ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΒΙΒΛΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΙΙ
ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΞΟΥ
Περί τής ανάγκης τής κριτικής έπανέκδόσεως των πηγών τοΰ βυζ.
δικαίου γίνεται κατά καιρούς λόγος, το εγχείρημα όμως προσκόπτει, άτυχώς, επί πολλών εμποδίων, εξ ών εν: ή έξεύρεσις τών προς τούτο άπαιτηθησομένων πόρων, δεν είναι ασφαλώς εκ τών μικροτέρων, ούτιος ώστε
επί τού παρόντος ούδεμία ύφίσταται ελπίς πραγματοποιήσεως τοΰ πόθου
τούτου τών βυζαντινολόγων. Έάν δέ ή ανάγκη τής κριτικής έπανεκδόσεως κυρίως τών Βασιλικών τονίζεται κατά τά τελευταία έτη1,
τούτο βεβαίως δεν σημαίνει, δ'τι έθειορήθησαν ταύτα άτελέστερον τών
λοιπών πηγών έκδεδομένα, άλλ’ ή προσοχή τών βυζαντινολόγων στρέφε
ται προς τά Βασιλικά, ως τό σπουδαιότερου μνημεϊον τής βυζαντινής νο
μοθεσίας.
Άλλ’ εάν ή συστηματική εκκαθάρισις τοΰ βυζαντινού δικαίου είναι
επί τοΰ παρόντος αδύνατος, τούτο δεν αποκλείει τήν τμηματικήν καί βαθμιαίαν εκτέλεσιν ταύτης, εν εΐδει προεργασίας τής συστηματικής έκκαθαρίσεως.
Σήμερον έρχομαι νά προτείνω διορθώσεις τινάς εις τήν Έξάβιβλον
τού Άρμενοπούλου, επί τή βάσει τής ανεκδότου αρχικής μορφής τού Νομοκάνονος τοΰ Μανουήλ Μαλαξού (1561), εκ τοΰ κώδικος 105 τής Μο
νής τών Ίβήρων.
Ή Έξάβιβλος τοΰ Άρμενοπούλου, ή σημαντικωτέρα, κατ’ έκτασιν
τουλάχιστον, πηγή τοΰ βυζαντινού δικαίου, μετά τά Βασιλικά, είναι ασφα
λώς εκ τών δεόμενων τά μάλιστα κριτικής επανεκδόσεως. Ή τελειότερα
τών ύπαρχουσών εκδόσεων, υπό τοΰ Γουσταύου Έρνέστου Heimbach
(1851), παρά τήν ενσυνείδητον επεξεργασίαν τοΰ εκδότου της, δεν δύναται νά θεωρηθή σήμερον ικανοποιητική- δ Heimbach μετεχειρίσθη δύο
μόνων εκ τών σωζομένων χειρογράφων τής Έξαβίβλου (εν τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί έτερον τοΰ Hanel) κατέφυγε δέ καί εις τάς προγενεστέ-
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ρας εκδόσεις τοΰ Reitz και τοΰ Suallemberg, αΐτινες ούδαμώς ήσαν κριτικαί. Έκτος τούτου, καθ’ ήν εποχήν έξεδόθη ή 'Εξάβιβλος υπό τοΰ
Heimbach (1851), αί λοιπαί πηγαί τοΰ βυζαντινού δικαίου—έκτος τοΰ
Προχείρου Νόμου — ήσαν είσέτι ανέκδοτοι, ούτως ώστε ή σύγκρισις τού
κειμένου τής Έξαβίβλου προς τάς λοιπάς πηγάς ήτο δυσχερέστατη. Δεδο
μένου δέ ότι ό Άρμενόπουλος συνέθεσε τήν Έξάβιβλον αυτού εκ διαφόριον κειμένων, ή άντιβολή τής Έξαβίβλου προς τάς διαφόρους προγενεστέρας πηγας αποτελεί σπουδαΐον μέσον προς έκκαθάρ.ισιν τοΰ κειμένου,
είτε εκ παραφθορών — έκ κακής άναγνώσεως, παρανοήσεων, κλπ, —
είτε έκ μεταγενεστέρων παρεμβολών.
Ό Μανουήλ Μαλαξός είργάσθη καθ’ όμοιον ώς δ Άρμενόπουλος
τρόπον προς σύνταξιν τοΰ Νομοκάνονός του: άμφότεροι ούδέν ίδιον
προσέθεσαν,. άλλα παρέθεσαν προγενέστερα αύτώιν κείμενα άναλλοιώτως.
Θά ήδύνατο ’ίσως νά μοι άντιταχθή, δτι έφ’ οσον ό Μαλαξός ήντλησεν έκ διαφόρων κειμένων, μεταξύ τών οποίων καί ή Έξάβιβλος, ή
αξία τοΰ Νομοκάνονος προς τον σκοπόν τής άντιβολής, είναι ίση
προς τήν αξίαν οίουδήποτε αντιγράφου τής Έξαβίβλου. Ή άντίρρησις θά
ήτο κατ’ αρχήν ορθή' υποτίθεται όμως, δτι δ Μαλ,αξός, ζήσας μόλις δύο
αιώνας μετά τον Άρμενόπουλον καί λόγφ τής ιδιότητάς του ως άντιγραφέως κωδίκων, ήτο εις θέσιν νά έκλέξη προς χρήσίν του άντίγραφον τής
Έξαβίβλου πιστότερον προς τό πρωτότυπον ή τά λοιπά διασωθέντα.
Αί προτεινόμεναι διορθώσεις καί συμπληρώσεις είναι αί εξής :
1) I, I. 35: «... . καί γάρ ή συνήθεια ή προλαβοΰσα . . . »
Ούτα> παρά Μαλαξφ, κεφ. ΙΑ'. Ή φράσις, άνευ τής προσθήκης τής λέξεως «συνήθεια», μένει ασαφής. Διά τούτο έν τή μεταφράσει του ό
Heimbach ήναγκάθη νά προσθέση ταύτην : namque praecedens consuetudo.
2) I. VI. 25 : «καί μαρτυρίαν τετάρτην παρα, γ.αγεΐν . . . »,
Ούτω παρά Μαλαξφ, κεφ. Ξί', ως άλλως έ'χει καί τό κείμενον τού Reitz,
αντί τού υπό τοΰ Heimbach προκριθέντος «προσαγαγειν». Πρβλ. καί
Άρμ. I. VI. 5, 25, 28, 47.
3) II. II. 5: « . .. . μή έπεδόθη δέ . . . ». Ούτω παρά Μαλαξώ, κεφ.
ΤΑ'', αντί τοΰ έσφαλμένου : «μή άπεδόθη δέ». Ό δρος «έπίδοσις (=δόσις) προικός» έχει καθιερωθή εν τώ βυζαντινφ δικαίω. ΙΙρβλ. Άρμ. II.
II. 6, IV. X. 14.
4) III. III. 1 : «τό δέ άρραβώνος . . . », αντί «τό γάρ άρραβώνος».
Ούτω παρά Μαλαξφ, κεφ. ΥΔ'. Τό «γάρ» δεν δικαιολογείται.
5) III. V. 37, έν τελεί : «ως επί τούτου δανείσας», αντί τοΰ έσφαλ
μένου «ώς επί τούτω δανείσας». Ούτω παρά Μαλαξφ, κεφ. ΥΑ'.
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6) III. V. 91 : «έκζητοίη» αντί «έπιζητοίη». Οϋτω παρά Μαλαξφ,
κεφ. ΥΑ'.

7) IV. I. 8 : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΣΟΑ' παραλείπονται αί λέξεις «τή
θυγατρί», ώς άλλοις καί έν tfj έκδόσει τοϋ Reitz.
8)

IV. I, 17: ΓΙαρά Μαλαξφ, κεφ. ΣΟΑ', υπάρχει αυτόθι τό έξης
σχόλιον: «Σημείωσαι δέ ότι τό τοιοϋτον επί έφήβων νοείται».
9) IV. I. 24: ΓΙαρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΛΗ', «οικήματα», αντί κτήματα.
10) I. II. 1: Ή έν τη έκδόσει τοΰ Suallemberg προσθήκη: «Έάν εις
τών μνηστευσαμένων ....», υπάρχει επίσης παρά Μαλαξω, κεφ. ΣΠΓ'.
11) IV. II. 2 : 'Η έν τη έκδόσει τοϋ Reitz προσθήκη: «’Ίσως γάρ
ήδη δέδωκεν ό άνήρ . .. », υπάρχει έπίσης παρά Μαλαξφ, κεφ. ΣΠΓ'.
12) IV. II. 8 : Έν τελεί υπάρχει παρά Μαλαξφ, κεφ. ΣΠΙ", ή έξης
προσθήκη: «τη τελευτή τοΰ μνηστήρος άναδίδοται ό άρραβών».
18)
VI. IX. 4: ΙΊαρά Μαλαξφ, κεφ. ΞΖ', συμπληροϋται τό κείμενον
οΰτω : «Ό συκοφαντήσας κατ’ οϋδένα τρόπον κερδαίνει' οϋτε έάν λάβη
ΐνα συκοφαντήση οϋτε έάν λάβη μ ή συκοφαντήσαι».
14) IV. IX. 23: ’Αντί: «... καί παίδες μέν έ'χοντες. .. », παρά Μα
λαξφ, κεφ. ΤΙΘ': «... καί παΐδας μέν έ'χοντες . . . », ό'περ όρθότερον.
15) IV. IX. 24: Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΙΘ', προστίθεται, ως καί έν
τή έκδόσει τοϋ Reitz: «καί έπί πάσης δωρεάς».
16) IV. IX. 25: αντί: «πάντως οι παίδες . . . », παρά Μαλαξφ, κεφ.
ΤΙΘ': «πάντες οί παίδες». Πρβλ. καί IV. IX. 25: «εις τούς παΐδας
άπαντας».
17) IV. XII. 1: Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΜΗ': «... καί ουδέ διά τής
έπί προικί αγωγής . . . », δπερ όρθότερον.
18) V. IX. 14: Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΠΖ': «καν τε τοΰτφ [δηλ. τφ
mcpj ο πατήρ συμφοονηστ) ...» αντί: παν τε τούτο ... ».
19) V. X. I I : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΉ”, οϋτω: «καί περί τών Νε
στοριανών καί τών Άκεφάλων ωσαύτως καί Ίακωβιτών καί Μονοθελητών καί Είκονομάχων . . . », δπερ γραμματικώς όρθότερον.
20) V. X 1 L: Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΤΓ': «τά αυτών πράγματα .. .»(
ως καί έν τή έκδόσει τοΰ Reitz.
21) V. X. 1 Μ : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΉ" : «φροντίδα συνεισφέρειν
ημάς».
22) V. X. 1 Ν : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΉ': «μηδέν γίνεσθαι πρόκριμα», αντί «μη έγγίνεσθαι πρόκριμα».
23) V. X. 1 Ν : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ΤΉ': «τοΐς νόμοις έγνωσμένα
δνομασθήναι ταΰτα πάντα κελεΰομεν».
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V. X. 2 Β : Παρά Μαλαξφ, κεφ. ThA': «ή άλλφ τρόπφ», αντί:

«άλλη».
2ό) V. X. 2 Β. Παρά Μαλαξφ, κεφ. ThA': «τό μέντοι τοιοΰτο έγκλη
μα ... » αντί: «τό μέν . . . », δπερ μένει άνανταπόδοτον».
ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ
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