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σσ. 2-19: HOMILIA PRIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΗ).1 5 

σσ. 20-35: HOMILIA SECUNDA (ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΤΤΕΡΑ).16 

σσ. 36-51: HOMILIA TERTIA (ΟΜΙΛΙΑ TRITH [sic]).1 7 

σσ. 52-63: HOMILIA QUARTA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ).1 8 

σσ. 64-79: HOMILIA QUINTA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ).1 9 

σσ. 80-89: ORATIO PRIMA (ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ). 
σσ. 90-97: ORATIO SECUNDA (ΛΟΓΟΣ ΑΕΤΤΕΡΟΣ). 
σσ. 98-113: HOMILIA SEXTA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΤΗ). 
σσ. 114-131: HOMILIA SEPTIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΒΑΟΜΗ). 
σσ. 132-147: HOMILIA OCT AVA (ΟΜΙΛΙΑ ΟΓΔΟΗ). 
σσ. 148-165: HOMILIA ΝΟΝΑ (ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΝΑΤΗ). 
σσ. 166-187: HOMILIA DECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΚΑΤΗ). 
σσ. 188-203: HOMILIA UNDECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ). 
σσ. 204-227: HOMILIA DUODECIMA (ΟΜΙΛΙΑ ΑΤΟΔΕΚΑΤΗ).20 

σσ. 228-245: HOMILIA DECIMATERTIA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ).21 

σσ. 246-263: HOMILIA DECIMA QUARTA (ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΣΣΑΙΈΣΚΑΙΔΕ-
ΚΑΤΗ).22 

σσ. 264-285: HOMILIA DECIMA QUINTA (ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΛΙΔΕΚΑ-
ΤΗ). 
σσ. 286-305: HOMILIA DECIMA SEXTA (ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΚΑΙΔΕΚΑΤΗ). 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ 

ΤΑ " Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Α " (Ικδ. Fabrotus) Σ Τ Η Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ή πρώτη έντυπη έκδοση των «Βασιλικών», ή οποία 
έγινε στο Παρίσι, το 1647,χ κυκλοφόρησε καί, στο χώρο της «καθ' ημάς 

15. Πβ. την μετάφραση του 'Ιερώνυμου Τυπάλδου (Φώσκολος, δ.π., άρ. 10). 
16. Πβ. τις μεταφράσεις τοϋ 'Ιερώνυμου Τυπάλδου (στο ίδιο) και του Gregorius 

Arena (Παπαδόπουλος, Έλλψικί] Βιβλιογραφία, ο.π., τ. 2, άρ. 495). 
17. Πβ. τις μεταφράσεις των Μελέτιου Τυπάλδου και Ί ω . Πατούσα (Legrand, 

δ.π., άρ. 11 καί 13). 
18. Πβ. τη μετάφραση του Μελέτιου Τυπάλδου (Legrand, δ.π., άρ. 14). 
19. Πβ. τη μετάφραση τοϋ Μελέτιου Τυπάλδου (στο Ιδιο). 
20. Πβ. τη μετάφραση του 'Ανδρέα Γκρίττη Τυπάλδου (Φώσκολος, δ.π., άρ. 12). 
21. Πβ. τη μετάφραση τοϋ 'Ανδρέα Γκρίττη Τυπάλδου (στο ίδιο). 
22. Πβ. τις μεταφράσεις τοϋ Άλ. Άνδρούτσιου (Legrand, δ.π., άρ. 34) καί τοϋ 

Δημ. Γεωργούλλιου (Παπαδόπουλος, «Προσθήκες», δ.π., άρ. 49). 
1. C. Α. Fabrotus, Τών Βασιλικών Βιβλία Ξ'. Βασιλικών Libri Lx. In Vu 

tomis divisi. Latine vertit et graece edidit, Παρίσι 1647. 
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Ανατολής», και θεωρούσαμε ως τώρα οτι τα —ρώτα αντίτυπα της έφθα
σαν στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες.2 Μια μαρτυρία ωστόσο του Χρύσαν
θου Νοταρά, ανέκδοτη και αθησαύριστη 6σο γνωρίζω, μας επιτρέπε'., να 
προσδιορίσουμε οτι στην Κωνσταντινούπολη έφθασε το πρώτο αντίτυπο" 
και ό Χρύσανθος ήταν εκείνος πού το έφερε. Και ακόμη, μ,ας πληροφορεί 
οτι οι δύο επόμενοι βιβλιόφιλοι πού ζήτησαν και απέκτησαν την έκδοση του 
Παρισιού ήταν ό Κωνσταντίνος Basarab Bräncoveanu, βοεβόδας τότε 
της Βλαχίας, και ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, «Βυζάντιος». 

Ή μαρτυρία του Χρύσανθου Νοταρά σώζεται στο έργο του «Προθεου-
ρία εις τους νόμους» ή —σύμφωνα με μια άλλη επιγραφή του— «Εισαγωγή 
πάνυ ωφέλιμος και σχεδόν αναγκαία εις τους νόμους» πού συνέγραψε το 
1722 στην 'Ιερουσαλήμ.3 Στο μελέτημα του αυτό ό Χρύσανθος, όταν ανα
φέρεται στο νομοθετικό έργο της Μακεδόνικης δυναστείας, γράφει για την 
παρισινή έκδοση των «Βασιλικών». 

[Τα]Βασιλικά, τα όποια ετνπώθησαν εις τόμους ου προ πολλών χρόνων 
ολόκληρα με λατινικην φράσιν εξ εναντίας των ελληνικών εις Γαλλίαν εν 
Παρισίοις, τα όποια δντες ημείς εκεϊσε εν ετει μψ [1700] τα ήγοράσαμεν, 
και πρώτος τα εφέραμεν εις την Κωνσταντινούπολη, μετέπειτα δε 
εψρόντισαν ,και τα απόκτησαν και άλλοι αύθις δι' ημών, ώς ό άοίοιμος ήγε-
μυιν της Ούγγροβλαχίας Βασσαράβα βοεβόδας. και ό νυν θείω ελέει ηγε
μονεύων εν τη αύτη επαρχία κύριος Νικόλαος Αλεξάνδρου βοεβόδας. 

Ή μαρτυρία του Χρύσανθου, μολονότι συντάσσεται 22 περίπου χρόνια 
μετά τα γεγονότα πού αφηγείται, δεν παρουσιάζει κάποια ανακολουθία: 
το 17006Χρύσανθος ήταν όντως στο Παρίσι- ό Κωνσταντίνος Basarab ήταν 
τότε ηγεμόνας της Βλαχίας και ό «Νικόλαος Αλεξάνδρου», πού το 1722 
ηγεμόνευε στην Ι'δια επαρχία, δεν είναι άλλος άπο τον Νικόλαο Μαυροκορ
δάτο, γιο του εξ απορρήτων. Στή βιβλιοθήκη μ,άλιστα της οικογένειας έχει 
εντοπιστεί και καταγραφεί αντίτυπο της έκδόσεοος F a b r o t u s των «Βα
σιλικών».4 

Ή μόνη παραχώρηση πού 'ίσως κάνει ό Χρύσανθος το 1722. όταν συν
τάσσει τή μαρτυρία του, είναι να προσγράψει στον εικοσάχρονο, το 1700, 
Νικόλαο την επιθυμία να αποκτήσει αντίτυπο της έκδοσης των «Βασιλι-

2. Βλ. πρόχειρα Π. Ι. Ζέπος, «Είσαγο:>γή στο "Νομικον Πρόχειρον, συντάχθέν 
υπό Μιχαήλ Φωτεινοπούλου εις Βουκουρέστιον (1765-1777)"», Έπετηρίς Κέντρου 
Έρεννης της Ιστορίας τον 'Ελληνικού Δικαίου 24-26 (1977-79), σ. xlii. σημ. 2. 

3. Το έργο παραδίδεται με τήν πρώτη επιγραφή στο χφ 612 της Βιβλιοθήκης 
του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη (φ. l r-52 v)' μέ τή δεύ
τερη, στο χφ 308 (588) της Βιβλιοθήκης της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας στο Βουκουρέ
στι (σ. 351 κ.ε.). Το απόσπασμα πού δίνω στή συνέχεια προέρχεται άπο το χφ ΜΠΤ 
612, φ. 51ν" το χειρόγραφο του Βουκουρεστίου δεν το εχω δει. 

4. Βλ. αναλυτικά V. Georgesco, «Les ouvrages juridiques de la Bibliothèque 
des Maurooordato», Jahrbuch, der Österreichischen Byzantin isti k 18 (1969), 
σ. 206. 
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κών» καί οχι στον λόγιο και διάσημο πατέρα του. Παραχώρηση όμως πού 
εύκολα μπορεί να εξηγηθεί άπο το γεγονός δτι ό Χρύσανθος ήθελε να προ
βάλει την παιδεία του μαθητή του πού, το 1722, ήταν βοεβόδας της Βλα
χίας. 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Σ Τ Η Ν " Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Χ Ε Δ Η " 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΗ" πού, γραμμένο με το χέρι του Σέργιου 
Μακραίου το Δεκέμβριο τοΰ 1768, παραδίδεται στον χειρόγραφο κώδικα 
651 της Βιβλιοθήκης τοΰ Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου στην Κωνσταν
τινούπολη1 εντόπισα οκτώ νεολογισμούς. Το έργο δεν έ'χει εκδοθεί, έτσι ό 
Στέφανος Κουμανούδης, ό όποιος κατέγραψε τον 19ο αιώνα νεολογισμούς 
«υπό των λογίων πλασθέ[ντας] άπο της 'Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς 
χρόνων» αντλώντας υλικό άπο δημοσιευμένα κείμενα, δεν χρησιμοποίησε 
την ανέκδοτη «Πολιτική σχέδη».2 Ή καταγραφή ωστόσο των νεολογισμών 
πού περιέχονται και χρήσιμη καθεαυτή είναι, καί θα μας επιτρέψει να γνω
ρίσουμε καλύτερα Ινα έργο πού έχει μείνει ως σήμερα αθησαύριστο. 

Ό τρόπος πού παρουσιάζω τους νεολογισμούς είναι ό ακόλουθος: δίνω 
ολόκληρο το σχετ'.κο χωρίο και τονίζω μέ αραίωση τη λέξη πού ενδιαφέρει. 
Στή συνέχεια σημειώνω προγενέστερες αναγραφές της. 

ÖL Tfj δε ηλικία, περί τους λόγους οι μεν νέοι φαίνονται πρόχειροι, 
εϋπιστοι... Οι δε προβεβηκότες, αμφισβητούντες, νποδιστάζοντες, 
ταχύποπτοι... Οι δε μέσοι κατ' αμφω, άλ?.' ώς μηδέν ayccv τα πλείστα. 

Τούτων γονν απάντων επιλογιζο μένων συμβάλλοι αν τις ώς εχοι τα 
λεγόμενα καί εκ των λόγων αυτών, διασκοπών και προσεπιδιαγι-
νώσκων και τάς τών είρημένων συνεμπτώσεις καί κατ7 αλλήλων à ν-
τιπεριπτώσεις και εξωθήσεις, ούτω γαρ ει μη το ακριβές, το 
εικός μέντοι ύπολάβοι? 

Το ρήμα «ύποδιστάζο^» είναι νεολογισμός* ό Κουμανούδης έχει κατα
γράψει το ουσιαστικό «ύποδισταγμος» ώς προερχόμενο άπο τή Λογική 
τοΰ Ευγενίου Βουλγάρεως. Στο ϊδιο ωστόσο κείμενο πού εκδόθηκε στή 
Λιψία το 1766 υπάρχει και το ρήμα «ύποδιστάζοο» πού διέφυγε τής προσο
χής τοΰ Κουμανούδη.4 

1. Βλ. πρόχειρα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «"Ενα δοκίμιο Πολιτικής τοϋ 1768», 
Τά Ιστορικά 7 (1990), τχ. 12-13, 113. 

2. Σ Τ . Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 'Αθήνα 1900· ανατύπωση μέ 
προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1980. 

3. ΜΠΤ 651, σ. 521-522. 

4. Ευγένιος Βούλγαρης, Ή Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρου σννερανισθει-

σα, Λιψία J 766, σ. 319. 
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