-519.

1161

1905. Απόφαση διαζυγίου. I. Μ. Κολωνείας (Πόντος).

Γ. Π ο υ λ ή ς, «Η διαμονή (ή διανυκτέρευση) της γυναίκας εκτός του
συζυγικού οίκου ως λόγος διάζευξης στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό
δίκαιο», Επιστημονική Επετηρίδα Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης 8 (1987), σ. 129-130.

1905, 25 Φεβρουαρίου

« Παρακαθημένης τής Α. Σ. τοϋ Αγίου Κολωνίας κ.κ. Πολυκάρπου, παρόντων τών μελών
τοϋ Πνευματικοϋ Δικαστηρίου παπα κ. Θεοψάνους καϊ παπα κ. Γεωργίου, καϊ τοϋ χρέη
γραμματέως εκπληροϋντος Νικολάου Μ. Τζηράχ άνεγνώσθη άγωγή ύπο ήμερ. 20 Δεκεμβρίου
1904 καϊ άριθ. πρωτ. 82 τοϋ Ευθυμίου Ί. Νεστερίδου, κατοίκου Καρά Χισάρ, υπηκόου
δθωμανοϋ, χριστιανού ορθοδόξου καϊ τό επάγγελμα άγωγέως, δι'ής ούτος εκτίθησιν ότι
πρό εξαετίας, συζευχθεϊς νομίμως, άδεια εκκλησιαστική, μετά τής καθ'ής ή άγωγή αύτοϋ
Φεβρωνίας τό γένος Δημ. Γιαγηλόγλου, χριστιανής ορθοδόξου και υπηκόου όθωμανής
άγνωστου διαμονής καϊ κατοικίας επίστευεν ότι θά διήγεν μετ 'αύτής βίον είρηνικόν καϊ
τοις χριστιανοις συμβίοις άρμόζοντα άλλ'ότι ώς μή ώψελε, δ γάμος ούτος κατέστη δι αύτόν
συνεχής σειρά πικριών και δυσψορήτων ταλαιπωριών ότι πολλαϊ μέν είσιν αί ένεκεν τής
επιλήψιμου διαγωγής και συμπεριφοράς τής εναγομένης συζύγου αίτίαι τοϋ άνιαροϋ αύτών
βίου άλλά πάσας παραλείπων γνωρίζει ότι εγκαταλείψασα ή εναγομένη σύζυγος τήν συζυγικήν
εστίαν καίπερ έχουσα γονείς ενωκίασε δωμάτων εν οικία, εν ή και άνδρες ελεύθεροι παντός
γαμι.κοϋ δεσμού κατωκουν ότι δε πρό πενταμηνίας περίπου άνεχώρησεν άγνωστόν που ένθα
καϊ διαμένει· ότι ή μετά τοιαύτης δυστρόπου γυναικός συμβίωσις τουντεϋθεν καθίσταται
άδύνατος· ότι επειδή κατά Νόμον «έάν μή βουλομένου τοϋ άνδρός έξω τοϋ οίκου ή γυνή
μείνη ει μήτοι γε τυχόν παρά τοις ιδίοις γονεϋσιν» (Αρμεν. βιβλ. δ' τίτλ. ιε 13) αύτη δέ
καίπερ έχουσα γονείς επι τέσσαρα περίπου έτη διέμενε ν έξω τοϋ οίκου αύτοϋ δικαιούται
άρα ούτος ίνα εξητήσηται τό άπό τοιαύτης γυναικός διαζύγιον ότι ή εναγομένη σύζυγος
εγκαταλείψασα τήν πάλιν έν ή κατωκουν άπήλθεν είς άλλην πάλιν και διαμένει άγνωστόν
που και εξαιτειται όπως γένηται δεκτή ή άγωγή αύτοϋ αύτη, παραπεμφθή ενώπιον τοϋ
Δικαστηρίου τούτου, κλητευθή ή εναγομένη διά τίνος τών εν Κων/πόλει εκδιδομένων
εφημερίδων τής κατοικίας καϊ διαμονής αύτής άτε ούσης άγνώστου, δικασθή ή ύπόθεσις
ερήμην αύτής έν περιπτώσει μή εμφανίσεως αύτής ενώπιον τοϋ Δικαστηρίου, κηρυχθή
διαλελυμένος δ μεταξύ αύτών ύφιστάμενος γάμος έξ ύπαιτιότητος αύτής και καταδικασθή
αύτη εις τήν άπότισιν τών δικαστικών εξόδων καϊ τελών ...
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Το Δικαστηρίον τοίννν θεώρησαν πεπεραιωμένην τήν συζήτησιν, διασκεψάμενον κατ'ιδίαν
καϊ συζητήσαν κατά Νόμον. Έπειδή ή εναγομένη Φεβρωνία τό γένος Δημ. Γιαγηλόγλον
καίπερ κλητενθεΐσα νομίμως υπελείψθη τοϋ Δικαστηρίου. Έπειδή πράγματι έγκαταλείψασα
προ τετραετίας περίπου τήν συζυγική ν οίκίαν κατώκει εν γνωστή τοις πάσιν οικία. Έπειδή
κατά Νόμον «έάν μή βουλομένου τοϋ άνδρός έξω τοϋ οίκου ή γυνή μείνη εί μήτοι γε τυχόν
παρά τοις ιδίοις γονεϋσιν» (Άρμεν. βιβλ. δ' τίτλ. ιέ 13) έξεστι χωρίζεσθαι τόν άνδρα τής
γυναικός. Έπειδή πράγματι ή εναγομένη έγκατέλειπε και τήν πόλιν έν ή κατοικεί δ ενάγων
σύζυγος καί άπήλθεν είς άγνωστον μέρος άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ ιδίου άνδρός. Έπειδή
τά δικαστικά έξοδα έπιβαρύνουσι τόν ύπολειπόμενον τοϋ Δικαστηρίου. Διά ταϋτα δικάζον
ερήμην τής έναγομένης καί άποψασίζον παμψηφεί δέχεται τήν ύπό χρονολ. 20 Δεκεμβρίου τ.έ.
καϊ αριθ. πρωτ. 82 άγωγήν τοϋ Ευθυμίου Ί. Νεστερίδου ώς νόμιμον καϊ βάσιμον, κηρύσσει
διαλελυμένον τδν μεταξύ αύτοϋ και τής έναγομένης Φεβρωνίας τδ γένος Δ. Γιαγηλόγλου
νόμιμον γάμον έξ ύπαιτιότητος αύτής, ορίζει προθεσμίαν, πρός χρήσιν τοϋ ενδίκου μέσου τής
ανακοπής είκοσι μιας ήμερων από τής πρώτης δημοσιεύσεως τοϋ διατακτικού τής παρού-
σης άποφάσεως, διατάττει τήν έν τρισϊν άλλεπαλλήλοις άριθμοίς τής έν Κωνσταντινουπόλει
εκδιδομένης έφημερίδος «Κωνσταντινουπόλεως» δημοσίευσιν αντιγράφου τοϋ διατακτικού
τής άποφάσεως ταύτης καϊ καταδικάζει τήν έγκαλουμένην είς τήν άπότισιν τών δικαστικών
εξόδων και τελών τής παρούσης άποφάσεως καϊ τών πρακτικών άνιόντα είς γρόσια έκατόν
πεντήκοντα (Άριθ. 150) και προκαταβαλλόμενα ύπό τοϋ επισπεύδοντος ...».

1162

1905. Προικοσύμφωνο. Καστοριά.

Κ. Οίκονομόπουλος, «Ένα καστοριανό προικοσύμφωνο»,
Μακεδόνικη Ζωή 182 (1981), σ. 45.

1162α

1905-1906. Ψηφίσματα της Βουλής και της Β' Συντακτικής Συνελεύσεως
των Κρητών, με τα οποία κηρύσσεται η Ένωση της νήσου με την
Ελλάδα. Χανιά.

Κυριακόπουλος, Συντάγματα, σ. 774-775.

1162β

1907. Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας (άρθρα 123). Το κείμενο ψηφίσθηκε
επί του συνόλου των άρθρων την 29/11/1906 και επικυρώθηκε από
τον Ύπατο Αρμοστή Αλέξανδρο Ζαΐμη την 8/2/1907. Κρήτη.
Κυριακόπουλος, Συντάγματα. Μέρος τέταρτο. Κρήτη. Γ. «Σύ-
νταγμα Κρητικής Πολιτείας (1907)», σ. 826-845 (= Σ. Παπαμανουσάκης
(έπιμ.), ((Κρητικός Κώδιξ III. Περίοδος Γ': Κρητική Πολιτεία (1898-1912). Μέρος
πρώτο», Τάλως 5/1 (1995), σ. 292-313 αρ. 389).
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«... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Β'.
Περϊ συντάξεως τής Πολιτείας.
'Άρθρον 26. Ή νομοθετική εξουσία ενεργείται ύπό τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ καί τής
Βουλής.

Άρθρον 27. Τό δικαίωμα τής προτάσεως τών νόμων άνήκει είς τήν Βουλήν και τόν Ύπατον
Άρμοστήν, όστις ενασκεί τοϋτο διά τών Συμβούλων ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Γ.
Περι τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ.
Άρθρον 33. Τδ πρόσωπον τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ είναι άνεύθυνον και άπαραβίαστον, οί
δε Σύμβουλοι αύτοϋ είναι ύπεύθυνοι.

Άρθρον 34. Ούδεμία πραξις τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ ισχύει ούδ' εκτελείται αν δεν είναι
προσυπογεγραμμένη παρά τοϋ άρμοδίου Συμβούλου, όστις διά μόνης τής ύπογραφής του
καθίσταται υπεύθυνος. Τοιαύτη προσυπογραφή δεν απαιτείται διά τόν διορισμόν ή τήν
παϋσιν τών Συμβούλων τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ.

Άρθρον 35. Ό Ύπατος Αρμοστής διορίζει και παύει τούς Συμβούλους αύτοϋ.
Άρθρον 36. Ό Ύπατος Αρμοστής είναι δ Ανώτατος Άρχων τής Πολιτείας. 'Εκπροσωπεί
ταύτην, άρχει τών στρατιωτικών δυνάμεων αύτής, συνάπτει συμβάσεις και ζητεί τήν
ψήφισιν αύτών παρά τής Βουλής...

Άρθρον 38. Ό Ύπατος Αρμοστής εκδίδει τά άναγκαια πρός εκτέλεσιν τών νόμων διατάγ-
ματα, άλλ' ούδέποτε δύναται νά άναστείλη τήν ισχύν νόμου τινός άφοϋ δημοσιευθή ουδέ
ν' άπαλλάξη ταύτης οιονδήποτε.

'Άρθρον 39. Ό Ύπατος Αρμοστής κυρόνει καϊ δημοσιεύει τούς Νόμους. Νομοσχέδιον
ψηφισθέν ύπό τής Βουλής καϊ μή κυρωθέν ύπό τοϋ Υπάτου Άρμοστοϋ έντός δύο μηνών
άπό τής λήξεως τής συνόδου λογίζεται άπορριφθέν ...».

1162γ

1907-1912. Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας Κρου-
σόβου.

1. Κατσουγιάννης, Περϊ τών Βλάχων τών ελληνικών χωρών, τ.

2. Έκ τοϋ βίου καϊ τής ιστορίας τών Κουτσοβλάχων επί Τουρκοκρατίας,
Θεσσαλονίκη 1966, σ. 85-98, σ. 99-118.

1163

1908. Πατριαρχική επιστολή διαμαρτυρίας του Ιωακείμ Γ' προς την Τψηλή
Πύλη για αθρόους εξισλαμισμούς. Κωνσταντινούπολη.
Ν. 'Ελευθεριάδης, ΆνατολικαΙ Μελέται. Τά προνόμια τοϋ
Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, τ. Α', Σμύρνη 1909, σ. 228-231.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 1080α

1164

1915. Προικοσύμφωνο. Κάλυμνος.

Μαρία Ζ α ί ρ η, «Μικρασιάτες στην Κάλυμνο και την ευρύτερη
περιοχή. Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός», Καλυμηακά Χρονικά 16 (2005),
σ. 317-319.
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Α'. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Α

«Αβα(ε)ντάριο(ν)>>, «ίβεντάριον» 21α, 59α, 103,
106, 128α, 136, 149γ, 150, 241, 270, 271α,
288, 292, 322, 329, 348, 356, 379, 393, 491,
578, 633, 710, 893, 926, 972, 973, 1115 βλ.

και. Κληρονομιά, Προίκα
Αβαρία

— συνεισφορά σε περίπτωση -ίας 33, 368,
682

«Άγα(ε)ρλίκι(ον)», «άγρε( ι)λίκι(ον)» βλ. Δωρεά

(προγαμιαία)
Αγαμία βλ. Ποινή -ας
«Άγόδη(ι)ς» βλ. Αντίχρηση
Αγορανομικά 269, 282, 346, 366α, 435, 682α,

774, 814, 967, 1003
Αγωγή βλ. Διαδικασία

«Άδελφοποιία» 19, 22, 115, 256, 331, 368α, 604,
652β, 814

«Αδελφότητα», «συναδελφότητα», «σύνδεσμος» 15,
16, 51, 245, 280α, 313α, 337α, 413, 415, 505,
651, 803

Αιμομιξία 109, 115, 149β, 256, 368α
Αίρετοκρισία 808, 845, 859, 899

— απόφαση αιρετών κριτών 15α, 19, 23,
34, 36, 41, 54, 60, 63, 71, 80, 83, 91,
92, 93, 94, 109, 111, 112, 113, 115, 128,
128α, 131, 133, 136, 140, 145, 160, 184,
207, 212, 213, 219, 242, 243, 245, 269,
329, 340, 341, 379, 383, 388, 402, 424,
434, 448, 470α, 510, 521, 583, 594, 598,
617, 692, 709, 736, 737, 738, 748, 898,
950, 989, 1113

— διορισμός, κοινοποίηση διορισμού αιρετού
κριτή 109, 683

— διορισμός προσθετού αιρετού κριτή (επι-
διαιτητή) 392

— εξαίρεση αιρετού κριτή 109

— ορκομωσία αιρετού κριτή 128

— παραίτηση αιρετών κριτών 109

— συνυποσχετικό -ας, «κομπρομέσο» 15α,
19, 23, 24, 29, 34, 26, 54, 65, 71, 74,

79, 80, 84, 91, 92, 93, 94, 109, 111, 112,
113, 128, 128α, 129, 133, 140, 167, 177,
207, 219, 243, 245, 268, 284, 325, 330,
353α, 383, 388, 392, 412γ, 416α, 424,
499, 510, 605, 617, 633, 634, 737, 942,
989, 1011, 1069, 1113
Αιχμάλωτος, αιχμαλωσία 95, 109, 115, 279,
357β, 367α, 392, 808, 809, 824, 829, 853 βλ.
και Δούλος

«Άκτιναμές» βλ. Διαταγή, διάταγμα (οθωμανικής

5 αρχής)

«Άλγκαλντέρ» ( «al galder») βλ. Αντίχρηση
«Άλλαξία» βλ. Ανταλλαγή

«Άμανάτι(ε)», «άμάχι», ενέχυρο (ως ομηρία)
734, 757, 790 βλ. και Εμπράγματη ασφά-
λεια

Αμνηστία 275α, 548, 682, 808, 845, 947

Αναδοχή χρέους βλ. Χρέος

«Αναθρε(ο)π(φ)τό(ς)» βλ. Μίσθωση εργασίας,

Υιοθεσία, «Ψνχοπαίδι»
Ανακοπή βλ. Ένδικα μέσα
Ανάκριση βλ. Διαδικασία
«Άναξις» βλ. Διαδικασία

«Άναστατικό» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος
ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου (εμφύ-
τευση)
Αναφορά βλ. Διαδικασία
Ανδραποδιστής βλ. Δούλος
Ανθρωποκτονία 115, 149β, 195α, 256, 367α,
368α, 392, 433, 443, 521, 580, 608, 612α,
680, 689, 716, 724, 756, 757, 770, 806, 809,
814, 829, 832, 848α, 852, 882, 906, 938
Ανταλλαγή, «άλλαξία», «άντίγιον» 14, 19, 29,
36, 41, 50, 60, 63, 71, 74, 80, 84, 88, 91,
93, 101, 106, 111, 112, 128, 128α, 136, 149β,
149γ, 150, 155, 158α, 167, 177, 179, 195,
203, 207, 222, 230, 234, 238, 242, 243, 253,
262, 268, 270, 284, 285, 314, 321, 325, 329,
339, 355, 356, 360, 366, 380, 383, 387, 399,
403, 411, 412γ, 418, 438, 442, 464α, 471,
475, 479, 480, 491, 502, 507, 521, 523, 525,

* Οι αριθμοί παραπέμπουν στα λήμματα του παρόντος Περιγράμματος.
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533, 551, 552, 579, 612, 633, 647, 693, 711,
760, 897, 939, 940, 996, 997, 1040

— ανθρώπου με ζώο 273

— αιχμαλώτων 853

— εικονική 325

«Αντίγιον» βλ. Ανταλλαγή

«Αντιμάρτυρας» 329

«Άντίσκ(χ)αρος» βλ. Μίσθωση εργασίας

«Αντίσπορον» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος
ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου

Αντίχρηση, «Αλγκαλντερ» («αί galder»)»,
«άγόδη(ι)ς» 23, 67α, 128α, 133, 383, 467α,
680, 761

Απάνθισμα τών Εγκληματικών 808, 832, 848α,
883α

Απείθεια 610, 832, 848α, 893

«Απελάτης» 149β, 521

Απογραφή βλ. «Αβα(ε)ντάριο(ν)», Κληρονομιά,
Προίκα

Αποδεικτικά μέσα

— αυτοψία 284, 366, 392, 583

— αφορισμός βλ. Αφορισμός

— έγγραφα 284, 366, 392, 521, 734

— μαρτυρία, μαρτυρικό 25β, 40, 60, 79, 84,
91, 94, 104β, 109, 112, 115, 128, 129,
149β, 154α, 155, 157, 166, 180, 198, 214,
218α, 218β, 222, 242, 256, 262, 264, 268,
269, 279, 283, 284, 289, 299, 315, 322α,
322β, 329, 340, 342, 344, 346, 353α, 356,
357β, 366, 367, 367α, 373, 387, 390, 392,
416α, 419, 424, 440, 442, 449, 452, 456α,
467α, 468, 470α, 483, 510α, 521, 559,
573, 583, 588α, 597, 598, 599, 607, 612α,
626α, 634, 653α, 665, 677, 683, 692, 712,
734, 750, 759, 773, 777, 790, 804, 806,
809, 824, 840, 852, 853, 857α, 859, 872α,
894, 903α, 906, 917, 926α, 927, 936, 937,
939, 942, 957α, 1035, 1040, 1071, 1094,
1110

— ομολογία, «συνθήκη» 79, 198, 373, 379,
521, 583, 686, 692, 734, 760, 852

— όρκος Ια, 115, 149(3, 256, 284, 368α, 392,
521, 612α, 808, 891, 926α, 1003, 1033,
1069, 1098, 1136

— πραγματογνωμοσύνη 54, 60, 109, 149α,
167, 234, 262, 284, 314, 329, 366, 367α,
392, 437, 468, 569, 694, 712, 734, 924,
1013, 1033, 1064, 1102, 1110

Απόδειξη, βεβαίωση

— είσπραξης, εξόφλησης, «έξοφλητικόν γράμ-
μα», «ρετζεβούτα» 11, 18, 23, 25, 25β,
29, 36, 39, 41, 55, 60, 61, 63, 67, 70,

71, 74, 76α, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92,
93, 94, 98, 101, 104, 111, 112, 121, 122,
123, 128, 128α, 130, 133, 134, 136, 140α,
154α, 155, 159, 166, 167, 186, 187, 195,
199, 204, 207, 211, 217, 218, 219, 225,
229, 230, 238, 239, 242, 243, 244, 245,
246α, 247α, 249, 258, 259, 262, 268, 269,
270, 272, 282, 288α, 288β, 292, 304, 310,
324α, 329, 337, 348, 353α, 366γ, 372, 373,
383, 387, 392, 394, 399, 411, 413, 418,
424, 427, 429, 436, 440, 448, 449α, 452,
456, 456α, 457, 458, 467, 467α, 470α,
476, 479, 491, 494, 497, 499, 501, 515,
520, 528, 532, 533, 545, 546, 548, 549,
552, 577, 580, 583, 585, 591, 592, 595,
598, 598α, 599, 612α, 616, 617, 618, 626,
632, 634, 651, 652, 654, 661, 666α, 671,
677, 683, 686, 687, 688, 692, 698, 699,
716α, 735, 738, 759, 760, 767, 798, 800,
806, 809, 810, 811, 813, 817, 824, 834,
846, 847, 882, 883, 894, 926, 939, 944,
972, 986, 995, 997, 1011, 1018, 1025,
1028, 1029, 1031, 1040, 1042, 1045, 1046,
1050α, 1052, 1067, 1075, 1078α, 1094,
1095, 1100, 1110, 1110α, 1116, 1118, 1131,
1135, 1151, 1152

— παραλαβής 28, 29, 36, 39, 41, 62, 63,
76α, 80, 84, 93, 98, 101α, 111, 128, 136,
154α, 180, 218, 219, 243, 244α, 245, 247α,
260, 324α, 346, 349α, 364α, 375, 399,
447, 456, 456α, 467α, 468, 470α, 487,
491, 556, 560, 561, 698, 615, 683, 693,
699, 735, 767, 778α, 780, 804, 809, 824,
828, 839, 840, 842, 846, 852, 859, 863,
883, 939, 973, 997, 1000, 1010, 1025,
1039, 1048α, 1052, 1069, 1046, 1131

— παροχής υπηρεσιών προς το έθνος 612α
Αποδημία

— απαγόρευση -ίας 832

Αποζημίωση 60, 109, 128, 443, 494, 612α, 685,
689, 694, 716, 757, 807, 808, 809, 829, 857,
893, 918, 926, 1069, 1110, 1110α, 1131
Αποκλήρωση 115, 256, 285, 521, 1062
Απολογία βλ. Διαδικασία
Απόσβεση ενοχής

— δόση αντί καταβολής 60, 91, 179, 268,
329, 366γ, 476, 491, 960, 1029, 1069

Απόφαση βλ. Δικαστική απόφαση, Διοίκηση,

«Κοινόν» (απόφαση γενικής συνελεύσεως)
«Αρραβών μνηστείας», «άρραβωνητικον συνάλ-
λαγμα» βλ. Μνηστεία
«Αρεσκ(ε)ιά» βλ. Προίκα
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Αρπαγή 115, 149β, 173α, 256, 521, 583, 804,
829, 832, 852α, 893, 894, 903α, 929

Αρσενοκοιτία 115, 368α, 832
Αρχαιότητες 675, 804, 808, 845, 855, 911

Ασφαλιστικά μέτρα βλ. Διαδικασία
Αυτοδικία 829, 906, 916

Αυτοψία βλ. Αποδεικτικά μέσα
«Αφιέρωση» βλ. Δωρεά

Αφορισμός, «ανάθεμα» Ια, 12α, 15α, 25(3, 40,
55, 65, 71, 79, 89α, 109, 115, 129, 130, 136,
137, 210, 218α, 236, 244α, 245, 251, 256, 258,
281, 284, 324α, 326, 334, 341α, 348, 368α,
379, 387, 400, 416α, 462, 491, 495, 512α,
521, 524, 566, 584, 600, 605, 610, 652β, 689,
691, 709α, 747, 769, 829, 847, 862, 1002,
1034, 1097, 1110

Β

«Βαπτιστίκ( ι)ον» βλ. Δωρεά

Βάπτισμα 115, 195α, 256, 368α, 521

Βία, βιαιοπραγία 244α, 368α, 521, 806, 809, 829,

852, 859, 893, 894, 1069
Βιασμός 79, 109, 149β, 814, 832, 1021
«Βλησίδι(ον)», «βλησιδόχαρτο» 18, 23, 28, 33,

36, 38, 111, 682, βλ. και Ναυτοδάνειο
Βουλή, Βουλευτικόν Σώμα βλ. και Διορισμός
(μελών Βουλευτικού Σώματος)

— κανονισμός -ής 832

— πρακτικά, βουλεύματα, προβουλεύματα,
ψηφίσματα 809, 832, 845, 855, 884, 891,
896, 908, 1162β

Γ

Γάμος 15β, 22, 149β, 195α, 282, 368α, 462, 521,
629, 830, 841, 844, 866, 919, 993, 1007, 1021,
1073, 1080α βλ. και Διαζύγιο

— αθέτηση υποσχέσεως -ου 61, 181, 861

— ανυπόστατος γάμος 368α, 521

— κωλύματα -ου 79, 109, 114, 115, 149β,
195α, 256, 348, 368α, 379, 416, 521,
1073

— λύση -ου 149β, 284, 416, 429, 760, 1041,

1116 βλ. και Διαζύγιο

— σύσταση -ου 40, 79, 109, 429, 583, 589,
1073

Γερουσία 787α, 839

— κανονισμός εργασιών -ας 891

— ψηφίσματα 804α, 931α
Γηροκομία, γηροτροφία βλ. Διατροφή (ανιό-
ντων)

Δ

Δάνειο 15, 19, 21, 23, 29, 36, 41, 49, 56, 60, 63,
71, 74, 84, 93, 101, 109, 111, 112, 128, 129,
133, 134, 135, 149β, 166, 170, 179, 179α, 190,
195, 203, 222, 230, 242, 243, 244α, 251, 253,
256, 268, 275, 283, 284, 285, 292, 299, 329,
330, 338, 348, 353α, 356, 373, 374, 375, 376,
383, 387, 392, 394, 398, 399, 403, 410, 412γ,
418, 421, 436, 437, 442, 447, 448, 449, 451,
456, 457, 464, 465, 467α, 475, 476, 479, 484,
491, 501, 502, 521, 522, 527, 528, 532, 541,
545, 548, 550, 552, 560, 563, 564, 565, 567α,
573, 576, 577, 582, 585, 588α, 597, 598, 599,
600, 612α, 625, 629, 634, 637, 648, 651, 656,
663, 669, 671, 676, 682, 687, 683, 693, 699,
700, 701, 709, 723, 736, 737, 738, 760, 761,
767, 772, 777, 800, 805, 806, 808, 809, 811,
812, 814, 815, 824, 831, 835α, 840, 845, 852,
857α, 859, 900, 959, 971α, 983, 972, 996,
997, 1011, 1031, 1073, 1098, 1110α, 1116,
1119 βλ. και «Κοινόν» (δάνειο), Ναυτοδάνειο,
Χρεωστικό ομόλογο

— εθνικό 808, 809, 814, 824, 832, 852, 882α

Δήμευση βλ. Διαδικασία

Διαδικασία, διαδικαστικά έγγραφα

— αγωγή, αναφορά, «έγκαλεσμός», «έγκα-
λεσιά», έγκληση («άναξις»), καταγγελία,
κατηγορία εγκληματική, προσφυγή 12β,
60, 79, 104β, 128, 137, 149β, 179α, 190,
218α, 238, 256, 268, 272, 283, 284, 346,
367α, 373, 383, 413, 416α, 470α, 521,
533, 588α, 612α, 620, 612, 676, 752, 757,
773, 777, 804, 806, 809, 824, 829, 835,
839, 840, 844, 845α, 852, 852α, 855, 857,
859, 861, 874, 882α, 889, 901, 903α, 905,
907, 803, 926α, 967, 1001, 1003, 1013,
1033, 1069, 1080α, 1094, 1116

— αίτηση αποφυλάκισης 809, 840, 859

— ανάκριση, ανακριτικό πόρισμα, προανάκριση
149β, 346, 521, 612α, 675, 757, 809, 839,
852α, 893, 926α, 1094

— απολογία 256, 804, 809

— ασφαλιστικά μέτρα 410

— δήμευση, κατάσχεση 269, 665, 714, 893,
917α, 1033

— δημοπρασία, «incantos», «κοινόν μεζάτι»,
πλειστηριασμός, «πούμπλικον κοινόν)) 269,
284, 314, 350, 357, 373, 458, 476, 479,
494, 532, 576, 612α, 665, 683, 685, 693,
700, 709, 731, 738, 804, 806, 808, 809,
824, 829, 847α, 868, 874, 883, 893, 899,
1000, 1031, 1040, 1063, 1110
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— διαμαρτυρία εξώδικος, «διαμαρτυρικό(ν)»,
«προτέστο(ν)», «κόντρα προτέστο(ν)» 84,
129, 218α, 262, 269, 283, 318, 325, 329,
340, 343α, 350, 356, 366, 373, 442, 466,
470α, 694, 697, 700, 702, 807, 809, 824,
852, 852α, 853, 914, 932, 967, 1131,
1163

— διαταγή συλλήψεως 392

— δικαστικά έξοδα 768β

— έξωση 1033

— επίδοση 760, 1029, 1069, 112

— επικήρυξη δολοφόνου 608

— ερημοδικία 109, 680

— καθορισμός δικασίμου 23

— κλήση, κλήτευση

• αντιδίκου 128, 198, 612α, 743

• μάρτυρα 112, 470α, 612α, 1116
σε απολογία 21, 926α

— κοινοποίηση απόφασης 109, 315, 829,
857, 981, 1069

— παραίτηση από αγωγή, αξίωση, ένσταση
109, 167, 292, 337, 926

— προδικαστική απόφαση 1116

— προσαγωγή βιαία 392

— προσημείωση ακινήτου 829

— προφυλάκιση 893

— υποβολή προτάσεων 809

Διαζύγιο 15, 22, 40, 67, 79, 109, 115, 157, 253,
256, 348, 368α, 376, 379, 433, 462, 521, 572,
583, 589, 599, 707, 806, 808, 830, 832, 844,
847, 872α, 919, 951, 1059, 1069, 1073, 1098,
1108, 1110, 1116, 1161 βλ. και Γάμος

— συναινετικό 67, 939, 1041, 1125
Διαθήκη 9, 10, ΙΟδ, 18, 19, 22α, 23, 27, 29, 30,

36, 39, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 56, 60, 61,
63, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 77, 77α, 79, 80,
88, 89β, 91, 102, 105, 106, 109, 111, 112,
128, 128α, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 141,
142, 143, 146, 147, 149β, 50, 153, 154α, 160,
161, 163, 165, 167, 171, 172, 174, 178α, 198,
200, 201, 207, 211, 215, 218α, 221, 224, 234,
234α, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 247,
249, 251, 255, 257, 266, 267, 268, 269, 270,
271α, 272, 275, 280, 284, 285, 288β, 291,
292, 295, 298α, 299, 301, 303, 304, 308, 311,
313, 314, 315α, 316, 317, 319, 320, 324, 329,
332, 341 β, 346, 348, 349, 349α, 349β, 354,
356, 360, 363, 364, 366, 69, 372, 376, 378,
379, 380, 381, 383, 384, 387, 392, 396, 399,
403, 413, 416α, 420, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 442, 444, 448, 452, 453, 456, 456α, 458,
460α, 468, 469, 473, 479, 480, 484α, 485, 488,

491, 502, 507, 510, 520, 521, 526, 529, 533,
541, 546α, 547, 549, 551, 553, 555, 560, 563,
567α, 581, 582, 583, 583α, 585, 586α, 588α,
589, 591, 592, 593, 599, 605, 606, 621, 623,
626, 629, 632, 633, 634, 635, 647, 650, 657,
660, 664, 666, 669, 672, 677, 697, 700, 705,
711, 715, 717, 720, 725, 738, 744, 747, 750,
751, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 771, 773,
776, 777, 787, 790, 804, 804α, 813, 815, 825α,
826, 830, 844, 849, 854, 864, 869, 875, 886,
895, 899, 925, 931, 943, 945, 951, 959, 967,
971, 972, 982, 987, 973, 996, 997, 998, 1000,
1001, 1004, 1006, 1008, 1015α, 1017, 1021,
1025, 1026, 1030, 1032, 1039, 1041, 1047,
1050, 1051, 1058, 1060, 1067, 1069, 1073,
1074, 1084, 1104, 1110, 1116, 1118, 1139,
1151, 1152, 1154, 1154α, 1157, 1160

— ακύρωση -ης 36, 128, 143, 211, 256, 284,
313, 329, 1069

— ανάκληση -ης 41, 167, 555

— εκτέλεση -ης 111, 207, 601

— μέμψη -ης 521, 583
«Διαλλαγή» βλ. Συμβιβασμός
Διαμαρτυρία εξώδικος βλ. Διαδικασία
Διανομή 6, 24, 41, 50, 60, 63, 71, 90α, 91, 93,

112, 121, 128, 130, 137, 149β, 149γ, 166,
167, 179, 196α, 198α, 222, 243, 256, 272,
284, 317, 329, 366, 372, 379, 392, 396, 399,
404, 411, 429, 436, 457, 489, 491, 497, 521,
533, 583, 601, 621, 633, 634, 677, 680, 731,
745, 777, 778, 939, 990, 996, 997, 1000, 1031,
1075 βλ. και Κληρονομιά

— ακύρωση -ής 243

— αποδοχή -ής 243

— εθνικών γαιών 808, 916

— λαφύρων, λείας 796, 803, 852, 891, 893

— συζυγικής περιουσίας 67
Διαταγή, διάταγμα

— οθωμανικής αρχής, «ακτιναμές», «μπου-
γιουρντί», «φ(ε)ιρμάνι» 1, 9α, 12α, 25α,
26α, 60, 121, 136, 137, 178α, 218α, 244α,
262, 279, 284, 346, 392, 406, 416α, 417,
424, 442, 448, 470α, 503, 524, 548, 556α,
572β, 595, 599α, 689, 734, 738, 768α,
857α, 917α, 941, 971α, 976, 1036, 1043,
1066, 1073, 1078, 1103, 1115α

— φράγκου βασιλέα Κύπρου 11γ, 15β
Διατροφή

— ανιόντων, «γηροκομία», «γηροτροφία»,
«ζωάρκεια» 23, 39, 41, 60, 201, 284,
319, 449, 491, 541, 544, 574, 583, 972,
973, 1040, 1091, 1100, 1154α
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— συζύγου 109, 544, 599, 1041, 1069,
1110

— τέκνου 67, 111, 491, 544, 1040

Δικαιοσύνη (δικαιοδοσία, λειτουργία, οργάνωση)

Ια, 115, 149β, 325, 521, 583, 683, 808, 809,

814, 829, 831, 832, 845, 872, 882α, 883α, 891,

896, 902, 905, 906, 907, 913β, 916, 919, 922,

947, 971α, 980, 1066, 1073, 1080, 1115α βλ.

και Δικαστική απόφαση

Δικαίωμα

— αναγνώριση -ος 81

— ανταλλαγή -ος 133

— μεταβίβαση, παραχώρηση -ος 67α, 167,
245, 383, 470α, 662 βλ. και Πώληση
(δικαιώματος)

— «κολιγιας», βοσκής βλ. Δουλεία (βο-
σκής)

— παραίτηση από -α 18, 41, 84, 128, 245,
441, 666α,

— «πατρικόν» («baba-hakki») 1128

— προτιμήσεως, «κολ(λ)ιτερανικό(ν)» 41, 50,
80, 84, 91, 284, 325, 329, 366, 392, 521,
533, 680, 971α, 1040 βλ. και Πώληση
(ακινήτου)

Δικαστική απόφαση, «σεντένζα» 284, 392, 808

— «Ανεκκλήτου κριτηρίου» Άργους 712,
924

— «Άντιβασιλικοΰ συμβουλίου» Χανίων 938

— Βουλής Σάμου 583

— δικαστηρίου Ναυπλίου 712, 955

— δικαστηρίου Τριπολιτσάς 757, 809, 824,
840, 843

— δικαστικών επιτροπών 757, 809, 859, 860,
851, 885

— «έγκληματικοϋ κριτηρίου» Παξών 716

— εκκλησιαστικού «κριτηρίου», πρωτοπα-
παδική, συνοδική 12α, 15α, 14, 15, 60,
61, 79, 84, 109, 121, 128, 157, 165β,
181, 245, 253, 264, 284, 341, 348, 366,
384, 387, 416, 457, 495, 544, 571, 572,
572β, 583, 585α, 589, 592, 600, 612α,
614, 659, 664, 682, 707, 799, 816, 913,
951, 1041, 1045, 1069, 1098, 1108, 1110,
1125, 1128, 1116, 1161

— ειρηνοδικείου, πολιτικού δικαστηρίου Αρ-
γοστολίου 1003, 1033

— ειρηνοδικείου Ναυπλίου 612α, 898

— ειρηνοδικείου Σκύρου 926

— «ειρηνοδίκου κριτηρίου» Μυκόνου 458

— ειρηνοποιών κριτών 757

— «ένιαυσίων κριτών και τιμητών» Κερκύρας
54

— «Θαλασσίου Δικαστηρίου», «Δικαστηρίου
Λειών», «άντί θαλασσίου δικαστηρίου
έπιτροπής» 665, 892, 893, 852α, 852(3

— κοινοτικού κριτηρίου (προεστώτες, Οθωμανοί
κριτές με προεστώτες, μικτά κληρικολαϊκά
κριτήρια) 60, 121, 198, 269, 284, 315, 321,
325, 331, 351, 366, 373, 429, 447, 458,
467α, 533, 548, 583, 650, 664, 682, 790,
804α, 816, 973, 1035, 1069, 1094, 1098,
1154α, 1160

— Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδου 26

— Οθωμανών κριτών, δραγουμάνων του στόλου
25β, 121, 284, 346, 366, 387, 392, 467α,
494, 497, 555, 714, 722, 1069

— πρωτοδικείου-εμποροδικείου Θάσου 1069,
1098, 1135, 1136

— πρωτοδικείου Σκύρου 857

— πρωτοδικείου Σύρου 898

— «πρωτόκλητου» δικαστηρίου Αρκαδίας
872α

— «πρωτόκλητου» δικαστηρίου Αχαίας/Κάτω
Μεσσηνίας 907

— «πρωτόκλητου» δικαστηρίου Κεντρικών
Κυκλάδων 923

— «πρωτόκλητου» δικαστηρίου Καλαβρύτων
924

— «πρώτου» δικαστηρίου Αιτωλίας 787α

— στρατοδικείου Κρήτης 816

— τακτικών δικαστηρίων Κρήτης 759, 806,
816, 929

Δικηγόροι, συνήγοροι 109, 521
Διοίκηση, διοικητικές αποφάσεις, διοικητική
οργάνωση, διοικητικά έγγραφα, έγγραφα επα-
ναστατικών συνελεύσεων 1, 2α, ΙΟβ, 11δ, 27α,
104α, 104β, 113α, 128, 128β, 140α, 154α,
180, 263β, 284, 311α, 311β, 343β, 346, 352α,
373, 395α, 479α, 524α, 525α, 612α, 652, 732,
757, 791α, 791β, 792, 793, 794, 795, 803, 804,
804α, 806, 808, 809, 814, 819, 825, 829, 831,
832, 835, 839, 840, 845, 850, 852, 852α, 871,
882α, 891, 909, 913α, 914, 916, 956, 958, 967,
1066, 1080α, 1090α, 1121, 1140α
Διορισμός, εκλογή

— αρχηγού στρατιωτικής ομάδας 567α, 612α,
790, 803, 809, 852

— διοικητικών αρχών, μελών επιτροπών,
υπαλλήλων 11γ, 15β, 131β, 510α, 567α,
588α, 612α, 804α, 809, 829, 839, 840,
852, 852α, 931α

— διοργανιστή, κυβερνήτη 757, 814

— καγκελαρίου, νοταρίου 65, 121α, 269, 325,
408α, 439, 486, 745α, 804α
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— κοινοτικών αρχών, κοινοτικών «υπαλλή-
λων», επιτρόπων 29, 60, 84, 269, 230,
269, 272, 275α, 325, 340, 379, 382, 392,
399, 412, 521, 583, 588α, 591, 598, 600,
601, 612α, 681, 693, 703, 713, 764, 779,
804, 806, 807, 814, 829, 840, 842, 874,
881, 916, 958, 971α, 1052, 1080α, 1082,
1093

— μελών «Βουλευτικού καί Εκτελεστικού
Σώματος», αντιπροσώπων στην Εθνική
Βουλή 612α, 757α, 808, 809, 824, 832,
859

— προβλεπτή 128, 269
Δουλεία πραγματική

— βοσκής 269, 325, 520, 532, 533, 1029

— διόδου 19, 60, 63, 111, 284, 329, 366,
392, 479, 491, 583, 680, 1040

— μελισσότοπου 498

— στηρίξεως της οικοδομής επί του γειτο-
νικού κτιρίου, «έπακουμβίσματος» 283,
521, 597, 1040

— του μη εμποδίζειν το φως ή την θέα
του δεσπόζοντος 245, 292, 521, 926, 995,
1040

— του μη υψούν 926

— ύδατος (αντλήσεως ή αποχετεύσεως ή
διοχετεύσεως) 29, 60, 195, 256, 284, 292,
293, 392, 470, 497, 521, 524, 583, 996,
1040

Δουλεία προσωπική

— επικαρπίας 15α, 84, 106, 150, 155, 160,
163, 176, 244α, 268, 329, 394, 412γ, 498,
613, 635, 804α, 1040

— οίκησης 1040
Δουλεμπόριο 256, 829

Δοϋλος 15β, 149β, 256, 368α, 521 βλ. και Αιχ-
μάλωτος

— απελευθέρωση -ου 26, 40, 111, 115, 131α,
829

— ενεχυρίαση -ου 306

— κοινωνία -ου 294

— πώληση -ου 2, 19, 36, 40, 283, 297, 373,
521, 853

Δραγο(υ)μάνος τοϋ στόλου βλ. Διαταγή οθωμα-
νικής αρχής, Δικαστική απόφαση
Δωρεά, «αφιέρωση», «βαπτιστίκ(ι)ον», «μπενεφί-
κιον», «προσήλωση», «ψυχικό», «ψυχοόώρο»
6α, 12α, 14, 16, 16α, 22β, 31, 35, 50, 51,
59α, 67α, 84, 85, 87, 89β, 94, 115, 128α,
130, 131α, 133, 134, 136, 137, 139, 149α, 150,
154α, 155, 162, 163, 195β, 176, 183, 189,

195, 195β, 198, 203, 207, 218α, 220, 226,
230, 236, 237, 239, 242, 243, 244α, 245, 253,
256, 258, 263α, 265, 267, 268, 270, 272, 275,
282, 284, 293, 307, 308, 310, 311γ, 319, 323,
328, 329, 336, 337α, 338, 339, 345, 346, 348,
353, 355, 356, 360, 367, 371, 372, 375, 376,
377, 379, 380, 383, 384, 387, 391, 392, 394,
399, 403, 404, 411, 412γ, 415, 418, 418α, 424,
429, 432, 435, 440, 442, 448, 449, 450, 452,
455, 456, 457, 463, 464, 467, 470, 471, 477,
480, 491, 499, 502, 504, 513, 517, 518, 521,
523, 526α, 530, 530α, 538, 541, 547, 556α,
583α, 558, 577α, 582, 583α, 586, 589, 592,
596, 598, 599, 602, 605, 607, 612, 616, 622,
624, 628, 634, 643, 647, 661, 667, 677, 685,
687, 692, 697, 700, 709α, 718, 739, 741, 755,
760, 787, 804, 804α, 806, 807, 809, 822, 853,
857α, 921, 940, 972, 995, 1016, 1039, 1051,
1058, 1100, 1110α, 1112, 1147

— αιτία θανάτου 29, 39, 50, 60, 63, 88, 112,
128α, 150, 155, 160, 179, 194, 284, 346,
368α, 378α, 390, 452, 467α, 479, 480,
491, 521, 525, 552, 583, 700, 815, 1040,
1063, 1102, 1154α

— ακύρωση -άς 284, 558

— ανάκληση -άς 284, 329, 457, 521

— αποδοχή -άς 25β, 63, 167, 270

— δικαιώματος 67α, 80, 133, 513

— έν ζωή 13, 14, 14α, 16, 19, 23, 29, 31,
32, 36, 41, 43, 60, 63, 66, 71, 74, 76,
76α, 80, 82, 88, 91, 93, 94, 111, 112,
114, 116, 118, 121, 128, 130, 133, 137,
155, 160, 162, 167, 171, 179, 202, 209,
229, 230, 233, 241, 242, 243, 244, 251,
264, 268, 271α, 274, 285, 287, 295, 299,
321, 329, 341, 346, 348, 349β, 390, 438,
439, 521, 525, 529, 533, 541, 551, 671,
760, 815, 973, 1004, 1040, 1095

— επικύρωση -άς 12α, 31, 67α, 124, 128, 131α,
155, 165β, 167, 195, 244, 341, 477, 529,
530, 556α, 558, 572β, 576, 577α, 804α

— λειψάνων 730

— μεταξύ συζύγων 284, 583, 1021

— προγαμιαία, πρόγαμος 79, 115, 160, 256,
284, 341, 348, 376, 379, 432α, 438, 464,
490, 512, 521, 537, 568, 645, 679, 684,
688, 851, 899, 903, 925, 977, 1012, 1032,
1058, 1069, 1091, 1115, 1128

— «άγα(ε)ρλίκι(ον)», «άγρε(ι)λίκι(ον)» 485,
583, 618, 621, 684, 1067

— «έμβατίκιον γαμήλιον», «έμπατίκα» 363
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— «κοριτσιάτικο» 485, 972, 973, 1029,
1124

— «παλληκαριάτικο» 485, 489, 670

— υπό τρόπο 60, 329, 344, 1154α
Δωροδοκία 832, 848α, 938

Ε

Εγγύηση 21, 23, 25, 74, 76α, 79, 92, 93, 94,
111, 112, 115, 127, 128, 130, 149β, 151, 154α,
166, 167, 243, 256, 268, 392, 480, 521, 612α,
669, 677, 735, 756, 806, 809, 829, 859, 893,
997, 1040, 1063, 1073, 1100, 1116
«Έγκαλεσμός» βλ. Διαδικασία
«Έγκλαβή» βλ. Προίκα

Έθιμα, Έθος 115, 150, 284, 392, 521, 532, 583,
773, 774, 808, 814, 848α, 901, 906, 926, 927α,
953, 971α, 1058, 1080α, 1128

Εθνικές γαίες, μύλοι, ορυχεία, «οσπήτια», πρόσοδοι
127, 190, 603, 612α, 676, 807, 804, 809, 814,
824, 829, 832, 845, 852, 859, 882α, 896, 916,
932, 1131 βλ. και Δάνεια, Διανομή, Μίσθωση,
Πώληση (εθνικών γαιών, προσόδων)
Εθνική συνέλευση

— ψήφισμα 901α, 937α
Εκβιασμός 610

Έκθεση νηπίων 195α, 368α, 521
Εκκλησιαστικά έγγραφα 20, 21, 22, 25β, 104α,
109, 118, 136, 218α, 230, 238, 258, 282, 334,
341, 346, 435, 482, 491, 499, 546, 558, 576,
583α, 595, 600, 630, 632, 652β, 689, 691,
730, 747, 814, 841, 866, 1040, 1073, 1105,
1146, 1163
«Έμβ( π )ατίκι( ον )»

— αγροτικό βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος
ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου

— γαμήλιο βλ. Δωρεά (προγαμιαία)
Εμπράγματη ασφάλεια, «άμανάτι(ε)», «άμάχι»

— ενέχυρο 21, 36, 49, 93, 115, 136, 149β,
222, 268, 306, 392, 521, 610, 625, 676,
805, 857

• απόσβεση -ου 268, 392

— υποθήκη 63, 74, 80, 91, 93, 128α, 149β,
166, 179, 203, 242, 243, 297, 321, 329,
330, 346, 353α, 355, 372, 373, 375, 387,
392, 394, 447, 456, 464, 468, 522, 532,
550, 598, 661, 723, 737, 804α, 808, 845,
913, 942, 997, 1040, 1063, 1116

• ανανέωση -ης 1001

• απόσβεση -ης 112, 133, 243, 457, 522
Εμπρησμός 60, 115, 521, 806, 832, 848α
«Εμφύτευση» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου

Ένδικα μέσα

— αναίρεση 872α

— ανακοπή 1069, 1098, 1136

— έφεση 128, 284, 392, 521, 680, 1116

Ενέχυρο βλ. Εμπράγματη ασφάλεια
Εντολή 149β, 154α, 470α, 521, 665, 900

«Έντριτία» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήμα-
τος ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου
(«έμβατίκιον»)
Εξαίρεση βλ. Αίρετοκρισία
Εξορία βλ. Ποινή -ας
Εξύβριση 115, 353α, 650, 1094
Εξώνηση 55, 71, 91, 167, 228, 292, 734, 997
Έξωση βλ. Διαδικασία
Επικαρπία βλ. Δουλεία (προσωπική)
Επίμορτη αγροληγία βλ. Μίσθωση αγροτικού κτή-
ματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Επιορκία 115, 433, 521

Επιτροπεία 67, 115, 149β, 256, 348, 366γ, 376,
426, 429, 491, 496, 521, 557, 583, 692, 998,
1041, 1059, 1154α

«Έπιτροπικόν γράμμα» βλ. Πληρεξουσιότητα
Έρανος 809, 824, 829, 832
Ερημοδικία βλ. Διαδικασία
Εσώγαμβρος βλ. και Προίκα

— πρακτικό εισδοχής -ου 723

Εταιρεία 449, 639, 808, 920, 1040, 1068, 1131,

1133 βλ. και «Κομπανία», «Συντροφιά»
Έφεση βλ. Ένδικα μέσα
Ευθύνη βλ. Ιατρική, Συλλογική -η

Ζ

«Ζωάρκεια» βλ. Διατροφή (ανιόντων)
Θ

Θησαυρός βλ. Κνριότητα (κτήση)
/

Ιατρική ενθννη 213, 325, 521
Ιεροσνλία 115, 256, 368α, 521

«Ίνστρουμέντο αγάπης», «συμφιλίωση» 29, 67,
76α, 197, 470α, 567α, 734, βλ. και Συμβι-
βασμός

Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας 1062
Κ

Κανονισμός ορίων βλ. Κυριότητα (περιορισμοί
-ας)

«Κανισκε-ψιά» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου
Κατάσχεση βλ. Διαδικασία (δήμευση)
Κληροδοσία, «λεγάτο(ν)» 115, 149β, 167, 256,



678

Α'. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

491, 521, 1069, 1073, 1084, 1118 βλ. και

Διαθήκη

Κληρονομιά 60, 88, 89α, 94, 106, 109, 116, 121,
131, 136, 150, 238, 245, 247α, 256, 258, 284,
348, 351, 353α, 366γ, 367, 379, 392, 412γ,
427, 429, 449α, 487, 491, 521, 522, 583, 605,
612α, 618, 646, 647, 652α, 692, 747, 787α,
806, 809, 829, 841, 860, 899, 906, 913, 918,
932, 973, 1025, 1045, 1062, 1069, 1094, 1098,
1100, 1113, 1116, 1152 βλ. και Αποκλήρωση,
Νόμιμη μοίρα, «Τριμοιρία», Φαλκίδιον

— αναγνώριση δικαιώματος επιζώντος συ-
ζύγου 115, 121, 136, 284, 348, 389, 392,
521, 692, 697, 809, 926, 1110, 1116

«κρεββατοστρώσι», «αφιέρωμα», «φι-
λοδώρημα», 121, 478, 583

— απογραφή -ίας, «άβα(ε)ντάριο(ν)», «ίβεντά-
ριον» 43, 60, 91, 97, 136, 154α, 167,
168, 245, 270, 348, 470α, 556, 717, 982,
1028

— διανομή -ίας 18, 41, 47, 50, 60, 65, 80,
111, 121, 136, 160, 201, 207, 284, 310,
321, 348, 363, 366, 379, 460, 467, 467α,
479, 502, 533, 540, 571, 582, 592, 639,
760, 773, 857α, 913, 972, 989, 1001, 1031,
1040, 1098, 1110, 1113, 1154α

— διευθέτηση κληρονομικών διαφορών 60, 244α,
329, 366, 392, 583, 592, 601, 671, 733

— κληρονομική σύμβαση 60, 329, 467α, 558,
760, 1040

— κληρονομητήριο 1040

— παραίτηση από κληρονομικό δικαίωμα
28, 387, 442, 499, 540, 692, 1040

Κλοπή 89α, 109, 137, 149β, 151, 195α, 256,
269, 281, 340, 346, 367α, 368α, 373, 400,
417, 521, 548, 610, 689, 724, 734, 759, 774,
806, 807, 809, 814, 824, 829, 832, 848α, 852,
852α, 859, 893, 938, 1110

«Κοινόν», κοινότητα 12, 284, 347, 392, 470α,
577, 588α, 681, 682, 693, 714, 723, 731, 732,
770, 803, 812, 829, 874, 879, 896α, 923, 971α,
1016α, 1048α, 1096, 1121 βλ. και Διορισμός,
εκλογή (κοινοτικών αρχών)

— απόφαση, ψήφισμα γενικής συνελεύσεως -ού
60, 136, 137, 150, 154α, 178α, 192, 218α,
275α, 325, 343α, 346, 351, 363, 366α, 379,
406, 416α, 427, 448α, 470α, 491, 532, 543α,
546, 562, 566, 576, 583, 583α, 591, 599α,
600, 629, 682α, 693, 699, 732, 745α, 760,
764, 768β, 784, 804α, 833, 850, 803, 992,
993, 973, 1001, 1002, 1019, 1080α, 1093,
1094, 1095, 1102, 1122, 1123

— δάνειο -ού 230, 253, 269, 321, 379, 405,
449, 464, 529, 532, 649, 662, 677, 693,
738, 804, 810, 829, 837, 1000, 1040, 1068,
1080α

— κανονισμός λειτουργίας κοινότητας 674,
899, 1005, 1066, 1080α, 1082, 1090, 1096,
1101, 1106, 1118α, 1127, 1134, 1137, 1142,
1149α, 1149(3, 1153, 1162γ

— κανονισμός ορίων κοινότητας 573, 587,
885, 950, 972

Κοινόχρηστα πράγματα 256, 284, 366, 392, 680
Κοινωνία 14, 39, 63, 521 βλ. και Δ ούλος

— σύσταση -ίας 37, 63, 167, 437, 533, 997,
1011

«Κολιγιά» βοσκής βλ. Δουλεία (βοσκής)
«Κολλιτερανικό(ν)» δικαίωμα βλ. Δικαίωμα

(προτιμήσεως)
Κομπανία βλ. και Εταιρεία, «Συντροφιά»

— απόφαση 271, 412β

— θεσπίσματα -ίας 271

— καταστατικό -ίας 588
«Κομπρομέσο(ν)» βλ. Αίρετοκρισία (συνυποσχε-
τικό), Συμβιβασμός

«Κο(ν)ντουβερνία» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτή-
ματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
(«έμβατίκιον»)
«Κοριτσιάτικο» βλ. Δωρεά (προγαμιαία)
«Κρεββατοστρώσι» βλ. Κληρονομιά (αναγνώριση

δικαιώματος επιζώντος συζύγου)
Κτηματολόγιο 269, 1058
Κτηνοβασία 115, 149β, 195α
Κτηνοληψία βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Κυριότητα

— αναγνώριση -ας 25β, 47α, 67α, 218α,
242, 804α, 809, 852, 939, 967, 1040, 1095,
1131

— διεκδίκηση -ας 284, 348, 366, 392, 418,
467α, 497, 659, 664, 809, 843, 852, 1021,
1035, 1069, 1094, 1098

• παραίτηση από διεκδίκηση -ας 237

— κτήση -ας

εύρεση θησαυρού 256, 315, 809
πρόσκλυση ή πρόσχωση παραποτάμιου
κτήματος 926

— περιορισμοί -ας 256, 284

διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων
36, 284

επιβλαβείς εγκαταστάσεις 256, 284,
392

κανονισμός ορίων ακινήτου 14, 19,
26α, 222, 299, 325, 456, 521, 524,
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583, 614, 677, 742, 1069, 1154α

όμβριο ύδωρ στέγης 284

— προστασία -ας 218α, 284, 343α, 653α,
809

Κωδίκελλος, «κοντοσίλιονη 23, 29, 36, 43, 63,
91, 111, 112, 115, 136, 149(3, 211, 224, 235,
240, 245, 256, 268, 324, 329, 378, 396, 473,
521, 717, 982, 1039, 1100

Λ

Λάφυρο, λεία 373, 612α, 803, 809, 829, 832, 840,
845, 891, 893 βλ. και Διανομή, Δικαστική
απόφαση (Θαλασσίου δικαστηρίου), Παρα-
καταθήκη, Πώληση
Λαθρεμπόριο 893
«Λεγάτον» βλ. Κλ7]ροδοσία
Λείψανα βλ. Δωρεά, Μίσθωση, Πώληση
Ληστεία, ληστής 115, 195α, 256, 342, 367α,
368α, 521, 612α, 689, 808, 829, 852α, 903α,
917, 938

«Λίβελλος» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή

άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Λογαριασμός (διευθέτηση, καταγραφή) 36, 65,
88, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 104, 136, 245, 262,
270, 327, 346, 376, 383, 470α, 583α, 612α,
617, 734, 852, 852α, 1040, 1080α, 1135

Μ

Μαγεία 115, 149β, 334, 368α, 433, 521
Μαθητεία 18, 36, 39, 57, 65, 71, 73, 74, 76α,
83, 93, 94, 111, 144, 148, 175, 205, 232, 260,
268, 286, 288α, 290, 329, 336, 337, 347α,
363, 942, 1053

— ακύρωση -ας 337

— ανανέωση -ας 148

— λήξη -ας 232
Μαρτυρία βλ. Αποδεικτικά μέσα
Μεσεγγύηση 230, 845α, 893, 1033
«Μεταχείριση» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου
Μετοικεσία 352α, 916
Μίσθωση

— ακινήτου 14, 18, 19, 23, 29, 36, 39, 40,
45, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 67α, 71, 74,
80, 92, 93, 94, 99, 104, 106, 111, 112,
123, 127, 128, 133, 134, 136, 149β, 155,
158, 160, 167, 193, 194, 195, 209, 222,
230, 244, 267, 268, 276, 284, 292, 296,
299, 304, 329, 353α, 379, 383, 387, 399,
417, 418, 432, 440, 441, 447, 470α, 502,
521, 529, 532, 541, 582, 583α, 589, 602,
677, 692, 693, 731, 737, 778α, 806, 852,

880, 898, 900, 940, 960, 996, 997, 1007,
1031, 1040, 1089, 1095, 1110, 1126, 1073,
1135, 1154

ακύρωση μισθώσεως -ου 93
ανανέωση μισθώσεως -ου 59, 93,
198

διακοπή μισθώσεως -ου 88
παραίτηση από μίσθωση -ου 268
τροποποίηση όρων μισθώσεως -ου 19,
160, 809

— εθνικών γαιών, προσόδων 127, 603, 612α,
683, 804, 808, 809, 832, 845, 896

— εργασίας 18, 19, 23, 36, 39, 41, 53, 55,
60, 65, 67, 71, 74, 76α, 79, 83, 88, 89,
89β, 92, 93, 94, 100, 101, 106, 111, 128,
129, 131γ, 136, 141, 149β, 178, 207, 217,
226, 245, 262, 268, 269, 288α, 313α, 325,
329, 366α, 383, 404, 470α, 491, 505, 521,
532, 540, 574, 576, 629, 634, 661, 598,
612α, 663, 677, 685, 692, 714, 746, 759,
804α, 807, 853, 857α, 859, 874, 889, 959,
986, 1003, 1018, 1031, 1050α, 1085, 1090α,
1099, 1110, 1118, 1129, 1132α, 1140, 1142,
1083 βλ. και Μαθητεία, «Ψυχοπαίδι»

ακύρωση μισθώσεως -ας 92
ανανέωση μισθώσεως -ας 92, 93, 588
«άντίσκ(χ)αρος» (καταναγκαστική
εργασία σε γαλέρα) 29, 74, 82

— έργου 16, 19, 23, 25, 29, 30, 39, 40, 41,
50, 51, 55, 57, 71, 74, 76α, 78, 79, 80,
82, 83, 88, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 101,
104β, 109, 111, 112, 113, 127, 128, 129,
136, 144, 187, 193, 196, 198, 206, 218α,
225, 232, 238, 239, 245, 246, 247α, 257,
256, 259, 268, 275, 275β, 283, 287, 288α,
289, 297, 329, 337, 347, 348, 357, 372,
385, 411, 413, 415, 422, 429, 470α, 510α,
548, 675, 730, 737, 758, 767, 785, 787α,
800, 801, 807, 834, 858, 873, 946, 957α,
988, 991, 1018, 1029, 1031, 1056, 1067,
1072, 1087, 1110α, 1120, 1135, 1156

ακύρωση μισθώσεως -ου 74, 93,
675

• ναυπηγία 23, 33, 36, 449, 480, 704,
944, 957α

— λειψάνων 387

— μονής, ναού 19, 76α, 98, 149, 167, 194,
230α, 350, 1035 βλ. και Μίσθωση (ερ-
γασίας)

— «πόστας», θέσης πώλησης εμπορευμάτων
σε αγορά 101

— φόρων 36, 74, 101, 269, 331, 383, 591,
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662, 683, 824, 845, 896α βλ. και Φορο-
λογικά

υπεκμίσθωση -ων 92, 93, 470α, 676,
824

Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλον προσο-
δοφόρου αντικειμένου Ιβ, 3α, 6α, 15, 18,
19, 23, 25, 29, 32, 41, 44, 63, 71, 74, 79β,
80, 88, 91, 93, 94, 112, 128, 132, 149γ, 167,
169, 170, 193, 209, 234, 238, 241, 242, 243,
249, 268, 293, 299, 321, 329, 366, 383, 395α,
399, 437, 440, 456, 470α, 475, 479, 490, 491,
502, 519, 521, 532, 598, 599, 600, 612, 637,
699, 737, 775, 808, 842, 845, 870, 883, 926,
1003, 1016α, 1031, 1107, 1116

— «άντίσπορον» 926

— «γονικό», «in gonico» 29, 74, 88, 92,
93, 94, 133, 167, 177, 191α, 252 βλ. και

«λίβελλος»

— «έμβατίκιον», «έντριτία», «κο(υ)ντουβερνία»,
«μισιακό», «μισιάρικο», «παντίκι», «πα-
ντικιστήριον γράμμα», «παντικογραφή»,
6α, 18, 41, 67α, 80, 84, 101, 106, 111,
129, 149γ, 207, 218α, 262, 269, 270, 312,
329, 358, 366, 392, 432, 551, 754

— έμφύτευση, «άναστατικόν», «(ή)μισοφυ-
τευσία», «μισοφυτεψιά», 18, 23, 29, 36,
41, 50, 62, 63, 65, 80, 101, 111, 130,
133, 137, 149β, 155, 192, 222, 241, 256,
270, 383, 399, 442, 479, 521, 594, 939,
1061α, 1075

— επίμορτη αγροληψία 179

— «κανισκεψιά», «κανίσκ(χ)ι(ον)» 17, 23,
111

— κτηνοληψία, κτηνομίσθωση, «βούφορο»,
«σιδη(ε)ροκέφαλα», «φούρφορο» 18, 19,
63, 67α, 71, 74, 80, 94, 102, 111, 112,
128, 219, 243, 262, 268, 270, 288α, 330,
346, 383, 423, 547, 548, 651, 1048

— «λίβελλος», «νιβελατζιόνε», «νόβελ(λ)ος»,
όλίβελλος 63, 67α, 101, 106, 112, 133,
155, 167, 218, 357, 383, 399, 442, 808
βλ. και «γονικό»

— «μεταχείριση» 92, 93, 94

— «πάκτωση» 6α, 7, 17, 18, 19, 23, 29, 34,
36, 39, 41, 65, 80, 102, 111, 136, 150,
154α, 160, 245, 250, 256, 270, 284, 329,
521, 583, 1051, 1110

— «παροικιά» 6, 41

— «σεμπριά» 41, 63, 80, 111, 383, 475

— «σολ(δ)ιάτικο» 7, 8, 18, 23, 36, 39, 41,
48, 50, 51, 65, 78 80, 91, 111, 207, 236,
245

— «συγκράτεια» 36, 41, 48, 50, 236

— «τοπιάτικο» 14, 809, 845
«Μισιάρικο», «Μισιακό» βλ. Μίσθωση αγροτικού

κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
(έμβατίκιον)
Μνηστεία, αρραβών, «άρραβωνητικον συνάλλαγ-
μα», ίερολογημένη μνηστεία, «μισοβλογιά»

41, 50, 109, 114, 115, 195α, 201, 256, 341,
368α, 379, 392, 462, 491, 521, 629, 630, 730,
814, 866, 913α, 926, 1007, 1019, 1027, 1040,
1073, 1080α, 1091, 1154α

— λύση -είας 60, 79, 109, 114, 348, 379,
491, 512, 521, 685, 851, 861, 926, 1040,
1100, 1110, 1116, 1128

Μονή, ναός 12α, 15α, 15β, 16α, 51, 59α, 89β,
104α, 104β, 113α, 128α, 149α, 149β, 155,
162, 195β, 207, 215, 218α, 220, 244α, 263β,
271α, 284, 313α, 337β, 343α, 343β, 366, 521,
526α, 585α, 588α, 747, 890, 896α, 939, 967,
1035, 1073 βλ. και Διορισμός (επιτρόπων
μονής), Μίσθωση (μονής)

— παραχώρηση -ής, -ού σε αδελφότητα,
ιερέα 8, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 36, 39,
41, 50, 51, 63, 74, 76α, 80, 94, 111, 116,
129, 131, 133, 136, 138, 191α, 218α, 238,
252, 263, 280α, 337β, 361, 362, 371α,
401, 415, 479α, 491, 541, 635, 654, 677

— σύσταση -ής, -ού 8, 29, 51, 88, 170, 207,
245, 383, 425, 521, 1054, 1073

Ν

Ναός βλ. Μονή

Ναυάγιο 33, 256, 521, 538, 682

Ναυλοσύμφωνο, ναύλωση πλοίου 18, 23, 33, 36,
39, 49, 54, 60, 71, 74, 93, 94, 101, 107, 112,
173, 268, 329, 373, 392, 403α, 449, 470α, 494,
569, 570, 598, 627, 663, 682, 699, 698, 704,
716α, 717α, 809, 840, 879, 893, 957α
Νανπηγία βλ. Μίσθωση (έργου)
Ναυτοδάνειο, «θαλασσοδάνειο» 11, 23, 25, 33,

42, 60, 74, 291, 310, 383, 392, 449, 467, 476,
494, 514, 521, 673, 666, 682, 685, 686, 698,
957α βλ. και «Βλησίδι(ον)»

Νέμησις ανιόντος 41, 201, 253, 256, 271α, 310,
329, 429, 599, 742, 760, 972, 1154α βλ. και
Προίκα (άρρενος τέκνου)
Νόμιμη μοίρα 284, 429, 973
Νόμισμα (εγκλήματα, κυκλοφορία) 149β, 612α,
768α, 808, 809, 814, 829, 832, 848α, 853,
859, 887, 891, 923α
Νομοθεσία, νόμοι, σχέδια νόμων 93, 114, 115,
256, 284, 521, 583, 682, 683, 808, 832, 835,
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845, 887, 891, 902, 906, 907, 908, 913, 913β,
922, 926, 927α, 935, 947, 956, 963, 975, 984,
1062, 1080, 1140α, 1143, 1144

Νοτάριος βλ. Διορισμός (νοταρίου)

— κανονισμός άσκησης επαγγέλματος 233α,
528α, 592α

Ο

Ομολογία βλ. Αποδεικτικά μέσα
Όρκος βλ. Αποδεικτικά μέσα
Οροθεσία Ελληνικού κράτους 949
Ορφανική περιουσία 348, 379, 392, 426, 496,

521, 583, 691, 1045, 1100
Ορφανοτροφείο 896α, 807

Π

Παιδομάζωμα 12β

«Πάκτωση» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Παλλακεία 74, 89α, 115, 256, 521, 832
«Παλληκαριάτικο» βλ. Δωρεά (προγαμιαία)
Παρακαταθήκη 29, 36, 41, 60, 115, 136, 149β,
154α, 246, 256, 313α, 337α, 521, 669, 1010,
1040, 1116

— λαφύρων 893

Παραχώρηση ακινήτου χωρίς να μνημονεύεται
η αιτία 2α, 4α, 9β, ΙΟγ, 12α, 25β, 26α,
27α, 47α, 60, 63, 65, 79β, 149γ, 167, 179α,
371α, 412γ, 973
Παρθενοφθορία 79, 114, 115, 195α, 256, 315,

521, 806, 808, 832, 861
«Παροικιά» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Πάροικος, «βιλάνος» 5, 11γ, 15β, 26, 74, 256
Πατριμόνιο 131, 196β, 233, 329, 428, 553
Πειρατεία 74, 137, 269, 342, 373, 407, 419,
510α, 626α, 665, 692, 734, 808, 809, 845,
852β, 892, 893, 894, 971α βλ. και Δικαστική
απόφαση θαλασσίου δικαστηρίου, Πώληση
(λαφύρων)
Πεκούλιο, χρημάτιο 149β, 521
Πλαστογραφία 149β, 832, 848α, 1069
Πλειστηριασμός βλ. Διαδικασία
Πληρεξουσιότητα, πληρεξούσιο, «επιτροπικον
(γράμμα)» 3, 10α, 11α, 18, 19, 23, 29, 36,
39, 40, 41, 44, 47, 56, 59, 60, 61, 65, 71,
74, 76α, 80, 84, 86, 88, 90β, 92, 93, 94, 96,
99, 100, 101α, 106, 109, 111, 112, 113, 123,
125, 126, 128, 128β, 131, 133, 136, 137,
149 β, 152, 154α, 155, 165α, 167, 180, 187,
195, 202, 212, 223, 225, 227, 229, 234, 237,
243, 245, 246, 260, 262, 263β, 268, 269, 272,

275α, 277, 278, 287, 283, 298, 300, 310, 314,
315, 329, 331, 343β, 346, 356, 357, 360, 365,
373, 374, 379, 380, 382α, 383, 404, 412α, 413,
449, 456, 464, 467α, 477, 479, 484, 490, 491,
502, 520, 525α, 529, 533, 534, 542, 553α, 559,
577, 585α, 591, 597, 606, 607, 612α, 616, 635,
649, 651, 666, 682α, 683, 692, 712, 713, 717,
726, 734, 749α, 760α, 777, 791, 804α, 806,
808, 824, 852, 852β, 874, 876, 883, 926, 928,
934, 957α, 960, 985, 987, 998, 999, 1000,
1001, 1014, 1015, 1020, 1024, 1025, 1028,
1040, 1046, 1052, 1061, 1069, 1070, 1080α,
1096, 1098, 1100, 1110, 1110α, 1116, 1131,
1149, 1154α, 1159

— ανάκληση -ας 44, 88, 92, 93, 111, 366γ,
852α

Ποινή 1γ, 109, 149β, 256, 269, 271, 433, 443,
493, 521, 583, 799, 832, 848α, 906, 1094

— εξορίας, «εξοστρακισμού» 109, 137, 269,
284, 353α, 608, 806, 1040

— φυλάκισης 149β, 269, 410, 493, 583, 608,
799, 1110

Πολιτογράφηση 808, 809
Πορνεία 115, 195α, 368α, 521, 962
Πραγματογνωμοσύνη βλ. Αποδεικτικά μέσα
Προγαμιαία δωρεά βλ. Δωρεά
Προίκα, προικοσύμφωνο, «(άν)εγκλαβή», «άρε-
σκειά» 6α, 11β, 19, 29, 36, 39, 41, 45, 46,
46α, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 71, 74,
76, 76α, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 104β,
106, 109, 111, 112, 114, 115, 121, 128, 130,
131, 136, 137, 149β, 154, 156, 160, 164, 178α,
185, 188, 191α, 196β, 201, 207, 230, 231,
238, 241, 243, 245, 248, 251, 254, 261, 268,
269, 271α, 284, 285, 288, 292, 310, 314, 320,
322, 329, 341, 343, 348, 351, 353α, 356, 359,
360, 363, 366, 376, 380, 383, 386, 392, 393,
394, 395, 397, 400, 406, 409, 411, 413, 414,
416α, 429, 432α, 436, 437, 438, 447, 449α,
456α, 458, 460, 464, 467, 468, 472, 475, 476,
478, 480, 482, 484, 484α, 489, 490, 491, 498,
502, 506, 507, 512, 516, 521, 524, 526, 528,
530, 531, 536, 537, 540, 543, 544, 551, 552,
560, 561, 568, 574, 577, 578, 582, 583, 601,
605, 618, 621, 625, 629, 630, 634, 639, 643,
645, 648, 670, 677, 679, 680, 684, 686, 688,
695, 706, 708, 710, 711, 715, 723, 729, 730,
731, 737, 738, 740, 753, 766, 802, 811, 818,
854, 865, 867, 878, 899, 900, 903, 910, 912,
913, 915, 925, 926, 930, 942, 951, 959, 961,
964, 968, 969, 972, 977, 978, 994, 987, 1000,
1001, 1002, 1004, 1007, 1012, 1016, 1019, 1031,
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1032, 1040, 1041, 1044, 1049, 1058, 1062,

1068, 1073, 1077, 1079, 1081, 1083, 1086,
1087, 1088, 1091, 1109, 1110, 1111, 1113,
1114, 1115, 1116, 1124, 1130, 1138, 1148,
1150, 1151, 1154α, 1155, 1162, 1164

— άρρενος τέκνου 60, 131, 156, 201, 241,
271α, 284, 285, 288, 314, 320, 351, 360,
394, 397, 414, 416α, 429, 432α, 458, 498,
551, 552, 583, 601, 706, 788, 854, 903, 969,
1004, 1012, 1016, 1058 βλ. και Νέμησις
ανιόντος

— εκτίμηση, καταγραφή προικώων, «άβα(ε)ντά-
ριον», «ίβεντάριον», «μπουλετί», «νότα»,
«στίμα» 29, 43, 75, 76α, 88, 93, 167,
185, 201, 268, 348, 353α, 423, 436, 482,
533, 561, 618, 1040, 1087, 1094, 1109

— επιστροφή -ας 71, 80, 109, 111, 167, 243,
284, 383, 429, 467α, 561, 583, 589, 688,
711, 818, 926, 1007, 1110, 1116

— προικοπαράδοση, προικοπαραλαβή 29, 36,
47, 74, 75, 76α, 79, 81, 88, 91, 92, 94,
111, 112, 121, 167, 185, 246, 253, 268,
292, 329, 363, 376, 532, 583, 692, 910,
997, 1086

— συνεισφορά -ας 115, 256, 284, 467α, 521,
809

Προνόμια 1, 2α, 4α, 10(3, ΙΟγ, 11δ, 15β, 25β,
26, 27α, 131β, 137, 218α, 269, 271, 412β,
503, 808, 809, 941, 963, 971α, 975, 976, 1036,
1043, 1073, 1078, 1103

Προξενητής, προξενητικό σύμφωνο 149β, 521
Πρόξενος, προξενική αρχή 90β, 757, 893
«Προσήλωση» βλ. Δωρεά

Πρόσκλυση παραποτάμιου κτήματος βλ. Κυρι-
ότητα (κτήση)
Προστασία περιβάλλοντος 137, 521, 532, 583,

1069, 1093

«Προστύχι» βλ. Πώληση (μέλλοντος πράγμα-
τος)

Πρόσχωση παραποτάμιου κτήματος βλ. Κυρι-
ότητα (κτήση)
«Προτέστο», βλ. Διαδικασία
Προτίμηση βλ. Δικαίωμα
Πτώχευση 520α, 576

Πώληση, αγορά, «άγορασία», «(άπό)πρασις»

— ακινήτου 2α, 6, 6α, 14, 15α, 19, 22β, 23,
25, 25β, 29, 31, 36, 39, 41, 50, 51, 54,
55, 60, 63, 65, 66, 67α, 71, 74, 76α, 80,
84, 88, 91, 93, 94, 108, 111, 112, 116, 117,
120, 121, 128, 128α, 129, 130, 131, 133,
134, 135, 136, 137, 145, 149(3, 150, 151,
155, 159, 160, 162, 163, 167, 177, 178α,

179, 183, 190, 195, 196β, 203, 209, 218α,
219, 222, 229, 234, 237, 238, 242, 243,
244α, 245, 247α, 249, 251, 253, 256, 257,
263α, 264, 267, 268, 270, 271α, 272, 275,
284, 285, 292, 293, 299, 305, 309, 310,
314, 321, 328, 329, 330, 333, 335, 338,
339, 341, 348, 350, 352, 353, 355, 356,
358, 359, 360, 366γ, 367, 372, 375, 376,
379, 380, 383, 384, 387, 390, 391, 394, 395,
398, 399, 402, 403, 404, 408, 411, 416α,
418, 421, 423, 424, 427, 429, 432, 436, 437,
438, 440, 441, 442, 446, 447, 449, 449α,
451, 452, 455, 456, 456α, 457, 459, 460,
461, 463, 464, 464α, 465, 467, 467α, 468,
470, 470α, 471, 474, 475, 476, 477, 479,
480, 481, 484α, 485, 489, 490, 491, 492,
494, 499, 500, 501, 506, 507, 509, 511,
513, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 533,
535, 537, 539, 540, 541, 544, 546α, 547,
549, 550, 552, 554, 560, 564, 567, 573,
574, 575, 568, 581, 582, 583α, 586α, 591,
592, 595, 596, 598, 598α, 599, 600, 601,
609, 611, 612α, 615, 619, 620, 621, 624,
625, 626, 631, 633, 634, 636, 638, 639,
641, 644, 648, 650, 651, 661, 663, 666,
668, 670, 677, 678, 687, 688, 693, 685,
696, 699, 700, 701, 709, 709α, 719, 720,
721, 723, 727, 728, 731, 734, 738, 741,
743, 737, 766, 778, 781, 783, 786, 789,
811, 812, 815, 829, 845, 853, 883, 888,
890, 897, 899, 900, 912, 913, 926α, 927,
933, 939, 940, 946, 957, 959, 965, 972,
973, 974, 979, 985, 987, 994, 996, 997,
1000, 1001, 1004, 1009, 1011, 1018, 1022,
1023, 1025, 1029, 1031, 1032, 1035, 1037,
1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1046, 1052,
1057, 1061, 1063, 1065, 1067, 1095, 1110α,
1015α, 1117, 1142, 1152, 1154α βλ. και
Διαδικαστικά έγγραφα (πλειστηριασμός)

— ακύρωση -ης 112, 284, 997, 1105

— ανάκληση -ης 60, 243

— αναστροφή -ης 88, 167, 467α, 806, 955

— δικαιώματος 25β, 60, 67α, 80, 93, 111,
128, 130, 133, 167, 228, 245, 269, 329,
372, 392, 427, 532, 599

— δικαιώματος είσπραξης φόρων 71, 548,
598, 824, 883

— δούλου βλ. Δούλος

— εγκαταλελειμμένων γαιών από κοινότητα
464

— εθνικών γαιών, προσόδων 804, 807, 808,
809
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— εικονική, «οικονομική» 341, 366, 457,
464, 470

— επιβεβαίωση, επικύρωση -ης 2α, 63, 88,
92, 111, 128α, 243, 247α, 285, 310, 329,
346, 1040

— κινητού, «αυτοκινήτου» (ζώου) 18, 19, 23,
25, 29, 31, 36, 39, 47, 49, 56, 60, 71,
74, 82, 92, 93, 94, 101, 109, 111, 112,
128, 136, 155, 167, 207, 222, 242, 245,
262, 268, 292, 329, 356, 383, 387, 395,
399, 438, 484, 582, 598, 648, 682α, 690,
711, 721, 778, 806, 809, 823, 824, 828,
893, 926, 939, 1018, 1040, 1110, 1110α

— λαφύρων 692

— λειψάνων 399, 452, 623

— μέλλοντος πράγματος, προπώληση αγρο-
τικών προϊόντων, «προστύχι» 18, 41, 74,
76α, 88, 92, 93, 94, 99, 101, 111, 167,
268, 288α

— πλοίου, βάρκας 18, 33, 36, 54, 55, 60,
71, 74, 94, 111, 136, 268, 284, 298, 310,
373, 380, 383, 467, 479, 494, 533, 552,
559 569, 590, 607, 665, 782, 832, 852α

— χωριού 1040

Σ

«Σεμπριά» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή

άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου
«Σερμαγιά» βλ. Συντροφιά (ναυτική)
«Σιδη(ε)ροκέφαλα» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτή-
ματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
(κτηνοληψί α)
Σκλάβος βλ. Αιχμάλωτος, Α ούλος
«Σολ(δ)ιάτικο» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
Στρατός (αποζημίωση, εκστρατεία, έξοδα, κον-
δύλια, οργάνωση, τροφοδοσία, στρατολογία)
ΙΟβ, 128, 149β, 612α, 787α, 797, 803, 804,
808, 809, 814, 829, 831, 832, 845α, 850, 852,
857, 859, 879, 882α, 896α, 1040, 1040α
«Σύγγρια» 906

«Σνγκράτεια» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλον προσοδοφόρου αντικειμένου
Συκοφαντία 79, 115, 149β, 256, 269, 379, 433,

521, 591, 832
Συλλογική ευθύνη 269, 443, 658, 689
Συμβιβασμός, «διαλλαγή», «κομπρομέσο(ν)»
12α, 18, 19, 23, 25, 29, 36, 39, 41, 46α, 47,
50, 51, 60, 63, 65, 67, 67α, 71, 74, 76, 76α,
79, 79β, 80, 90α, 87, 88, 91, 92, 93, 94,
96, 98, 101α, 106, 109, 111, 112, 121, 128,
128α, 129, 130, 133, 136, 137, 140, 159, 160,

167, 187, 195, 197, 203, 207, 208, 218α, 228,
242, 243, 245, 249, 256, 260, 262, 268, 269,
270, 284, 314, 317, 346, 348, 355, 356, 363,
366, 366α, 375, 399, 403, 413, 436, 442, 443,
448α, 457, 470, 491, 524, 526, 526α, 543α,
587, 592, 594, 601, 611, 620, 648, 671, 685,
733, 847, 882, 939, 942, 952, 995, 1004, 1040,
1052, 1069, 1077, 1095, 1113, 1154α βλ. και
«Ίνστρουμέντο αγάπης»
Συναλλαγματική 292, 357, 436, 479, 666α, 683,

809, 824, 845, 1136, 1158
«Σύνδεσμος» βλ. «Αδελφότητα»
Συνθήκη

— ειρήνης 1, 10(3, 118, 470α, 814, 835α

— παραδόσεως πόλεως 79α, 790, 840,
1080

Σύνταγμα, σχέδιο συνταγματικού κειμένου 640,
757, 804α, 808, 814, 820, 821, 836, 838 877,
937α, 1132, 1141, 1143, 1145, 1162β
Συντεχνία 113α, 282, 348, 363, 413, 435, 445,

655, 749, 1048α, 1053, 1096
Συντροφιά 18, 19, 36, 39, 41, 47, 54, 55, 60, 65,
71, 74, 80, 91, 92, 93, 94, 101, 111, 112, 128,
129, 139, 140, 149β, 154α, 214, 256, 268, 269,
283, 288α, 302, 310, 355, 357, 357(3, 366β,
383, 386, 407, 440, 454, 508, 521, 532, 549,
565α, 617, 677, 680, 682, 692, 693, 698, 734,
735, 737, 752, 806, 853, 873, 926, 1018, 1025,
1064, 1135 βλ. και Εταιρεία, «Κομπανία»

— λύση -ας 36, 111, 268, 270, 346, 383,
386, 484, 534, 692

— ναυτική -α, «σερμαγιά», συμπλοιοκτησία
33, 243, 268, 310, 383, 449, 467, 569,
583, 585, 590, 682, 957α

Σχολείο 55, 154α, 237, 282, 357α, 435, 525α,
546, 556α, 576, 577α, 583α, 588α, 804α, 807,
829, 831, 839, 873, 874, 882α, 896α, 939,
1073, 1090α

Σωματείο 55, 683, 804α, 904, 935, 948, 966,
1073, 1092

Σωματική βλάβη 109, 115, 256, 284, 340, 367α,
392, 510, 521, 583, 650, 716, 806, 848α, 851,
893, 1069, 1094, 1135

Τ

«Τοπιάτικο» βλ. Μίσθωση αγροτικού κτήματος

ή άλλον προσοδοφόροιι αντικειμένου
Τριμοιρία 115, 121, 521, 583
Τριτεγγύηση 23, 36, 41
Τυμβωρυχία 115, 195α, 368α, 521
Τυχερά παιχνίδια 139
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Υ

Ύβρις 149β, 256, 368α, 521, 832
Υγειονομικά 269, 612α, 774, 808, 832, 891, 896α,
967, 1055

Υιοθεσία 67, 71, 111, 112, 201, 243, 256, 363,
440, 449, 467α, 511, 521, 542, 544, 583, 589,
601, 626, 692, 700, 738, 760, 853, 912, 957α,
1029, 1040, 1100, 1147 βλ. και Μαθητεία,
Μίσθωση εργασίας, «Ψνχοπαίόι»
Υπεξαίρεση 829, 859
Υπόθαλψη εγκληματία 689, 691
Υποθήκη βλ. Εμπράγματη ασφάλεια
Υπόσχεση

— αντί καταβολής 41, 1045

— αφηρημένη 219

Φ

Φαλκίδιον 149β, 256, 521, 583

Φαρμακεία, η 115, 521

«Φε(ι)ρμάνι» βλ. Διαταγή, Διάταγμα (οθωμα-
νικής αρχής)
Φορολογικά, τελωνειακοί δασμοί Ια, 11γ, 15β,
20, 54, 60, 74, 76α, 137, 179α, 230, 237,
242, 256, 269, 272, 279, 334α, 343α, 346,
355, 366β, 370, 412β, 412γ, 416α, 440, 449,
470α, 503, 524, 529, 532, 533, 543α, 548,
588α, 591, 598, 599, 599α, 612α, 649, 652,
662, 665, 676, 693, 699, 716α, 734, 774, 804,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 814, 824, 829,
832, 835, 845, 847α, 852, 857α, 882α, 891,
896α, 899, 913, 941, 947, 967, 971α, 1016α,
1048α, 1073, 1135 βλ. και Μίσθωση (φόρων),
Πώληση (δικαιώματος είσπραξης φόρων)
Φυλακές ιδιωτικές 256, 521
Φυλάκιση βλ. Ποινή

Χ

Χειραφεσία 4, 29, 167, 256, 268

Χρέος 15β, 19, 29, 41, 74, 91, 109, 127, 230,

256, 260, 262, 284, 343α, 410, 427, 491, 521,
556α, 606, 682, 714, 723, 804, 804α, 824, 829,
847α, 857, 857α, 859, 923, 1136

— αναδοχή -ους 94, 95, 230, 329, 404, 582,
654, 996, 1040

— διακανονισμό, συμψηφισμός -ους 23, 29,
34, 35, 41, 67α, 71, 74, 76α, 88, 92, 93,
106, 111, 112, 128, 133, 155, 160, 166,
167, 177, 189, 228, 243, 245, 246, 262,
268, 283, 287, 337, 383, 491, 520, 582,
680, 757, 804α, 806, 809, 812, 840, 852,
861α, 1135

— εξόφληση -ους βλ. Απόδειξη, Βεβαίωση
(είσπραξης, εξόφλησης)

Χρεωστικό ομόλογο 1γ, 6α, 18, 23, 25, 29, 36,
39, 41, 47, 65, 72, 74, 80, 84, 88, 92, 93,
94, 109, 110, 119, 128α, 129, 130, 136, 150,
154α, 155, 167, 182, 191, 230, 234, 238,
254, 256, 269, 270, 306, 321, 346, 348, 366,
367, 373, 383, 387, 412γ, 429, 440, 449, 457,
470α, 520, 529, 533, 535, 546, 556, 588α,
591, 598, 606, 612α, 613α, 634, 635, 639,
649, 651, 653, 663, 677, 691, 693, 699, 708,
720, 743α, 749α, 760, 782, 804, 804α, 809,
823, 824, 827, 845, 847, 848, 861α, 882, 883,
895, 972, 973, 983, 987, 1011, 1016α, 1018,
1025, 1031, 1045, 1052, 1069, 1076, 1080α,
1090α, 1116, 1158 βλ. και Δάνειο
Χρημάτιο βλ. Πεκούλιο
Χρησιδάνειο 118, 598
Χωριό

— ίδρυση -ιού 216

Ψ

Ψευδομαρτυρία 115, 433, 521, 832
«Ψυχικό» βλ. Διαθήκη, Δωρεά
«Ψυχοπαίδι» 19, 55, 71, 79,111, 201, 363, 583,
692, 700, 787, 959, 961 βλ. και Μαθητεία,
Μίσθωση (εργασίας), Υιοθεσία
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Α

Αβάρικο βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Αγιά βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)

Αγία Βαρβάρα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Αγία Μαύρα βλ. Λευκάδα

Αγία Παρασκευή βλ. Λέσβος

Αγιαννίτικα βλ. Πελοπόννησος, (περ. Αρκαδίας,

Άστρος)
Αγιάσος βλ. Λέσβος

Αγιοι Θεόδωροι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐ-
ας)

Άγιον Όρος 541, 778α, 800, 801, 960

— I. Μ. Διονυσίου 18α

— I. Μ. Εσφιγμένου 572α

— I. Μ. Ιβήρων 1035, 1131

— I. Μ. Κοντλουμουσίου 12α

— I. Μ. Μεγίστης Λαύρας 16α

— I. Μ. Ξενοφώντος 585α, 1056

— I. Μ. Ξηροποτάμου ΙΟδ, 422

— I. Μ. Παντοκράτορος 26α, 165(3

— I. Μ. Φιλοθέον 79(3

— Καρυαί 1112

Αγιονόρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Άγιος Γεώργιος βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνη-
σίας)

Άγιος Ιωάννης βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκα-
δίας)

Άγιος Λαυρέντιος βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνη-
σίας)

Άγιος Ματθαίος βλ. Κέρκυρα
Άγιος Πέτρος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Αγόριανη βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Άγραφα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Ευρυτανίας)
Αγρίδι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Αδάμι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Αδριανονπολη 771, 818, 1005
Αετοράχη βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Αθήνα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αττικής)
Αϊβαλί βλ. Κυδωνιές

Αίγινα 410, 537, 612α, 757α, 768β, 804α, 807,
809, 832, 852β, 852(3, 857, 859, 860, 861, 872,
882α, 883, 884, 887, 892, 893, 907, 909

Αίγιο βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας, Βόστι-

τζ(σ)α)
Αίνος 476, 1041

Ακράτα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Άλβενα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Αλεξάνδρεια 244, 569, 1039
Αλέσταινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Αλόννησος 481

Αλμυρός βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Αλποχώρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Αλώνη (Μικρά Ασία) 418
Αλωνίσταινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Αμάραντος βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Αμάρι βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Αμόλοχος βλ. Άνδρος
Αμοργός 136, 267, 371α, 653
Αμπελάκια βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Αμφίκλεια βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτι-
δας)

Άμφισσα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φωκίδας)
Αναβατός βλ. Χίος

Ανάβρα βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Αναζήρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Αναστάσοβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Ανάφη 384

Ανδραβίδα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Ανδρονσα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Ανδρίτσαινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Άνδρος 66, 67α, 128α, 149γ, 162, 163, 166, 186,
195, 230, 275, 279, 292, 324, 333, 343β,
344, 391, 393, 401, 405, 432α, 460α, 493,
494, 523, 538, 557, 562, 576, 580, 597, 650,
658, 684, 779, 784, 804α, 829, 859, 879, 886,
896α, 906, 943
— Αμόλοχος 604
Αντίπαξοι 55
Αντίπαρος 382, 626α, 772
Ανώγεια βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Απείρανθος βλ. Νάξος
Αποκόρωνας βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Άργος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Αργοστόλι βλ. Κεφαλονιά
Αργυράδες βλ. Κέρκυρα
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Αργυρόκαστρο 470α, 546

Αρεόπολη βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)

Αρκαδία βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)

Αρκούδαινα βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)

Αρμένοι βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)

Αρμόλια βλ. Χίος

Άρτα βλ. Ήπειρος (περ. Άρτας)

Αρτάκη (Μικρά Ασία) 1012

Αρτοτίβα (ή Αρτοτίβιανη ή Αρτοτίνα) βλ. Στερεά

Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρνανίας)
Αρτσίστη(α) βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Ασβεστοχώρι βλ. Μακεδονία (περ. Θεσσαλονί-
κης)

Ασκύφον βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Ασπρόχωμα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Άστρος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Αταλάντη βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας)
Αφαλώνας βλ. Λέσβος
Αφθονη (Μικρά Ασία) 512
Αφυσιά (Μικρά Ασία), 1012
Αχμετλί (Μικρά Ασία) 1129

Β

Βαζαρτζίκιον (Δοβρουτσά) 1053
Βαθύ βλ. Σάμος

Βαλατούνα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Βαλιμή βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Βαρβάσαινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Βαρθολομιό βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Βασαράς βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Βασιλεία 412 β

Βέϊτσα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Βελεστίνο βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Βελιμάχι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Βενετία 21α, 27, 110, 128β, 154α, 157, 180,
288β, 298α, 300, 316, 357α, 364, 378, 381,
403α, 473, 565α
Βενετικό βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοα-
καρνανίας)

Βέρβενα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Βέροια βλ. Μακεδονία (περ. Ημαθίας)
Βερσίτζ(σ)ι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Βετουλίστα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλο-
ακαρνανίας)
Βηρυτός 570

Βήσσανη βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Βιέννη 386, 640

Βίτσα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Βιτώλια βλ. Μοναστήρι
Βλάτση βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Βλαχοχώρια βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτω-
λοακαρνανίας)

Βοδενά βλ. Μακεδονία (περ. Πέλλας, Έδεσσα)
Βόθροι βλ. Νάξος

Βόιο βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Βοϊτσά βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Βόνιτσα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοα-
καρνανίας)
Βοστίνα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Βόστιτζα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Βουκουρέστι 154α, 433, 521, 549, 735, 1026,
1039

Βουλγαρέλι βλ. Ήπειρος (περ. Άρτας)
Βούλγαρο βλ. Θάσος
Βούνος βλ. Κέρκυρα
Βουρλά (Μικρά Ασία) 84, 692, 937
Βούρμπιανη βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Βραΐλα (Μολδοβλαχία) 1039
Βραχώρι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Βρέστενα βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Βρύσες βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Βυζίκι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Βυζίτσα βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Βυθός βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Βυτίνα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)

Γ

Γαλατάς βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Γαλάτιστα βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής)
Γαλάτσι 569, 1047

Γαργαλιάνοι βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Γαρδίκι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας)
Γαστούνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Γατζέα βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Γένοβα 1γ
Γέρας βλ. Λέσβος
Γεωργία 1028

Γκούρα βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Γλαρέντζα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Γλώσσα βλ. Σκόπελος

Γούρα βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας, Ανάβρα)
Γουριά βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Γραμβούσα βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Γρανίτσα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Γράψη 470α

Γρεβενά βλ. Μακεδονία (περ. Γρεβενών)
Γρεβενά βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Γύθειο βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας, Μα-
ραθονήσι)
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Γωνιές Μαλεβιζίου βλ. Κρήτη (περ. Ηρακλείου)

Δ

Δαμαριώνας βλ. Νάξος

Δάφνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας, Στρέζο-
Η,

Δελβινάκι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Δέλβινο 525α, 553α

Δεμέστιχα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Δερβιτσάνη 470α

Δερβιτσελεπή βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Δέσιανη βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Δημητσάνα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Δίβρη βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Διδυμότειχο βλ. Θράκη
Δίστομο βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Βοιωτίας)
Δοβίστα βλ. Μακεδονία (περ. Σερρών)
Δοβράς βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Δολό βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Δολοί βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Δομένικο βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Δομοκός βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας)
Δουκάδες βλ. Κέρκυρα
Δρακειά βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Δράμα βλ. Μακεδονία (περ. Δράμας)
Δραμεσός βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Δραμίζι βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων)
Δροβολοβός βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Δρομπολιτσά βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας,
Τρίπολη)

Δρυμάδες βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Δρυμαλία βλ. Νάξος
Δυρράχιο 3α

Ε

Έδεσσα βλ. Μακεδονία (περ. Πέλλας)
Εκκλησοχώρι βλ. Ήπειρος (περ. Ιοιαννίνων,

Τσαρκοβίστα)
Ελασσόνα βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Ελληνόκαστρο βλ. Θεσσαλία (περ. Καρδίτσας)
Έμπας (Πάφος) βλ. Κύπρος
Επίδαυρος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Ερεσός βλ. Λέσβος

Ερμιόνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Ερμούπολη βλ. Σύρος
Εύβοια 190

— Ξηροχώρι (Ιστιαία) 598, 804, 809

— Σίμια 927

— Χαλκίδα (= Εύριπος) 408, 548, 927
Εύριπος βλ. Εύβοια (Χαλκίδα)

Εφεσος 131α

Ζ

Ζαγορά βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Ζαγόρι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Ζάκυνθος 42, 45, 46, 47, 49, 56, 61, 63, 89, 89β,
97, 106, 113α, 117, 121α, 141, 172, 173, 174,
212, 224, 235, 263β, 268, 275β, 277, 280α,
291, 303, 313α, 319, 332, 336, 337α, 341β,
357, 366β, 385, 407, 484, 488, 528α, 565,
592α, 612α, 664, 705, 765, 787, 798, 799,
804α, 813, 822, 849, 863, 910, 1006, 1017
Ζάρα (Αδριατική) 200
Ζαρούχλα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Ζάχολη βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Ζέρμα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Ζηλίστα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοα-
καρνανίας)

Ζητούνι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας,
Λαμία)

Ζυγός βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Ζυ(η)γοβίστι(α) βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκα-
δίας)

Η

Ηγουμενίτσα βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπρωτίας)
Ήπειρος 996
περ. Άρτας

— Άρτα 470α, 598, 722, 866

— Βουλγαρέλι 598

— Νησίστα 475

— Πέτα 755

— Σαλαώρα 470α

περ. Θεσπρωτίας

— Ηγουμενίτσα 470α

— Καστρί 251

— Παραμυθιά 154α, 251, 470α, 951

— Σαγιάδα 251

— Σούβλ(ι)ασι 251, 470α

— Σούλι 535, 656

περ. Ιωαννίνων

— Αμάραντος 1031

— Αρτσίστη(α) 950, 989

— Βέϊτσα 532, 672

— Βήσσανη 738

— Βίτσα 639

— Βοστίνα 723, 1057

— Βούρμπιανη 959, 1031

— Δελβινάκι 723, 961, 987, 1000

— Δοβράς 532

— Δολό 961, 1057, 1152
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— Δρνμάόες 723

— Ζαγόρι 57, 478, 531, 561, 672, 684, 847α,
1002

— Ζέρμα 1031

— I. Μ. Παλιούρης 599

— Ιωάννινα 1, 9α, 154α, 180, 256, 382α,
466, 470α, 525α, 577, 598, 672, 731, 857α,
959, 990, 1002, 1007, 1016α, 1031, 1039,
1050α, 1052, 1085, 1114, 1154

— Καλαρρντες 470α, 598

— Καπέσοβο 532

— Κόνιτσα 731, 959, 1031

— Κο(ν)κουλι(η) 532, 561, 598α, 672,
1016α

— Κονρεντα 1044

— Λιασκοβέτσι (Λεπτοκαρνά) 634

— Λίμνη 1000

— Μαυροβοννι. 994

— Μέτσοβο 1039, 1050α

— Μόλιστα 997

— Μονοδένδρι 731, 998, 1093

— Μπάγια 561

— Πάπιγκο 478, 1109

— Πεστά 180, 1150

— Πνρσόγιαννη 1011

— Πωγώνι 714, 738, 899, 961, 1087

— Ράχη 598

— Σέρβινα 959

— Σονδενά 470α, 532, 899

— Συρράκο 598, 857α, 994, 1122

— Τζουμέρκα 475

— Τσαρκοβίστα ( = Εκκλησοχώρι) 1007

— Τσεπέλοβο 532, 561, 672

— Τσερβάριο 532, 672, 1047

— Χιονάδες 1109

περ. Πρεβέζης

— Πάργα 367α, 470α, 680

— Πέντε Πηγάδια 470α

— Πρέβεζα 315, 367, 470α, 1097

Θ

Θάσος 79β, 438, 446, 479, 533, 639, 972, 1029,
1032, 1041, 1067, 1092, 1095, 1099, 1102,
1131, 1135, 1136, 1156

— Βούλγαρο 485

— Θεολόγος 485, 626, 1045, 1069, 1098,
1117

— Καζαβήτι 940, 1046, 1069, 1094, 1124

— Καλλιράχη 485, 940, 973

— Κάστρο 760, 815, 1035, 1098

— Λιμενάρια 815

— Λιμένας 1069

— Μ αριές 992, 1069

— Ποταμιά 485, 1160

— Ραχώνι 1069

— Σωτήρας 1069
Θεολόγος βλ. Θάσος
Θερμιά βλ. Κύθνος
Θεσσαλία

περ. Καρδίτσας

— Ελληνόκαστρο 687

— Καρδίτσα 1038

— Μεσδάνι 539

— Ρεντίνα 928

— Σοφάδες 615

περ. Λαρίσης

— Αγιά 463

— Αετοράχη 500

— Αμπελάκια 549

— Δέσιανη 470α

— Δομένικο 624

— Ελασσόνα 624

— I. Μ. Ολυμπιώτισσας 499

— Λάρισα 182, 282, 435, 463, 470α, 556,
586, 630, 722, 767, 1014, 1015, 1050

— Μεταξοχώρι 1018, 1089

— Ρέτσιανη 1059

— Τσαριτσάνη 661, 737

— Τύρναβος 463, 470α

περ. Μαγνησίας

— Άγιος Γεώργιος 677

— Άγιος Λαυρέντιος 408, 753

— Αλμυρός 470α

— Ανάβρα (= Γούρα) 465, 509

— Βελεστίνο 470α

— Βυζίτσα 862

— Γατζέα 602

— Δρακεία 408

— Ζαγορά 408, 862

— Κισσός 1070

— Μακρινίτσα 408

— Μακρυράχη 524

— Μηλιές 408, 713, 763, 862, 988, 991

— Πλάτανος 470α, 741

— Προμύρι 408, 718

— Συκή 1088

— Τρίκερι 809
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— Καλαμπάκα ( = Σταγοί) 1020

— Μεσοχώρα 1023

— Τρίκαλα 135, 263α, 348, 352, 376, 445,
470α, 528, 598, 614, 722

Θεσσαλονίκη βλ. Μακεδονία (περ. Θεσσαλονίκης)
Θήβα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Βοιωτίας)
Θράκη

— Διδυμότειχο 1082, 1128

— Κομοτηνή 1098

— Μαρώνεια 1149α

/

Ιάσιο 136, 218α, 960

Ιεράπετρα βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
Ιεροσόλυμα 11α

Ιθάκη 147, 243, 510α, 545, 569, 743α, 804α,
852 β

Ικαρία 130, 137, 151, 178α, 192, 594, 742, 971α,
1030, 1096

Ικόνιο (Μικρά Ασία) 1

I. Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά 44

I. Μ. Αγ. Ιωάννη ( Αουκούς) βλ. Πελοπόννησος

(περ. Αρκαδίας)
I. Μ. Αγ. Νικολάου Καρυάς βλ. Πελοπόννησος

(περ. Αρκαδίας)
I. Μ. Αιμυαλών βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκα-
δίας)

I. Μ. Αρετίου βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
I. Μ. Αρτοκοστάς βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκα-
δίας)

I. Μ. Βαζελώνος βλ. Πόντος
I. Μ. Βαρνάκοβας βλ. Στερεά Ελλάδα (περ.
Φωκίδας)

I. Μ. Δουσίκον βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων)
I. Μ. Ιβήρων βλ. Άγιον Όρος
I. Μ. Κολωνείας βλ. Πόντος
I. Μ. Κυκκον βλ. Κύπρος
I. Μ. Μυρτιάς βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλο-
ακαρνανίας)
I. Μ. Ξενοφώντος βλ. Άγιον Όρος
I. Μ. Ξηροποτάμου βλ. Άγιον Όρος
I. Μ. Ολυμπιώτισσας βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
I. Μ. Παλιούρης βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
I. Μ. Περιστερεώτα βλ. Πόντος
I. Μ. Προυσού βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Ευρυ-
τανίας)

I. Μ. Ρεοντινού βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκα-
δίας)

I. Μ. Ρομβού Ξηρομέρου βλ. Στερεά Ελλάδα

(περ. Αιτωλοακαρνανίας)
I. Μ. Ταξιαρχών Αιγίου βλ. Πελοπόννησος (περ.
Αχαΐας)

I. Μ. Τατάρνας βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Ευρυ-
τανίας)

I. Μ. Φενεοΰ βλ. Πελοπόννησος (περ. Κοριν-
θίας)

I. Μ. Φιλοθέου βλ. Άγιον Όρος
I. Μ. Φουρνάς βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Ευρυ-
τανίας)
7ος (Νιος) 269, 804α
Ισμαήλι (Μολδαβία) 735
Ιστιαία βλ. Εύβοια (Ξηροχώρι)
Ιωάννινα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Κ

Καβάλα βλ. Μακεδονία (περ. Καβάλας)
Καζαβήτι βλ. Θάσος
Κάϊρο 154, 997

Καλάβρυτα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Καλαμάτα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)

Καλαμπάκα βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων)

Κάλανος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Καλαρρύτες βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Καλικόντασι (περ. Μουζακιάς) 684

Καλλίπολη 1041

Καλλιράχη βλ. Θάσος

Καλλίτζι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Καλόξυλος βλ. Νάξος

Καλούσι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Καλύβια βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)

Κάλυμνος 136, 137, 183, 703, 903, 966, 971α,

1074, 1121, 1126, 1127, 1140, 1164
Καμενιάνοι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Κάμπος βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Καπεσοβο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Καππαδοκία 1154α

Καραχουμάτι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Καρδίτσα βλ. Θεσσαλία (περ. Καρδίτσας)
Καρές βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Καρλόβασι βλ. Σάμος
Καρουσάδες βλ. Κέρκυρα
Κάρπαθος 739, 837, 912

— Μενετές 439,

— Όλυμπος 1004

Καρπενήσι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Ευρυτανίας)
Καρυά βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Καρυαί βλ. Άγιο Όρος

Καρύταινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Κάσος 346, 859

Καστανιά βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Καστανιά βλ. Σάμος

Καστάνιτζα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Καστελόριζο 1149

Καστοριά βλ. Μακεδονία (περ. Καστοριάς)
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Καστρί βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπρωτίας)
Κάστρο βλ. Θάσος
Κάστρο βλ. Νάξος

Καταφύγιο βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Κατούνα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοα-
καρνανίας)

Κατοχή βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοα-
καρνανίας)

Κάτω Δολοί βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Κάτω Ποταμιά βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Κέα (Τζιά) 449, 804, 809, 852, 852α, 859
Κέρκυρα 5, 6, 7, 8, 9β, 10α, 11β, 15, 16, 17,
18, 19, 23, 25, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 40,
48, 51, 53, 54, 57, 58, 62, 78, 83, 86, 87,
90β, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 131β,
131γ, 144, 148, 176, 180, 181, 207, 236, 245,
254, 266, 286, 288α, 290, 324α, 326, 334, 347,
349β, 362, 369, 372, 395α, 469, 479α, 483,
642, 652, 707, 760α, 804α, 911, 1062

— Άγιος Ματθαίος 80

— Αργυράδες 261

— Βούνος 470α

— Λουκάδες 50

— Καρονσάδες 41

— Αευκίμμη 257

— Αιαπάδες 775

— Μαγουλάδες 425

Κερπινή βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Κερτέζη βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Κεσκεμέτι (Kecskemet) 386
Κεφαλονιά 2α, 59α, 65, 71, 79, 85, 91, 116,
127, 128, 139, 140, 143, 158, 158α, 159, 165,
179α, 195β, 196β, 208, 213, 215, 226, 233α,
239, 259, 270, 273, 287, 296, 297, 301, 308,
334α, 345, 347α, 400, 608, 623, 697, 804α,
809, 840, 995, 1034, 1054, 1055

— Αργοστόλι 77, 260, 307, 666α, 683, 804α,
1003, 1013, 1033, 1064

— Ληξούρι 337
Κέφαλος βλ. Πάρος

Κίμωλος 271α, 340, 356, 419, 657, 662, 734, 804α,
829

Κινσόβι 735

Κίσσαμος βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Κισσός βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Κιτριές βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Κλειώ βλ. Λέσβος

Κλέν(ι)α βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Κλουκίνες βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Κοζάνη βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Κομοτηνή βλ. Θράκη

Κομπηγάδι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Κόνισκα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Κόνιτσα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Κόρινθος βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Κορυτσά 1066

Κορώνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Κοτρώνι βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων, Αρα-
μίζι)

Κο(υ)κούλι (η) βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Κονμβίον 1091

Κούρεντα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Κοντσοπόδι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Κράβαρα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Κρακοβία 412 β

Κρανίδι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Κρήτη 9, 76, 90α, 123, 136, 220, 520, 687, 724,
806, 816, 929, 965, 1080, 1108, 1140α, 1141,
1143, 1144, 1145, 1162β

περ. Ηρακλείου 1110α

— Γωνιές Μαλεβιζίου 814

— Κρουσώνα 859

— Χάνδακας 1γ, 4, 10, 24, 34, 43, 57, 59,
64, 70, 72, 73, 74, 75, 76α, 82, 90α, 92,
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 101α,
103, 120, 122, 125, 126, 131, 138, 142,
149, 152, 155, 165α, 168,169, 170, 171,
175, 178, 185, 187, 191, 193, 196, 197,
198α, 202, 204, 206, 211, 217, 218, 218(3,
219, 221, 223, 225, 231, 232, 240, 246,
252, 254, 263, 281

— Χερσόνησος 859

περ. Λασιθίου

— I. Μ. Αρετίου 228,

— Ιεράπετρα 29, 67, 149α, 227

— Κριτσά 933

— Μεραμπέλλο 132, 133

— Σητεία 191α

— Σφάκα 1051

— Φουρνή 205

περ. Ρεθύμνου

— Αμάρι 939, 1037

— Ανώγεια 1022

— Αρκούδαινα <514

— Βρύσες 814

— Καρές 88

— Μαργαρίτες 814
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— Μυλοπόταμος 3, 1061α, 1138

— Πισταγή 859

— Ρέθυμνο 81, 104, 119, 167, 177, 246α,
450, 1010

— Ροδάκινο 814

περ. Χανίων

— Αποκόρωνας 230α

— Αρμένοι 814, 821, 1040α

— Ασκύψον 814

— Γραμβούσα 612α, 892

— Κίσσαμος 859

— Κυδωνιά 962

— Λουτρό 759, 814

— Σέλινο 814, 859

— Σφακιά 578, 612α, 759, 814, 1040α

— Χανιά 90, 145, 161, 216, 327, 402, 814,
938, 1078, 1132, 1162α

Κριμίνι βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Κριτσά βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
Κρονσοβο 1025, 1066, 1137, 1162γ
Κρονσώνα βλ. Κρήτη (περ. Ηρακλείου)
Κυδωνιά βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Κυδωνιές ( = Αϊβαλί) (Μικρά Ασία) 685, 762
Κύθηρα 112, 146, 179(3, 219, 311, 311α, 311β,

364α, 408α, 560, 669, 675, 704α, 734
Κύθνος ( = Θερμιά) 269, 852, 852α, 859
Κυκλάδες 664 , 807
Κυνίδαρος βλ. Νάξος

Κυνουρία βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Κύπρος 1, 10(3, 22α, 32, 209, 248, 293, 368α,
412α, 512α

— Έμπας (Πάφος) 586α

— I. Μ. Κύκκου 593, 749α

— Λεμεσός 1061

— Λευκωσία (Νικοσία) Ια, 118, 15β 418α,
586α, 861α, 1028, 1090α, 1132α

— Όμοδος 1016

— Φαρμακάς 586α
Κωνσταντινούπολη 1, 12α, 15α, 20, 21, 22, 25α,

25β, 35, 89α, 104α, 118, 131, 137, 140α,
149β, 165β, 180, 210, 218α, 244α, 258, 269,
278, 279, 283, 299, 331, 334, 337β, 356, 384,
392, 416, 421, 462, 470α, 495, 510, 555, 556α,
560, 569, 572β, 576, 584, 585α, 588α, 599α,
603, 605, 632, 635, 649, 664, 674, 686, 689,
691, 692, 698, 735, 747, 768α, 773, 814, 847,
917α, 941, 971α, 975, 976, 1036, 1043, 1066,
1073, 1078, 1103, 1105, 1110, 1115α, 1116,
1132, 1146, 1152, 1163
Κως 136, 346, 406, 1081
Κώστος βλ. Πάρος

Λ

Λ άγια βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Λαγκάδια βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Λακώματα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Λαμία βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας)
Λάρισα βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Λ άστα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Λεβέτσοβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Λεοντάρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Λεπτοκαρυά βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων, Λια-

σκοβέτσι)
Λέρος 136, 137, 406, 507, 971α
Λέσβος 476, 501, 1042

— Αγία Παρασκευή 592, 685

— Αγιάσος 472, 701, 719, 729, 1086

— Αφαλώνας 530

— Γέρας 1001

— Ερεσός 993

— Κλειώ 1063

— Μεγαλοχώρι 491

— Μήθυμνα ( = Μόλυβος) 592

— Μυτιλήνη 379, 426, 452, 482, 566, 701,
730, 746, 1001, 1027, 1100, 1113

— Ποταμός 491

— Πλωμάρι 491, 613α

— Πολίχνιτος 491, 1120

— Στύψη 1019

— Τελώνια 1148

Λεύκα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Λευκάδα (= Αγία Μαύρα) 77, 102, 343, 383,

388, 389, 409, 413, 415, 430, 454, 510α,

1048, 1072
Λεύκες βλ. Πάρος
Λευκίμμη βλ. Κέρκυρα
Λευκωσία (Νικοσία) βλ. Κύπρος
Λεχούρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Αεωνίδι(ο) βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Λήμνος 15α, 744
Ληξούρι βλ. Κεφαλονιά
Λιαπάδες βλ. Κέρκυρα

Λιαρίγκοβη βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής)

Λιασκοβέτσι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Λιβαδειά βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Βοιωτίας)

Λιβάρτζι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)

Λιβόρνο 505, 782, 804α, 1039

Λιγονριό βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)

Λιδωρίκι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φωκίδας)

Λιμενάρια βλ. Θάσος

Λιμένας βλ. Θάσος

Λίμνη βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Λίνδος βλ. Ρόδος

Λονδίνο 757α, 814, 882α
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Λουτρό βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Λυγούδιστα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)

Μ

Μαγουλάδες βλ. Κέρκυρα

Μάζι βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)

Μακεδονία 1118

περ. Γρεβενών
Γρεβενά 1116

περ. Δράμας
Δράμα 847

περ. Ημαθίας

— Βέροια 1066, 1123

— Νάουσα 917α, 1066, 1015α

— Στρούγκα 1015α

περ. Θεσσαλονίκης

— Ασβεστοχώρι 1066

— Χαλάστρα 610

— Θεσσαλονίκη 15α, 52, 124, 513, 524α,
627, 913, 1066, 1106

περ. Καβάλας
Καβάλα 760, 1066, 1069, 1098, 1119,
1142

περ. Καστοριάς

— Καστοριά 487, 542, 1162

— Κλεισούρα 1080α

περ. Κοζάνης

— Βλάτση 577, 1040

— Βόϊο 1009

— Βυθός 511

— Καταφύγιο 1040

— Κοζάνη 470α, 572, 574, 715, 1024, 1040,
1049, 1066, 1130

— Κριμίνι 1115

— Σερβία 470α, 572, 1040

— Σιάτιστα 540, 577, 900, 1066, 1084

περ. Πέλλας

Έδεσσα (= Βοδενά) 583α, 655, 1066, 1118α,
1125

περ. Σερρών

— Δοβίστα 663, 823

— Σέρρες 31, 663, 1075

περ. Φλωρίνης
Φλώρινα 1068, 1139, 1147, 1151, 1155,
1157

περ. Χαλκιδικής

— Γαλάτιστα 693

— Λιαρίγκοβη ( = Αρναία) 1111

— Ραβνά ( = Πετροκέρασα) 693

— Συκιά 519

— Ταξιάρχης 1065

Μακρινίτσα βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Μακρυράχη βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Μάνδρα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Μανδράκι βλ. Νίσυρος
Μάνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μαραθόκαμπος βλ. Σάμος
Μαραθονήσι βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μαρώνεια βλ. Θράκη
Μαργαρίτες βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Μαρίες βλ. Θάσος

Μάρκου βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Μάρμαρα βλ. Πάρος
Μαρμαράς (Μικρά Ασία) 512, 1012
Μαυροβούνι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Μαυροβοννι βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μεγάδενδρο βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Μεγαλοχώρι βλ. Λέσβος
Μέγαρα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αττικής)
Μεθώνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Μέλανα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Μελένικο 629, 732

Μελίσσι βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μενδενίτσα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτιδας)
Μενετές βλ. Κάρπαθος
Μενίδι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αττικής)
Μεραμπέλλο βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
Μεσδάνι βλ. Θεσσαλία (περ. Καρδίτσας)
Μεσολόγγι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Μεσοχώρα βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων)
Μεσσήνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας,
Νησί)

Μεταξοχώρι βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Μέτζαινα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Μέτσοβο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Μήθυμνα βλ. Λέσβος

Μηλέα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Μηλιές βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Μήλος 136, 150, 194, 318, 543α, 809

Μηχανιώνα (Μικρά Ασία) 1012



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

693

Μικρά Ασία 12 β

Μικρή Λομποτίνα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτω-
λοακαρνανίας)
Μικρομάνη βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Μίσκολτς 588

Μάλιστα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Μόλνβος βλ. Λέσβος (Μήθυμνα)
Μοναστήρι (= Βιτώλια) 1025, 1066, 1071, 1134,
1137, 1153

Μονεμβασία βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μονοδένδρι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Μοστίτσι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Μόσχα 1039

Μοσχονήσια (Μικρά Ασία) 654
Μοσχόπολη 542

Μουλάτζι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Μουχλί βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Μπάγια βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Μπασαράς βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας,

Βασαράς)
Μπεράτι 470α
Μπόρσι βλ. Χειμάρα
Μπονργκάς (Πύργος) 1107
Μύκονος 269, 279, 283, 284, 306, 331, 340, 351, 373,

390, 392, 394, 458, 486, 694, 774, 809, 859
Μυλοπόταμος βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Μυρτιά βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Μυστράς βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Μυτιλήνη βλ. Λέσβος

Ν

Nagy-Szent Miklos 386

Νάξος 10γ, 14α, 25β, 104α, 129, 136, 198, 199,
249, 262, 279, 289, 295, 298, 299, 302, 309,
311γ, 315, 329, 331, 340, 343α, 343β, 349α,
350, 351, 357β, 358, 366, 373, 392, 412γ, 416α,
448, 448α, 503, 552, 556α, 571, 599α, 607, 649,
665, 692, 700, 745α, 748, 751, 773, 804α, 824,
829, 839, 859, 874, 888, 915, 923, 936

— Απείρανθος 189, 312

— Βόθροι 322

— Δαμαριώνας 692

— Δρυμαλία 269

— Καλόξυλος 692

— Κάστρο (Μπούργος) 269

— Κυνίδαρος 551, 633

— Νεοχώρι 269

— Τρικοκκιές 322

— Φιλώτι 269

Νάουσα βλ. Μακεδονία (περ. Ημαθίας)
Νάουσα βλ. Πάρος

Ναύπακτος βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Ναύπλιο βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Νεζερά βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Νεμέα βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Νεοχώρι βλ. Νάξος

Νεοχώρι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Νησί βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Νησίστα βλ. Ήπειρος (περ. Άρτας)
Νίζνα 1008

Νιόκαστρο βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Νιός βλ. 7ος

Νίσυρος 12, 241, 406, 417, 441, 449α, 582, 1058,
1158

— Μανδράκι 1058

Μ

Ξηροχώρι βλ. Εύβοια

Ο

Οδησσός 780, 1158

Ολυμπία βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Όλνμπος βλ. Κάρπαθος
Όμοδος βλ. Κύπρος

Οριόλον βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Π

Παιανία βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αττικής)
Παλαιοκατοννα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλο-
ακαρνανίας)
Παλάτια (Μίλητος) (Μικρά Ασία) 2
Παλούμπα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Παξοί 55, 569, 684, 716

Πάος βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας, Σκούπι)
Πάπιγκο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Παραδείσι (Μικρά Ασία.) 418
Παραμυθιά βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπρωτίας)
Πάργα βλ. Ήπειρος (περ. Πρεβέζης)
Παρίσι 804α, 835α, 882α
Παροικιά βλ. Πάρος

Πάρος 102, 136, 234, 258, 265, 279, 289, 314,
325, 331, 339, 340, 343α, 373, 392, 443, 622,
665, 770, 859, 945

— Κέφαλος 314, 342

— Κώστος 360, 706

— Λεύκες 234, 238, 285, 360, 414, 474, 498,
558, 921

— Μάρμαρα 188, 285, 394, 788

— Νάουσα 188, 234, 238, 269, 305, 397,
613, 644, 666, 809, 868, 890

— Παροικία 188, 238, 269, 285, 304, 328,
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357β, 394, 410, 434, 444, 453, 456α, 474,
498, 552, 563, 754, 804α, 829, 870, 880,
881, 968

— Τζ(σ)ίπώος 285, 314, 360, 420
Πάτμος 136, 137, 160, 194, 241, 250, 263β,

267, 269, 279, 304, 325, 441, 502, 507, 516,
804α, 809, 971α

Πάτρα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Πατρατζίκι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώ-
τιδας)
Πελαγονία 1137

Πελοπόννησος 275α, 807, 848, 876

περ. Αργολίδας 490

— Αδάμι 620

— Αργός 404, 421, 529, 757, 612α, 712, 778,
804, 804α, 808, 809, 829, 831, 832, 840,

845, 852, 859, 872α, 882α, 896, 901α,
905, 922, 924, 937α

— Επίδαυρος (Πιάδα) 404, 421, 757, 795,
808, 809, 814, 819, 820, 825, 832, 852,
859

— Ερμιόνη 612α, 757, 808, 814, 829, 832,
838

— Κουτσοπόδι 778

— Κρανίδι 234α, 809, 814, 824, 832, 845,
859

— Λιγουριό 620

— Ναύπλιο 4α, 46α, 68, 77α, 184, 315, 352α,
357α, 375, 396, 399, 403α, 410, 484, 529,
567, 567α, 598, 612α, 620, 651, 676, 683,
712, 757, 790, 804, 804α, 808, 809, 814,
824, 831, 832, 834, 840, 841, 845, 845α,

846, 851, 852, 852α, 855, 856, 857, 858,
859, 860, 861, 872, 872α, 874, 882α, 883,
889, 891, 892, 896, 898, 902, 907, 908,
909, 911, 913α, 913β, 914, 919, 926α,
927α, 931, 931α, 932, 935, 937α, 947,
955, 956, 958, 985

— Τροιζήνα 612α, 757, 808, 814, 877

περ. Αρκαδίας 809, 824, 852, 859

— Άγιος Ιωάννης 643

— Άγιος Πέτρος 544, 611, 676, 809, 859

— Αλωνίσταινα 457, 464

— Άστρος (Αγιαννίτικα) 631, 804α, 808,
832, 839, 836, 848α, 909

— Βέρβενα 777, 792

— Βυζίκι 436

— Βυτίνα 676, 804α, 809, 824

— Δημητσάνα 203, 222, 244α, 526, 529,
691, 709α, 804α, 829

— Ζυ(η)γοβίστι(α) 824

— I. Μ. Αγ. Ιωάννη (Αουκονς) 530α

— I. Μ. Αγ. Νικολάου Καρυάς 247α

— /. Μ. Αιμυαλών 244α

— I. Μ. Αρτοκοστάς 242

— I. Μ. Ρεοντινού 242, 403

— Καρύταινα 203, 464, 628, 790, 804α, 834,
873

— Καστάνιτζα 242, 370

— Κερπινή 456, 612, 651

— Κυνουρία 244α, 544, 568, 611, 725, 783

— Λαγκάδια 651

— Λάστα 676, 954

— Λεοντάρι 829

— Λεωνίδι(ο) 242, 568, 643, 727, 728, 829,
843

— Μάρκου 222

— Μέλανα 568

— Μουλάτζι 612

— Μονχλί 13

— Παλούμπα 676, 790

— Πραστός 242, 568, 637, 643, 679, 688,
809, 824, 843

— Στεμνίτσα 804α, 872α

— Τ(ζ)αράκοβα 792

— Τρίπολη ( = Αρομπολιτσά) 222, 372, 404,
456, 464, 484, 526, 567α, 598, 612, 612α,
651, 676, 683, 699, 709α, 752, 757, 761,
790, 803, 804α, 809, 824, 829, 832, 834,
839, 840, 841, 845α, 852, 859, 872α,
885

— Ψάρι 676

περ. Αχαίας

— Αγία Βαρβάρα 456

— Άγιοι Θεόδωροι 372

— Αγρίδι 372

— Ακράτα 404, 456

— Αλέσταινα 372

— Αναστάσοβα 372

— Βαλατούνα 399

— Βαλιμή 601

— Βελιμάχι 399

— Βεροίτζ(σ)ι (= Σειρές) 372, 423, 636,
720

— Βόστιτζ(σ)α (= Αίγιο) 315, 399, 600,
699, 871, 829, 852

— Γρεβενά 399

— Δεμέστιχα 399

— Δίβρη 489

— Δροβολοβός 878

— Ζαρονχλα 456, 796
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— I. Μ. Καλτεζών 791 β

— I. Μ. Ταξιαρχών Αιγίου 871

— Καλάβρυτα 423, 489, 606, 804α, 829,
840, 859, 917, 924

— Κάλανος 399

— Καλλίτζι 372

— Καλονσι 399

— Καμενιάνοι 372

— Καραχουμάτι ( = Βαλιμήτικα) 601

— Κάτω Ποταμιά 404, 455, 456

— Κερτέζη 372

— Κλουκίνες 809

— Κομπηγάδι 399

— Αακώματα 399

— Λεύκα 456

— Λεχούρι 372

— Αιβάρτζι 399, 423, 489

— Μέτζαινα 399

— Μοστίτσι 372

— Νεζερά 399

— Οριόλον 399

— Πάτρα 6α, 335, 352α, 357α, 372, 374, 399,
399, 456, 546α, 569, 623, 645, 646, 699,
716α, 786, 809, 824, 834, 859, 904, 935

— Πύργος Ακράτας 601

— Ρένεσι 399

— Ρίκαβα 399

— Σαραβάλι 809

— Σκούπι (Πάος) 489, 670

— Σοποτός 330, 372, 399, 809

— Σούλι 399

— Στρέζοβα (= Δάφνη) 897

— Χαλανδρίτσ(ζ)α 372, 399

— Χαλκιάνικα 404, 601

περ. Ηλείας 371, 596

— Άλβενα 946

— Αλποχώρι 399, 638

— Αναζήρι 676

— Ανδραβίδα 809,

— Ανδρίτσαινα 856, 859, 882

— Βαρβάσαινα 859

— Βαρθολομιό 596

— Γαστούνη 809, 850, 852, 859

— Γλαρέντζα (Κυλλήνη) 824

— Δερβιτσελεπή 372

— Ολυμπία 977

— Πέτα 790

— Πύργος 372, 809, 829, 846, 911

— Χελιδόνι 892

περ. Κορινθίας 587

— Αγιονόρι 490

— Γκούρα 789

— Ζάχολη 352α, 442, 547

— I. Μ. Φενεού 456

— Καλύβια 456

— Καρυά 547

— Καστανιά 789

— Κλέν(ι)α 668

— Κόρινθος 229, 375, 456, 490, 612α, 757,
790, 804α, 808, 809, 814, 825, 829, 831,
832, 835, 840

— Μάζι 917

— Νεμέα 490

— Περαχώρα 808

— Σοφικό 612α, 829

— Τρίκαλα 776

— Φενεός 404, 456, 789

περ. Λακωνίας 368, 543, 678, 745, 768, 865,
906, 930

— Αγόριανη 581

— Αρεόπολη 567, 756

— Βασαράς (Μπασαράς) 575, 864, 952, 974

— Βρέστενα 575

— Αάγια 734

— Λεβέτσοβα (= Κροκεαί) 811

— Μάνη 128β, 635, 567α, 918, 926α

— Μαραθονήσι (= Γύθειο) 237, 690, 734,
809, 859, 892, 916

— Μαυροβούνι 635

— Μελίσσι 635, 734, 743

— Μονεμβασία Ιβ, 79α, 253, 589, 777, 804α,
809, 859, 922

— Μυστράς 237, 777, 803, 809, 859

— Τρίνησα (Τρίνιτζα) 635, 734, 859

περ. Μεσσηνίας

— Ανδρούσα 676, 859

— Αρκαδιά 805

— Ασπρόχωμα 440

— Γαργαλιάνοι 859

— Δολοί 468

— Καλαμάτα 275α, 440, 468, 508, 560, 605,
804α, 809, 824, 829, 845α, 859, 869, 903α,
914, 916, 964

— Κάμπος 612α,

— Κάτω Δολοί 468
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— Μηλέα 464α

— Μικρό μάνη (Κοντσούκ Μάνη) 440, 824,
859

— Νησί (= Μεσσήνη) 440, 824, 840,

— Νιόκαστρο 824, 859

— Πόλιανη 641

— Σελά 612α,

— Σίτσοβα 253

— Φιλιατρά 809, 824, 882, 852

— Φρουτζάλα 612α, 620

Πέντε Πηγάδια βλ. Ήπειρος (περ. Πρεβέζης)
Περαχώρα βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Πεστά βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Πέστη 735

Πέτα βλ. Ήπειρος (περ. Άρτας)
Πέτα βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Πετροκέρασα βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής,
Ραβνά)

Πιάδα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας, Επί-
δαυρος)

Πισταγή βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Πλάτανος βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Πλάτανος βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Πλοέστι 269
Πλωμάρι βλ. Λέσβος

Πόλιανη βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Πολίχνιτος βλ. Λέσβος
Πολνκανδρος βλ. Φολέγανδρος
Πόντος

— I. Μ. Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα 195α

— I. Μ. Βαζελώνος 22 β

— I. Μ. Κολωνείας 1161

Πόρος 612α, 665, 804α, 807, 829, 872, 882α, 859

Πόρτ-Σάϊντ 1133

Ποταμιά βλ. Θάσος

Ποταμός βλ. Λέσβος

Πραστειό (Μικρά Ασία) 512

Πραστός βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)

Πρέβεζα βλ. Ήπειρος (περ. Πρεβέζης)

Προικόννησος (Μικρά Ασία) 341

Προμύρι βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)

Πύργος βλ. Μπουργκάς

Πύργος βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)

Πύργος Ακράτας βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)

Πυρσόγιαννη βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Πωγώνι βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Ρ

Ραβνά βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής)
Ραιδεστός 1091

Ράχη βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Ραχώνι βλ. Θάσος
Ρέθυμνο βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Ρένεσι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Ρεντίνα βλ. Θεσσαλία (περ. Καρδίτσας)
Ρέτσιανη βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Ρίκαβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Ροδάκινο βλ. Κρήτη (περ. Ρεθύμνου)
Ρόδος ΙΟβ, 118, 12β, 26, 27α, 137, 346, 406,
449α, 484α, 1101

— Λίνδος ΙΟβ
Ρώμη 1145

Σ

Σαγιάδα βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπρωτίας)
Σαλαμίνα 229, 429, 804α, 807, 809, 859

Σαλαώρα βλ. Ήπειρος ( περ. Άρτας)
Σάλωνα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φωκίδας,

Άμφισσα)
Σαμοθράκη 1077, 1083

Σάμος 136, 137, 354, 406, 470, 618, 621, 769,
791α, 804α, 809, 833, 852, 859, 963, 1104,
1159

— Βαθύ 315, 411, 541, 767

— Καρλόβασι 325, 583

— Καστανιά 969

— Μαραθόκαμπος 502, 541, 583
Σαντορίνη 131, 136, 160, 196α, 214, 233, 247,

274, 317, 349, 361, 365, 384, 392, 408, 416α,
428, 507, 526α, 553, 579, 809, 829, 840
Σαραβάλι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Σελά βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Σέλινο βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Σέρβια βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)
Σέρβινα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Σέριφος 682α, 734

Σέρρες βλ. Μακεδονία (περ. Σερρών)

Σηλυ(μ)βρία 1041

Σητεία βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)

Σιάτιστα βλ. Μακεδονία (περ. Κοζάνης)

Σίκινος 563

Σίμια βλ. Εύβοια

Σίτσοβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)
Σίφνος 14α, 153, 276, 280, 288, 294, 315α, 320,
321, 323, 496, 525, 527, 543α, 577α, 588α,
709, 710, 712, 740, 804α, 809, 840, 854,
859, 860, 901
Σκιάθος 353, 395, 431, 432, 449, 459, 460, 461,
471, 506, 517, 518, 522, 616, 619, 647, 660, 665,
721, 781, 826, 830, 844, 957α, 978, 983
Σκόπελος 310, 447, 467, 619, 632, 665, 671, 800,
802, 804α, 892, 894, 922, 925, 934, 942, 948,
957, 967, 971
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— Γλώσσα 480

Σκούπι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Σκύρος 14, 60, 104β, 121, 179, 201, 255, 264,

467α, 497, 665, 698, 926
Σμύρνη 180, 272, 292, 299, 353α, 356, 359, 366γ,
403α, 427, 464, 484, 726, 767, 979, 1012,
1079, 1090α
Σοποτός βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Σούβλασι βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπρωτίας)
Σονόενά βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Σούλι βλ. Ήπειρος (περ. Θεσπροπίας)
Σούλι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Σοφάδες βλ. Θεσσαλία (περ. Καρδίτσας)
Σοφικό βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Σπέτσες 559, 585, 612α, 804α, 807, 828, 829, 859,
926α

Σταγοί βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων, Καλαμπά-
κα)

Στεμνίτσα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Στερεά Ελλάδα 807

περ. Αιτωλοακαρνανίας

— Αβάρικο 355

— Αρτοτίβα 424, 548, 573

— Βενετικό 548

— Βετουλίστα 548

— Βλαχοχώρια 548

— Βοϊτσά 424

— Βόνιτσα 470α, 684

— Βραχώρι (= Αγρίνιο) 470α, 787α, 809

— Γαλατάς 470α

— Γουριά 564

— Γρανίτζα 548

— Ζηλίστα 424

— Ζυγός 787α

— I. Μ. Μυρτιάς 355

— I. Μ. Ρόμβου Ξηρομέρου 367

— Κατούνα 564

— Κατοχή 536

— Κόνισκα 424

— Κράβαρα 387, 548, 573, 750, 812

— Μάνδρα 696

— Μεγάδενδρο 355

— Μεσολόγγι 357, 536, 590, 598, 683, 736,
787α, 793, 804α, 839, 840, 842, 859,
867

— Μικρή Αομποτίνα 424

— Μυρτιά 564

— Ναύπακτος 6α, 470α, 612α

— Νεοχώρι 812

— Παλαιοκατούνα 355, 536

— Πλάτανος 424, 573

— Στρώμιανη 424

— Χαλκιόπουλα 659

— Χώμορη 367

περ. Αττικής 875

— Αθήνα 2α, 4α, 134, 140α, 180, 229, 353α,
373, 412, 429, 437, 470α, 537, 569, 612α,
676, 684, 695, 711, 717α, 749, 764, 804,
804α, 829, 835, 852, 855, 857, 859, 927α,
949, 970, 980, 981, 982, 984

— Μέγαρα 804α, 808, 859

— Μενίδι (= Αχαρνές) 437

— Παιανία 711

περ. Βοιωτίας

— Δίστομο 829, 859

— Θήβα 429, 817, 829

— Λιβαδειά 667

περ. Ευρυτανίας

— Άγραφα 859

— I. Μ. Προυσού 477

— I. Μ. Τατάρνας 355

— I. Μ. Φουρνάς 367

— Καρπενήσι 470α, 591, 595, 652β, 852

περ. Φθιώτιδας

— Αμφίκλεια 550

— Αταλάντη 859

— Γαρδίκι 504, 810

— Δομοκός 999

— Λαμία (= Ζητοννι) 708, 859

— Μενδενίτσα 859

— Πατρατζίκι ( = Μικρή Πάτρα) 470α

— Ταλαντονήσι 840

περ. Φωκίδας

— Άμφισσα (Σάλωνα) 548, 612α, 625, 757,
794, 824, 827, 829, 859

— I. Μ. Βαρνάκοβας 355, 492, 595

— Λιδωρίκι 424, 859

— Χρισσό 648

Στρέζοβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαίας)
Στρούγκα βλ. Μακεδονία (περ. Ημαθίας)
Στρώμιανη βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)
Στύψη βλ. Λέσβος

Συκή βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Συκιά βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής)
Σύμη 380, 609, 766

Συνασός (Καππαδοκία) 1021
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Συρράκο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Σύρος 47α, 156, 164, 269, 283, 313, 315,
325, 341α, 373, 612α, 665, 681, 702,
804α, 809, 853, 874, 898, 920, 944

— Ερμούπολη 857
Σφάκα βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
Σφακιά βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Σωζόπολη 1083
Σωπική 1000
Σωτήρας βλ. Θάσος

Τ

Ταλαντονήσι βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φθιώτι-
δας)

Ταξιάρχης βλ. Μακεδονία (περ. Χαλκιδικής)
Ταραγόνα 373
Τελώνια βλ. Λέσβος
Τεπελένι 470α

Τεργέστη 374, 569, 583α, 691, 717, 1078α

Τ(ζ)αράκοβα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)

Τζ( σ)ίπιδος βλ. Πάρος

Τζουμέρκα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)

Τήλος 206, 346, 378α, 394

Τήνος 279, 510, 514, 653α, 665, 717, 804α, 825α,

829, 859, 839, 840, 857, 953
Τούλτση (Τονλτσέα) 569, 1090
Τρανσυλβανία 271

Τρίκαλα βλ. Θεσσαλία (περ. Τρικάλων)
Τρίκαλα βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)
Τρίκερι βλ. Θεσσαλία (περ. Μαγνησίας)
Τρικοκκιές βλ. Νάξος

Τρίνησα βλ. Πελοπόννησος (περ. Λακωνίας)
Τρίπολη βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
Τροιζήνα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αργολίδας)
Τσαριτσάνη βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Τσαρκοβίστα βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Τσεπέλοβο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Τσερβάριο βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Τύρναβος βλ. Θεσσαλία (περ. Λαρίσης)
Τύρνοβο 1066, 1137, 1149β

Υ

Ύδρα 180, 559, 617, 663, 669, 673, 682, 682α,
683, 704, 757, 758, 780, 791, 797, 804α, 807,
809, 828, 829, 852, 859, 860, 883

Φ

Φαρμακάς βλ. Κύπρος

Φενεός βλ. Πελοπόννησος (περ. Κορινθίας)

Φιλιατρά βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσσηνίας)

Φιλιππούπολη 515, 1041, 1048α

Φιλώτι βλ. Νάξος

Φιονμι 735

Φλώρινα βλ. Μακεδονία (περ. Φλωρίνης)
Φόγγια (Ιταλία) 470α
Φολέγανδρος ( = Πολύκανδρος) 269
Φούλγκο 1000

Φονρνή βλ. Κρήτη (περ. Λασιθίου)
Φρουτζάλα βλ. Πελοπόννησος (περ. Μεσση-
νίας)

Φώκιες ('Μικρά Ασία) 314
Χ

Χαλανδρίτσ(ζ)α βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Χαλάστρα βλ. Μακεδονία (περ. Θεσσαλονίκης)
Χάλκη 27α

Χαλκιάνικα βλ. Πελοπόννησος (περ. Αχαΐας)
Χαλκίδα βλ. Εύβοια

Χαλκιόπονλα βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Χάνδακας βλ. Κρήτη (περ. Ηρακλείου)
Χανιά βλ. Κρήτη (περ. Χανίων)
Χειμάρα 470α, 895

— Μπόρσι 470α

Χελιδόνι βλ. Πελοπόννησος (περ. Ηλείας)
Χερσόνησος βλ. Κρήτη (περ. Ηρακλείου)
Χιονάδες βλ. Ήπειρος (περ. Ιωαννίνων)
Χίος 1γ, 11, 218α, 220, 269, 322α, 322β, 325,
366α, 392, 534, 554, 556α, 588α, 599α, 785,
829, 960, 1060

— Αναβατός 986

— Αρμόλια 363
Χότσιστα 1076

Χρισσό βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Φωκίδας)
Χώμορη βλ. Στερεά Ελλάδα (περ. Αιτωλοακαρ-
νανίας)

Ψ

Ψαρά 373, 627, 809, 828

Ψάρι βλ. Πελοπόννησος (περ. Αρκαδίας)
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1191 - 1192 0 Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος της Αγγλίας κύριος της Κύπρου.
1192 - 1571 Ισχύς των «Ασσιζών του βασιλείου των Ιεροσολύμων» στην Κύπρο.
1192 - 1489 Ο γαλλικός οίκος των Λουζινιάν βασιλεύει στην Κύπρο.
1192 Πώληση της Κύπρου στους Να'ί'τες ιππότες και επαναπώληση του νησιού στους Lusignan.
1197 - 1325 Παλατινή Κομητεία Κεφαλληνίας και Ζακύνθου υπό την ηγεμονία των κομήτων Ορσίνι.
1202 Έναρξη της Δ' Σταυροφορίας.
5/1203 Ο γιος του Ισαακίου Β' Αλέξιος παραχωρεί την Κρήτη στον Βονιφάτιο, μαρκίωνα του Μονφεράτου.
1204 - 1461 Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
1204 - 1359 Δεσποτάτο της Ηπείρου.
1204 - 1261 Αυτοκρατορία της Νίκαιας.
13/4/1204 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.
12/8/1204 «Εκχώρηση της Κρήτης» από τον Βονιφάτιο στη Βενετία (Refutatio  Cretae).
1204 Partitio Romaniae. Οι Βενετοί λαμβάνουν τα Ιόνια νησιά, τις Κυκλάδες, την Αίγινα και Σαλαμίνα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Ωρεό και Κάρυστο στην Εύβοια και τις περιοχές Άρτας και Αιτωλίας. Ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας διατήρησε τη Θράκη και τα νησιά
Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λήμνος, Ίμβρος. Ο Βονιφάτιος κράτησε περιοχές της Μακεδονίας και Θεσσαλίας υπό τον έλεγχο του.
1205 Ίδρυση του δουκάτου των Αθηνών.
1205 (1207)- 1537 (1579) Λατινοκρατία στις Κυκλάδες (Δουκάτο του Αιγαίου).
1206 - 1214/15 Πρώτη βενετοκρατία στη Κέρκυρα.
1206 Ίδρυση της ηγεμονίας της Αχαΐας. Πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια της Βενετίας να εκδιώξει τον Pescatore από την Κρήτη.
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1207 - 1390 Διακυβέρνηση της Τήνου από την οικογένεια Ghisi.
1209 Κατάληψη του Χάνδακα από τους Βενετούς και αποβίβαση του πρώτου Δούκα Jacomo Tiepolo.
1210 - 1432 «Πριγκηπάτο της Αχαΐας»
1211 Συνθήκη Βενετών — Pescatore στην Κρήτη.
1215 - 1257 Η Κέρκυρα περιέρχεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου.
1247 Η Χίος επανέρχεται στην εξουσία των Βυζαντινών
1252 Ίδρυση της πόλης των Χανίων
1255? «Ελληνικοί Νόμοι της Κύπρου» - ιδιωτικό νομικό εγχειρίδιο για ζητήματα γάμου.
1258 - 1266 Κυριαρχία των Staufer στην Κέρκυρα
1260 «Διάταξις Κυπρία»
1261 • Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον αυτοκράτορα  Μιχαήλ Παλαιολόγο (1259-1282). • Με τη Συνθήκη του Νυμφαίου η Χίος παραχωρείται από τους Βυζαντινούς στην γενοβέζικη οικογένεια των Zacharia.
1266 - 1386 Ανδηγαυ'ική κυριαρχία στην Κέρκυρα.
1280 - 1300 Επανάκτηση των Κυκλάδων από τους Βυζαντινούς.
1282 - 1299 Επανάσταση του Αλέξιου Καλλέργη στην Κρήτη.
1299 Συνθήκη του Χάνδακα, μεταξύ Βενετών και Καλλέργη.
1300 - 1388 «Χρονικόν τοϋ Μορέως»
1303 - 1331 «Ασσίζαι της Ρωμανίας».
1306 Κατάληψη της Ρόδου από τους Ιωαννίτες ιππότες.
1308 Παραχώρηση της Χίου στους Γενοβέζους.
1311 - 1388 Καταλανικό κράτος Αθηνών.
1325 - 1357 Η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος στην κυριαρχία των Ανδηγαυών  (d'Anjou).
1326 - 1337 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν Προύσα, Νίκαια και Νικομήδεια (Μικρά Ασία).
1342 - 1349 Κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη.
1345 Η Έξάβίβλος του κριτού Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου.
1346 - 1347 Οριστική κατάληψη της Χίου από τη Γένοβα και παραχώρηση του νησιού στη διοίκηση της Μαόνας.
1346 Αναγόρευση του Στεφάνου Δουσάν σε «αυτοκράτορα Σέρβων και  Ρωμαίων».
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1355 - 1462 Κυριαρχία της Γενοβέζικης δυναστείας των Γατελούζων στη Λέσβο.
1357 - 1479 Η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος στην κυριαρχία της οικογένειας των Τόκκων.
1361 - 1369 Κατάληψη Διδυμοτείχου, Φιλιππούπολης και Αδριανούπολης (Θράκη) από τους Οθωμανούς.
1363 Παραχώρηση των Κυθήρων από τους Venier στη Βενετία.
1364 - 1367 Επανάσταση των Καλλέργηδων στην Κρήτη.
1383 - 1566 Η δυναστεία των Κρίσπι διοικεί το δουκάτο του Αιγαίου.
1383 - 1386 Κατάληψη Σερρών, Βέροιας, Σόφιας και Ναϊσσού από τους Οθωμανούς.
1386/1387 Η Κέρκυρα περιέρχεται στη Βενετία.
1387 - 1403 Πρώτη κατοχή της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς.
1389 • Το Ναύπλιο περιέρχεται στη Βενετία. • Μάχη του Κοσσυφοπεδίου (Κοσόβου) μεταξύ Σέρβων και  Οθωμανών.
1390 - 1715 Η Τήνος και η Μύκονος περιέρχονται στην κυριαρχία της Βενετίας.
1392 - 1454 Σταδιακή κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς
1394 Το Άργος περιέρχεται στην κυριαρχία της Βενετίας
1396 Μάχη της Νικόπολης, όπου συνασπισμένα δυτικά στρατεύματα με επικεφαλής τον βασιλιά της Ουγγαρίας Σιγισμούνδο κατατροπώθηκαν από τους Οθωμανούς
1401 Προσάρτηση της Πάργας στις βενετικές κτήσεις
1402 Μάχη της Άγκυρας. Ήττα των Οθωμανών του Βαγιαζήτ από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου.
1423 - 1460 «Δεσποτάτο του Μορέως»
1430 • Άλωση της Θεσσαλονίκης (η οποία από το 1423 τελούσε υπό βενετική προστασία) από τους Οθωμανούς. • Παράδοση των Ιωαννίνων στους Οθωμανούς.
1438 - 1439 Σύνοδος Φερράρας — Φλωρεντίας
1444 Μάχη της Βάρνας μεταξύ των συνασπισμένων Ούγγρων, Σέρβων και Τρανσυλβανών και των Οθωμανών.
29/5/1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς
1454 - 1465 Πατριαρχία Γεννάδιου Σχολάριου
1454 Παροχή προνομίων από τον σουλτάνο Μωάμεθ στον νεοεκλεγέντα πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιο
1456 Κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους
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1458 - 1459 Κατάληψη Θάσου, Σαμοθράκης και Ίμβρου από τους Οθωμανούς
1460 Η Μονεμβασία περιέρχεται στους Βενετούς
1461 Κατάλυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας
1462 Κατάληψη Μυτιλήνης από τους Οθωμανούς
1463 - 1479 Α' Βενετοτουρκικός Πόλεμος.
1463 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Άργος
1467 • Κατάληψη της Λευκάδας από τους Οθωμανούς. • Καθιερώνεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στον σουλτάνο από τον πατριάρχη επ' ευκαιρία της εκλογής του τελευταίου («πεσκέσι»)
1470 Κατάληψη της Χαλκίδας από τους Τούρκους
1474 Καθιερώνεται η επιπλέον ετήσια τακτική εισφορά από τον πατριάρχη στον σουλτάνο («βασιλικόν χαράτσιον» ή «βασιλικόν  δόσιμον»).
1479 - 1500 Οθωμανιική κατοχή της Κεφαλονιάς.
1479 Κατάληψη της Εύβοιας από τους Οθωμανούς.
1485 Κατάληψη της Ζακύνθου από τη Βενετία.
1489 Η βασίλισσα της Κύπρου Caterina Cornaro παραχωρεί το νησί στη  Βενετία.
1495 - 1498? ΙΙαράφραση «εις άπλήν γλώσσαν» του Συντάγματος των ιερών θείων κανόνων του Μ. Βλάσταρη από τον Κουνάλη Κριτόπουλο.
1498 - 1503 Β' Βενετοτουρκικός Πόλεμος
1498 Ίδρυση της Ελληνικής Αδελφότητας του Αγίου Νικολάου στη  Βενετία
1500 • Κατάληψη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης από τη Βενετία. • Κατάληψη της Μεθώνης και της Κορώνης από τους Οθωμανούς.
14/12/1502 Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Βενετίας και Οθωμανών.
1520 Κάνουνναμε (Σύνολο νόμων και αυτοκρατορικών διατάξεων σύμφωνα με το οποίο διοικούνταν μια οθωμανική επαρχία) Τρικάλων.
1521 Κατάληψη του Βελιγραδίου.
1522 Κατάληψη της Ρόδου από τους Οθωμανούς.
1523 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α' προς τους κατοίκους των Κυκλάδων.
1529 Πρώτη πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
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1537 - 1540 Γ' Βενετοτουρκικός Πόλεμος. Παράδοση του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς τους Οθωμανούς. Μεταφορά πληθυσμών από τις περιοχές αυτές στο Λασίθι της Κρήτης.
1537 Πρώτη ανεπιτυχής πολιορκία της Κέρκυρας από τους Τούρκους.
1538 Επιδρομή του Χαριενδίν Μπαρμπαρόσα στο Ρέθυμνο.
1/11/1539 - 1573 Θεμελίωση του ορθόδοξου ναού του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία.
1540 Πρώτη έντυπη έκδοση της Έξαβίβλον του Κ. Αρμενόπουλου από τον Th. Α. de Suallemberg (Παρίσι). Άλλες εκδόσεις: D. Godefroy, Γενεύη 1587; W. Ο. Reitz, Χάγη 1780; Κ. Προβελλέγιος & Δ. Ραζής, Αθήναι 1835; Heimbach, Λειψία 1851.
1541 Ίδρυση της αυτόνομης ηγεμονίας της Τρανσυλβανίας υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1556 - 1565 Ίδρυση Πατριαρχικής σχολής στην Κωνσταντινούπολη.
1561 Νομοκάνονας Μανουήλ Μαλαξού.
1562? • Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α' προς τους κατοίκους της Σάμου. • Νομοκάνονας Μανουήλ Μαλαξού «εις κοινήν φράσιν».
1566 • Κατάληψη στους Νάξου, Άνδρου και Χίου από τους Τούρκους.  • Επιβεβαίωση με φιρμάνι του Σουλεϊμάν Α', της αυτόνομης ηγεμονίας της Τρανσυλβανίας.  • Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Σελίμ Β' προς
τους κατοίκους των Κυκλάδων.
1567 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Σελίμ Β' προς τους κατοίκους της Χίου.
1569 Κανοννναμέ Λαμίας
1570 - 1573 Δ' Βενετοτουρκικός Πόλεμος
1570 - 1571 Κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς.
7/10/1571 Ναυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ του στόλου συνασπισμένων δυτικών δυνάμεων και του οθωμανικού στόλου.
1572 Κανοννναμέ Κύπρου
1580 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Μουράτ Γ' προς τους κατοίκους των νησιών Άνδρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σαντορίνης και Σύρου.
1585 - 1591/1605 Εκδίδονται από τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά η «'Επιτομή έν μεταφράσει τής Έξαβίβλου του Αρμενοπούλου», και το «Σύνταγμα κατ' άλφάβητον έκ τοϋ Νομίμου κατά στοιχεΐον» παράφραση της «Μικράς Συνάψεως» του 13°" αιώνα.



718

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1609 - 1611 Επαναστατικό κίνημα στην Ήπειρο και Θεσσαλία με επικεφαλής τον μητροπολίτη Τρίκκης Διονύσιο Φιλόσοφο.
1628 - 1629 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) προς τους κατοίκους των Κυκλάδων.
1636 Διάταγμα του ηγεμόνα της Τρανσυλβανίας Γεωργίου Ράκοτσι Α' με το οποίο παραχωρούνται προνόμια στους Έλληνες εμπόρους της  περιοχής.
1645 - 1669 Ε' Βενετοτουρκικός πόλεμος.
1645 «Βακτηρία Αρχιερέων». (Μεταφράστηκε στα ρουμάνικα το 1754 στο Ιάσιο από τον μοναχό Κοσμά και τον δάσκαλο Δούκα)
22/8/1645 Κατάληψη των Χανίων από τους Οθωμανούς.
1646 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Ιμπραήμ Α' στους κατοίκους των νησιών Άνδρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σαντορίνης  και Σίφνου.
13/11/1646 Κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Οθωμανούς.
5/1648 Έναρξη της πολιορκίας του Χάνδακα.
1664 Ιδρύεται στη Βενετία το «Φλαγγίνειο Φροντιστήριο».
16/11/1669 Υπογραφή συνθήκης παράδοσης της πόλης του Χάνδακα από τον Francesco Morosini.
1670 Κανοννναμέ Κρήτης.
1680 «Νομική συναγωγή έκ διαφόρων νομίμων» του πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεου.
1683 Δεύτερη πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς.
1684 Κατάληψη της Πρέβεζας και της Λευκάδας από τη Βενετία
1685 - 1699 ΣΤ' Βενετοτουρκικός πόλεμος
1688 Εκκένωση της Αθήνας από τους Βενετούς και μεταφορά των κατοίκων στην Πελοπόννησο
1690 Παράδοση της Μονεμβασιάς από τους Τούρκους στους Βενετούς — Ανακατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους.
1695 Καταγραφή εθίμων Σύρου (περαιτέρω καταγραφές περιορισμένης εμβέλειας πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1761, 1763 και 1812).
15/1/1699 Συνθήκη του Κάρλοβιτς μεταξύ Αυστρίας, Βενετίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Βενετία αποκτούσε τον έλεγχο της Πελοποννήσου, της Αίγινας και της Λευκάδας. Η Τρανσυλβανία προσαρτήθηκε στην Αυστρία των Αψβούργων.
1701 Προνομιακό δίπλωμα του αυτοκράτορα της Αυστρίας Λεοπόλδου Α' προς τις ελληνικές «κομπανίες» της Τρανσυλβανίας.
1709 Κανοννναμέ Μυτιλήνης.
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1711 (1715) - 1821 Η Υψηλή Πύλη διορίζει Φαναριώτες ηγεμόνες στις παραδουνάβιες  Ηγεμονίες.
1714 - 1718 Ζ' Βενετοτουρκικός πόλεμος.
1715 Κατάληψη της Τήνου και παράδοση της Μονεμβασίας, τελευταίας βενετικής κτήσης, στους Οθωμανούς.
1716 Ανεπιτυχής πολιορκία της Κέρκυρας αλλά κατάληψη της Λευκάδας από τους Οθωμανούς.
1717 Κανουνναμέ του Μορέως.
1718 Συνθήκη του Πασσάροβιτς μεταξύ Αυστρίας και Οθωμανών. Η Βενετία περιορίζεται στις Ιόνιες κτήσεις της.
1720 Κανουνναμέ Θάσου.
1722 Καταγραφή εθίμων Λέρου.
1725 Διάταγμα Καρόλου ΣΤ' ερμηνευτικό της συνθήκης του Πασσάροβιτς περί εμπορίας μόνο των «ανατολικών» προϊόντων από εμπόρους, οθωμανούς υπήκοους.
1730 Νομοκάνονας Γ. Τραπεζουντίου του Χρυσογόνου, μεταγλώττιση των «Διαταγών τών αγίων Αποστόλων».
1732 Καταγραφή εθίμων Πάτμου
1739 Συνθήκη Βελιγραδίου μεταξύ Αυστρίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Αυστρία παρέχει εγγύηση προστασίας των εμπόρων, οθωμανών υπηκόων.
1741 Νόμος Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου με αντικείμενο την αγροτική μεταρρύθμιση στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες («Ρεφόρμα» ή «Μεταμόρφωσις»).
1744 Μετάφραση της «Έξαβίβλου» του Αρμενόπουλου από τον Αλέξιο Σπανό, 2η έκδ. 1766, 3" έκδ. 1769, 4" έκδ. 1777, 5" έκδ. 1793, 6" έκδ. 1805, 7η έκδ. 1820.
1750 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Οσμάν Γ' προς τους κατοίκους της Χίου και Ανατολικών Σποράδων.
1755 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Οσμάν Γ' προς τους κατοίκους των Νοτίων Σποράδων (Δωδεκανήσων).
1765 (1777) «Νομικόν πρόχειρον» Μιχαήλ Φωτεινού ή Φωτεινόπουλου.
1768 - 1774 Α' ρωσο-τουρκικός πόλεμος
1770 Κίνημα των Ορλώφ στη νότια Ελλάδα
1773 Φιρμάνι του σουλτάνου Μουσταφά για τις συντεχνίες στη δυτική  Μακεδονία.
1774 Φιρμάνι Αβδούλ-Χαμίτ Α υπέρ Ρόδου και Κω.
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10/7/1774 Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Η Ρωσία αναγνωρίζεται από την Οθωμανική αυτοκρατορία ως προστάτης των ορθόδοξων χριστιανικών πληθυσμών της τελευταίας. Ομαδική μετανάστευση Ελλήνων στη Ρωσία.
7/12/1774 Προνομιακός ορισμός (αχτιναμές) του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Α' προς τους κατοίκους των Νοτίων Σποράδων (Δωδεκανήσων).
1775 Χάτι σερίφ Αβδούλ Χαμίτ Α προς τον Αλ. Υψηλάντη (προνόμια ουγγροβλαχικής ηγεμονίας)
1777 • «Εισαγωγή τών Νόμων» από τον Μιχαήλ Φωτεινό ή Φωτεινόπουλο.  • Ανανέωση του προνομίου του 1701 προς τις ελληνικές κομπανίες της Τρανσυλβανίας από την αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία.
1780 «Συνταγμάτιον νομικόν» Αλέξανδρου-Ιωάννη Υψηλάντη.
1781 «Παραινέσεις άρχοντος τίνος υπάτου τών φιλοσόφων καί μεγάλου παχάρνικου Βλαχίας Μιχαήλ Φωτεινού του Χίου, συντεχθεϊσα παρ' αύτω καί έκδοθεϊσαι πρός τόν υίόν».
1783 «Κωδικοποίηση» εθίμων» Νάξου.
1787 - 1792 Β' ρωσο-τουρκικός πόλεμος
1788 - 1822 Ο Αλή πασάς του Τεπελενίου αναλαμβάνει και το πασαλίκι των  Ιωαννίνων
1788 - 1792 Εχθροπραξίες του Λ. Κατσώνη με το οθωμανικό ναυτικό στο  Αιγαίο.
1788? «Νομικόν» Θεοφίλου επισκόπου Καμπανίας.
1792 Συνθήκη του Ιασίου. Επαναλαμβάνονται οι όροι της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
1793 «Δικανική Τέχνη» του Δημητρίου Καταρτζή-Φωτιάδη.
1795 Προνόμιο της Αικατερίνης Β' προς του Έλληνες μετανάστες στη  Ρωσία.
1797 - 1799 Γαλλική κυριαρχία στα Ιόνια νησιά.
1797 Καταγραφή εθίμων Σαντορίνης και Ανάφης.
17/10/1797 Συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο. Η Βενετία περιέρχεται στην κυριαρχία τις Αυστρίας και τα Ιόνια νησιά και οι βενετικές κτήσεις της Ηπείρου στη Γαλλική Δημοκρατία.
1798 Κατάληψη Πρέβεζας, Βόνιτσας και Βουθρωτού από τον Αλή πασά.
24/6/1798 Εκτέλεση του Ρήγα Φεραίου στο Βελιγράδι από τις οθωμανικές  αρχές
1799 Καταγραφή εθίμων Κύθνου.
1800 - 1807 Επτάνησος Πολιτεία
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1800 - 1804 Επιχειρήσεις του Αλή πασά εναντίον των Σουλιωτών με αποτέλεσμα την εκδίωξη τους.
1800 «Πηδάλιον της νοητής νηός».
21/3/1800 Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Βρετανίας, Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κύρωση του συνταγματικού χάρτη της  Πολιτείας των Επτά Ενωμένων Νησιών (Επτάνησος Πολιτεία). Ρύθμιση του καθεστώτος των πρώην βενετικών κτήσεων
Πρέβεζας, Πάργας, Βόνιτσας και Βουθρωτού και ενσωμάτωση τους στην οθωμανική αυτοκρατορία.
20/3/1803 «Θεσπίσματα» της Ύδρας.
9/11/1803 Συνθήκη μεταξύ της Επτανήσου Πολιτείας και του Αλή πασά.
23/11/1803 Αναθεώρηση του συνταγματικού χάρτη της Επτανήσου Πολιτείας  του 1800.
1806 «Πανδέκτης» του Θωμά Καρρά.
15/12/1806 Αναθεώρηση του συνταγματικού χάρτη της 'Επτανήσου Πολιτείας  του 1803.
1807 - 1814 Προσάρτηση Επτανήσων και Πάργας στη γαλλική αυτοκρατορία σύμφωνα με τη συνθήκη του Τιλσίτ.
1808 • Ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας • Καταγραφή εθίμων Φολεγάνδρου, Νάξου.
16/8/1808 Καταγραφή εθίμων Φολεγάνδρου.
1810 Καταγραφή εθίμων Νάξου.
1813 • Παραχώρηση της Θάσου από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β' στον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου. • Ίδρυση στην Αθήνα της «Φιλομούσου Εταιρείας».
1814 - 1819 Βρετανική κατοχή στην Πάργα.
14/9/1814 Ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας» στην Οδησσό από τους Εμ. Ξάνθο, Ν. Σκουφά και Αθ. Τσακάλωφ.
1815 - 1864 «Ιόνιος πολιτεία» υπό βρετανική προστασία.
1816/1817 «Κώδιξ πολιτικός τοϋ πριγκιπάτου τής Μολδαβίας» - Κώδικας Σκαρλάτου Αλεξ. Καλλιμάχη.
1817 Μετάφραση στα ελληνικά του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα - Σύνταγμα του Maitland στα Επτάνησα.
1818 Πολιτικός κώδιξ Ονγγροβλαχίας («Νομοθεσία ...Γεωργίου 'Ιωάννου Καρατζά, ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας»)
1/5/1818 «Θαλασσοεμπορικοί Νόμοι» της Ύδρας - «Πολιτικοί και Θαλασσοεμπορικοί Νόμοι» της 'Τδρας.
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1821 - 1831 Λειτουργία στην Οδησσό και Κισνόβη (Μολδαβία) του Ελληνικού (Αυτοκρατορικού) 'Επικουρικού Κομιτάτου για την οικονομική συμπαράσταση σε Έλληνες πρόσφυγες στη Ρωσία.
3/1821 Εξέγερση στην Πελοπόννησο.
5/1821 «Στρατοπολιτικόν Σύστημα τής Σάμου»
8-12/1821 Λειτουργία της «Γραικικής Φιλανθρωπικής Εταιρείας» στη θέση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό.
9/1821 Κατάληψη της Τρίπολης από τους εξεγερμένους Έλληνες.
4/11/1821 «'Οργανισμός τής Γερουσίας τής Δυτικής Ελλάδος» και «Νομική Διάταξις τής άνατολικής Χέρσου Ελλάδος».
27/12/1821 «Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας».
1822 «Προσωρινόν πολίτευμα νήσου Κρήτης».
1/1/1822 «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν έν Έπιδαύρω Α' Έθνικήν Συνέλευσιν».
3/1822 Καταστροφή της Χίου.
2/5/1822 'Οργανισμός των Ελληνικών Δικαστηρίων.
10/6/1822 Παράδοση της Αθήνας στους Έλληνες.
3/11/1822 Κατάληψη του Ναυπλίου από τους Έλληνες.
1823 - 1825 Εμφύλια διαμάχη μεταξύ των εξεγερθέντων Ελλήνων.
1823 Οργανισμός των Κριτηρίων των επαρχιών της Κρήτης.
13/4/1823 «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν έν 'Άστρει Β' Έθνικήν Συνέλευσιν».
21/2/1824 Σύναψη δανείου στο Λονδίνο μεταξύ Ελλήνων κυβερνητικών αντιπροσώπων και Βρετανών κεφαλαιούχων.
29/5/1824 Καταστροφή της Κάσου από τον οθωμανικό στόλο.
16/6/1824 Καταστροφή των Έαρών από τον οθωμανικό στόλο.
1/7/1824 Κύρωση του πρώτου «ποινικού κώδικα», «'Απάνθισμα τών Εγκληματικών»
1825 - 1829 Ρωσο-τουρκικός πόλεμος. Μετανάστευση χριστιανικών πληθυσμών  στη Ρωσία.
2/1825 Αποβίβαση αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πελοπόννησο με επικεφαλής τον Ιμπραήμ.
23/3 - 4/4/1825 Πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα πολιτικής ανεξαρτησίας στους Έλληνες.
20/4/1825 - 10/4/1826 Δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και έξοδος των υπερασπιστών.
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28/8/1826 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για να συντάξει «εκλογή πολιτικών νόμων».
1827 «Νομικόν βιβλίον» του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλοϋ.
1/5/1827 «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος κατά τήν έν Τροιζήνι Γ' Έθνικήν Συνέλευσιν».
24/6 - 6/7/1827 Συνθήκη του Λονδίνου. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία απαιτούν την διακοπή των εχθροπραξιών και την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπολέμων.
8/10/1827 Ναυμαχία στο Ναυαρίνο και καταστροφή του οθωμανικού και αιγυπτιακού στόλου.
1828 «Κατάστασις τών έκπαλαι σιουρουτίων τοϋ βηλαετίου νεχαγιέ Ζαγορίου».
6/1/1828 Άφιξη Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα.
15/12/1828 Ψήφισμα «περί τοϋ διοργανισμοΰ τών δικαστηρίων» (Αίγινα).
13/7 - 6/8/1829 Δ' Εθνική συνέλευση στο Άργος.
2 - 14/9/1829 Συνθήκη Αδριανούπολης μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανών. Η Οθωμανική αυτοκρατορία ανοίγει τα στενά των Δαρδανελλίων σε όλα τα εμπορικά πλοία, υπόσχεται την αυτονομία της Ελλάδας και της Σερβίας, ενώ η Ρωσία καταλαμβάνει της περιοχές της
Βλαχίας και Μολδαβίας μέχρι την καταβολή αποζημίωσης.
22/1 - 3/2/1830 Πρωτόκολλο του Αονδίνου. Ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της  Ελλάδας.
1/2/1830 Διάταγμα περί συλλογής των «πολιτικών, βυζαντινών νόμων» από Βασιλικά και Νεαρές μεταγενέστερων αυτοκρατόρων.
15/8/1830 Ψήφισμα «περί διοργανισμοΰ τών δικαστηρίων» (Ναύπλιο).
1831 - 1840/1 Παραχώρηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς στον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου. (Αιγυπτιοκρατία) Η παραχώρηση επικυρώθηκε με τη συνθήκη της Κιουτάχειας (14/5/1833) μεταξύ Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του Μωχάμετ Άλη. Η Κρήτη επανήλθε
στην Οθωμανική κυριαρχία με τη συνθήκη του Λονδίνου (15/7/1840).
1831 «Νέος Αρμενόπουλος» μετάφραση της Έξαβίβλου από τον Κ. Χρυσοκέφαλο.
27/9/1831 Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια.
1 - 13/2/1832 Διάσκεψη του Λονδίνου. Εκλογή του Οθωνα ως βασιλέα.
15/3/1832 ((Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος» - Ε' Εθνοσυνέλευση (Άργος-  Ναύπλιο).
10/12/1832 Ίδρυση της Ηγεμονίας της Σάμου. Έκδοση προνομιακού χάρτη.
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1833 - 1834 Δημοσίευση διατάγματος για την ίδρυση και τις αρμοδιότητες «τής έπί τής Δικαιοσύνης γραμματείας» - Εκπόνηση Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Οργανισμού Δικαστηρίων και Συμβολαιογράφων.
1833 • Μετάφραση της Έξαβίβλου του Αρμενόπουλου από τον Κ. Κλονάρη • Καταγραφή εθίμων Σπετσών.
25/1 - 6/2/1833 Έλευση του Όθωνα ως βασιλιά των Ελλήνων.
3/4/1833 Διάταγμα για την οργάνωση της διοίκησης του βασιλείου της  Ελλάδας.
22/7/1833 Καταγραφή εθίμων των Σπετσών.
18/9/1834 Διάταγμα με το οποίο ορίζεται η Αθήνα ως πρωτεύουσα του  βασιλείου.
23/2 - 7/3/1835 Νομοθετικό διάταγμα της αντιβασιλείας για την ισχύ του βυζαντινο- ρωμαϊκού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου σε αστικές διαφορές στο βασίλειο της Ελλάδας.
1839 - 1856 Περίοδος του Τανζιμάτ, δηλ. μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική αυτοκρατορία με την έκδοση των «Χατ-ι Σαρί» (1839) και «Χάττ- ι-χουμαγιούν» (1856).
1841 Ιόνιος Αστικός Κώδικας.
1844 Οργανισμός των δικαστηρίων της Σάμου.
1848 Διάγραμμα των εθίμων της Σάμου.
1853 - 1856 Κριμαϊκός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και συνασπισμού Οθωμανών,  Βρετανών και Γάλλων. Με τη συνθήκη των Παρισίων της 30/3/1856 οι Μεγάλες δυνάμεις εγγυώνται την ακεραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης
της προς τις αρχές του δημοσίου ευρωπαϊκού δικαίου.
1861 Ιδρύεται ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.
1862 «Γενικοί κανονισμοί» του οικουμενικού πατριαρχείου.
1864 Συνθήκη του Λονδίνου, παραχώρηση Επτανήσων στο βασίλειο της  Ελλάδας.
8/2/1864 Καταγραφή εθίμων Καρπάθου.
1866 - 1869 Μεγάλη Κρητική επανάσταση.
1868 Οργανικός Νόμος Κρήτης
18/1/1869 Καταγραφή εθίμων Καλύμνου.
1871 Καταγραφή εθίμων Αστυπάλαιας.
1876 Κυρώνεται το πρώτο σύνταγμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
1877 - 1878 Ρωσο-τουρκικός πόλεμος.
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1877 Καταγραφή εθίμων Νισύρου.
1878 Εκχώρηση της Κύπρου από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Βρετανία — Χάρτα της Χαλέπας — Δημιουργία ημι-αυτόνομης επαρχίας στην Κρήτη με προνόμια.
3/3/1878 Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Προβλεπόταν η δημιουργία μιας «μεγάλης Βουλγαρίας».
13/6 - 13/7/1878 Συνθήκη του Βερολίνου. Αναθεώρηση των ρυθμίσεων της συνθήκης του Αγ. Στεφάνου. Το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία και η Σερβία αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητα κράτη.
20/6/1881 Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως. Παραχώρησης της Θεσσαλίας (εκτός από την περιοχή της Ελασσόνας) και της επαρχίας Άρτας στο ελληνικό βασίλειο.
1897 Αστικός Κώδικας Σάμου, «Σαμιακός Κώδιξ».
5/4 - 6/9/1897 Πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανών. Μετανάστευση Ποντίων στη Ρωσία.
1898 - 1905 Κρητική πολιτεία.
1903 Αστικός Κώδικας Κρήτης.
1905 Επανάσταση του Θερίσου.
1907 Σύνταγμα της «Κρητικής αυτονόμου Πολιτείας».
1908 Επανάσταση των Νεότουρκων. Περιορισμός των εξουσιών του σουλτάνου, ενεργοποίηση του συντάγματος του 1876 και σύγκληση του Κοινοβουλίου.
1912 - 1913 Πρώτος Βαλκανικός πόλεμος.
5/1912 Κατάληψη των Δωδεκανήσων από την Ιταλία.
17/5/1913 Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία τερματίστηκε ο πρώτος Βαλκανικό πόλεμος.
6/1913 Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος.
28/7/1913 Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Διανομή ευρωπαϊκών κτήσεων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αποδίδονται  στην Ελλάδα.
1914 - 1918 Α' παγκόσμιος πόλεμος.
28/7/1920 Συνθήκη των Σεβρών. Παραχωρούνται στην Ελλάδα η ανατολική Θράκη (εξαιρείται η Κωνσταντινούπολη), τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, και η διοίκηση της ζώνης της Σμύρνης για μια πενταετία.
8/1922 Κατάρρευση του στρατιωτικού μετώπου στη Μικρά Ασία και βίαιη εκδίωξη του χριστιανικού πληθυσμού από την παραλιακή ζώνη της Μ. Ασίας. Εμπρησμός της Σμύρνης.
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1923 Συνθήκη της Λωζάνης. Οριστική απόδοση της δυτικής Θράκης στην Ελλάδα και των νησιών Ίμβρου και Τενέδου στην Τουρκία και συμφωνία ανταλλαγής ορθοδόξων και μουσουλμανικών πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας
και κατάργηση του Χαλιφάτου.
1939 - 1945 Β' παγκόσμιος πόλεμος.
1946 Εισαγωγή του Αστικού Κώδικα στην Ελλάδα και κατάργηση όλων των τοπικών κωδίκων.
1947 Συνθήκη Παρισίων. Απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
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