
ΖΗΤΗΜΑΤΑ TINA 
ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ

Α'

Πλήν τών υπό τοΰ Σ. Βάση 1 έπενεχθεισών διορθώσεων εις to κείμενον 
τής Εκλογής, προτείνω καί τάς εξής:

1) II. 10 καί 11. Τό «προτέρων γάμων» διορθωτέον εις «προτέρου 
γάμου». Ή Εκλογή πραγματεύεται μόνον περί δευτέρου γάμου. Την σιωπήν 
της περί τρίτου γάμου ή Νεαρά 28 τής Ειρήνης (797 - 802) ερμηνεύει ώς 
σημαίνουσαν άπαγόρευσιν τοΰτου: «έως γάρ δευτέρου γάμου συνοικεσίου 
μνήμην πεποίηνται καί περαιτέρω οΰδαμώς ως παρανόμου καί κτηνώδους». 
Ή τοιαύτη ερμηνεία, γενομένη μόλις 75 έ'τη περίπου μετά την έκδοσιν τής 
Εκλογής, εΐνε πιθανωτάτη 2. Τούτων ούτως έχόντων, ή εν II. 10-11 τής 
Εκλογής φράσις «προτέρων γάμων» ανατρέπει την άνω ερμηνείαν τής Ειρή
νης, θά έπρεπε δ’ εν τοιαΰτη περιπτώσει τον εν II. 10 δρον «δευτερογαμία» 
νά Ικλάβωμεν οΰχί κυριολεκτικώς, άλλ’ ως σημαίνοντα δ,τι καί δ γερμανικός 
δρος Wiederverheiratung. Πιθανώτερον δμως εΐνε, δτι έν II. 10 καί 11 πρό
κειται περί κακής άναγνώσεως, διότι έκ τής έπικεφαλίδος τοΰ IIου τίτλου τής 
Εκλογής (« ... πρώτου καί δευτέρου») ή λέξις δευτερογαμία φαίνεται μάλλον 
χρησιμοποιουμένη κυριολεκτικώς, οπότε μόνον διά τής προτεινομένης διορθώ- 
σεως εΰοδοΰται ή έννοια. Σημειωτέον δτι τό χειρ. Bodl. 264 τής “Οξφόρδης, 
εν τέλει τοΰ IIου τίτλου τής Εκλογής προσθέτει: «περί τριτογαμούντων έκ 
τοΰ αγίου βασιλείου, τριτογαμίας νόμος οΰκ έστίν...». Πρόκειται περί τοΰ 
καν. 50 τοΰ Μ. Βασιλείου.

2) V. 1. Τό «ανήλικοι» διορθωτέον εις «άνηβοι», ώς άλλως τε έχει τό 
αντίστοιχον χωρίον (V. 1) τής ecloga privata aucta, διότι ό προσδιορισμός 
αυτόθι τής ηλικίας (15 -13 ετών) αντιστοιχεί προς τά υπό τής ’Εκλογής (II. 1) 
τιθέμενα δρια τής ήβης, εν φ ή ένηλικότης («τών εντελών χρόνων ών») 
άρχεται από τοΰ 25ου έτους τής ηλικίας (XV. 2, 3).

3) V. 7. Ό κληρονόμος, ό μη έκπληρών εντός έτους την βοΰλησιν τοΰ 
διαθέτου, περιορίζεται εις την νόμιμον μοίραν, εάν εΐνε τέκνον ή έγγονος τοΰ

'1 Έν Βυζαντίδι 1 (1909) 336 έπ.
2 Πρβλ. Zachariae, Geschichte3, 82, Siciliano-Villanueva, dir. biz. (1906)

45 καί Γ. Μαριδάκη, To άοτ. δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς (°AO. 1922), 63.
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44 Δη μ. Γκίνη

διαθέτου, εκπίπτει δέ καθόλου τής κληρονομιάς, εάν είνε έτερος συγγενής, 
υπέρ τών συγκληρυνόμων ή των κληροδόχων ή υπέρ ετέρων συγγενών. Τό 
τελευταΐον τοΰτο σημεΐον τής διατάξεως εΐνε ασαφές- διότι ή υπέρ «τών ετέ
ρων συγγενών» έκπτωσις σημαίνει προφανώς, δτι επέρχεται ή εξ αδιαθέτου 
διαδοχή, τοΰτο δέ καθ’ ήν περίπτωσιν δέν ύπάρχουσι συγκληρονόμοι ή κλη
ροδόχοι. Έφ’ όσον όμως, άφ’ ενός, μή υπαρχόντων συγκληρονομούν, ή κλη
ρονομιά περιέρχεται εις τούς κληροδόχους, άφ’ ετέρου δ’ Ιν τή προκειμένη 
περιπτώσει πάντως θά ύπάρχη κληροδόχος (διότι άλλως δέν δΰναται νά νοηθή 
μή πλήρωσις τής βουλήσεως τοΰ διαθέτου), εις τίνα περίπτωσιν ή κληρονομιά 
περιέρχεται είς τούς «ετέρους συγγενείς»; Όθεν φρονώ ότι τό «ή κα'ι ετέ
ρους συγγενείς» είνε διαγραπτέον.

4) V. 8. «καί έν όδφ περιπατών». Τό παρισινόν χειρ. gr. 1720 (περιέ- 
χον την eel. ad proch. mutata) έχει «ή». Τά πλεΐστα τών χειρογράφων 
αντί «ή» έχουσι «καί». Αί εκδόσεις Leunclavius καί Μομφερράτου έ'χουσιν 
«ή καί». Έκ τής κατωτέρω φράσεως: «επ’ άμφοτέροις δέ αυτών» ούδεμία 
μένει αμφιβολία ότι πρόκειται περί δύο διαφόρων περιπτώσεων, συνεπώς 
όρθότερον τό διαζευκτικόν «ή», τοΰ συνδετικοΰ «καί».

5) IX. 2. Ή φράσις «ως άτελοΰς όντος τοΰ συναλλάγματος» σημαίνει 
προφανώς: «δεδομένου, ότι ή σύμβασις δέν δύναται νά παραγάγη τά έννομα 
αυτής αποτελέσματα (έφ’ όσον έκάτερος τών συμβαλλομένων δύναται ν’ άπο- 
στή ταύτης)1». Συνεπώς ή γνώμη τοΰ Σ. Βάση2, ότι ή έννοια τής φράσεως 
είνε: «εάν τό συνάλλαγμα δέν έκτελεσθή» ελέγχεται εσφαλμένη- ή μετοχή 
δ'ντος εΐνε αίτιολογική καί ούχί υποθετική. Είς τό αυτό σφάλμα ύπέπεσε 
καί ό Spulber3 έν τή μεταφράσει του.

6) XIV. 1. Τό «ευπορίαν» διορθωτέον είς «έμπορίαν», ως έ'χουσιν 
άλλως τέ ανα τών χειρογράφων έφ’ όσον ή Εκλογή έπιτρέπει κατ’ αρχήν4 * 
τήν μαρτυρίαν τοΰ δούλου (XIV. 3), θά ήτο άνακόλουθον ν’ άποκλείη τούς 
απόρους. Βεβαίως ή διάκρισις μεταξύ πλουσίων καί πενήτων έξακολουθεΐ 
ύφισταμένη έν τή Εκλογή, άλλ’ ούχί μετά τής αυτής έντάσεως μεθ' ής προ 
καί μετ’ αυτήν ύφίστατο ®.

Β'

Ό Μανουήλ Μαλαξός περιέλαβεν έν τφ νομοκάνονι αύτοΰ διατάξεις έκ 
τής ’Εκλογής; Καταφατικώς άπήντησε κατ’ άρχάς ό Zachariae6, παρασυρθείς

1 Οΰτως ερμηνεύει καί ό Δ. Παπούλιας, Περί άρραβώνος σ. 104.
2 ”Ενθ’ άνωτ. 337.
3 L’Eclogue des Isauriens (Cernautzi, 1929) 42.
4 Πλήν, έάν πρόκειται νά μαρτυρήση υπέρ ή κατά τοΰ κυρίου του.
ίι Πρβλ. Μ ο π π i e r, Les novelles de Leon le Sage (Bordeaux, 1923) 68 έπ.
6 Ό πρόχ. νόμος (Heidelb. 1837) XLIII σημ. 123, Delineatio (Heidelb. 1839) 55, 

Collectio Ubrorum JGR (Lipsiae 1852) 4 σημ. 5. ’Επίσης ό Mortreuil, Histoire du
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Ζητήματα τινα έκ τής εκλογής των Ίσαύρων. 45

ΐσως εκ τοϋ δη δ Μ αλοιξός, παραπέτων συνήθως τάς πηγάς, έξ ών παρέλαβεν 
εκάστην διάταξιν, διατείνεται δτι 26 τούτων είσί «λέοντος καί κωνσταντίνου 
βασιλέων» * 1· απλή δμως παραβολή των διατάξεων τούτων προς την Εκλογήν 
άποδεικνΰει, δτι εξ ετέρου, άγνωστου, ιδιωτικού εγχειριδίου2 ήντλησεν ό 
Μαλαξός, ούχί δ’ εκ τής Εκλογής, ως άνεγνώρισε βραδΰτερον καί ό Zacha- 
riae3. Έν τώ προοιμίφ τής β' έκδόσεώς του (1562 ή 1563) ή Μαλαξός 
γράφει, σχετικώς προς τάς πηγάς, μόνον τά εξής: «... ήβουλήθην ... ποιήσαι 
εκλογήν έκ πάντων ... καί τινων νεαρών βασιλέων ...» Έν δέ τφ καν. ΦΚΓ', 
γράφων ό Μαλαξός περί τών πηγών, έξ ών ήντλησεν, αναφέρει μόνον τά 
εξής: «... ομοίως καί εις τάς νεαράς τών βασιλέων έχομεν έκάστου τό δνομα 
τίνος έστί» 4. Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι ό Μαλαξός τους περί ών ό 
λόγος 26 κανόνας ΰπελάμβανεν ως περιέχοντας Νεαράς βασιλέων. Άντι- 
θέτως ό Μαλαξός, έπαναφέρων τό έξ αδιαθέτου κληρονομικόν δίκαιον τής 
Εκλογής (ΣΖ. 1), ήγνόει προφανώς τήν πηγήν, διότι έσφαλμένως διατείνεται, 
δτι τον καν. ΣΖ, 1 παρέλαβεν έκ τοΰ 'Αρμενοπουλου ·'.

Γ

Μεταξύ τών χειρογράφων τών περιεχόντων τήν Εκλογήν, ύπάρχουσι 
πέντε (Παρισίων gr. 1391 καί 1751, Κρυπτοφέρρης V. 60, Βιέννης jur.

droit byz. (Paris 1843-6) 1, 272 σημ. a, ό H eimbach, έν Enzycl. Ersch- Grube, τόμ. 
87 σ. 45 καί 52, ό Λ. Σγ ο ύ τ ας, έν Θέμιδι, 7 (1856) 165 σημ. καί τελευταίος ό S pu 1 ber, 
ένθ1 άνωτ. 101 καί 132. Έκ τών δύο άσχοληθέντων είσέτι έκτενέστερον περί τοϋ νομο- 
κάνονος τούτου, ό μέν Ξ. Σιδερίδης, έν τφ περιοδική) τοϋ έν Κων/πόλει έλλ. φιλ. συλ
λόγου, 30 (1905-7) 182-205, ούδαμώς άσχολεΐται περί τών πηγών, ό δέ Κ. Δυο βου
ν ιώτ η ς (ό νομοκάναιν τοϋ Μανουήλ Μαλαξοΰ, Άθήναι 1916) έλάχιστα γράφει περί 
τών πηγών (58 έπ.) προλογίζουν ταΰτα διά τής φράσεως: «περί τών πηγών.. . . δέν είνε 
ανάγκη νά γείνη λόγος μάκρος» καί δέν άσχολεΐται είδικώς έπί τοϋ ζητήματος.

1 Αίταί είσιν αί εξής; ΡΜΒ. 3, 4, ΡΜΓ. 2, ΡΞΑ. 1, 3, ΡΟΔ. 1, 3, Ρ3)Ε. 4, ΡΖ)Θ, 
ΡήΔ. 1, 3, ΡήΕ. 2, ΡΙ,Ζ. 3, ΡήΗ. 3, 6, Ρΐ,Θ. 1, ΣΑ, 2, ΣΘ. 1, ΣΙΓ. 2, ΣΙΤ. 9, ΣΙΖ. 7 
ΣΙΗ. 1. 4, ΣΚΓ. 1, 6 καί ΣΚ7. 1.

2 Μή έχχι σχέσιν ή άγνωστος πηγή τοΰ Μαλαξοϋ προς τους έν δυσί χειρογράφοις 
τής Μονής Γρηγορίου τοΰ 'Αγίου Όρους, ύπ’ άριθ. 83 καί 86 άναφερομένους κανόνας 
«κωνσταντίνου καί λέοντος βασιλέων»; Έκ τής περιγραφής τούτων (Σ. Λάμπρου, 
Κατάλ. τών έν ταΐς βιβλιοθ. τοΰ Άγ "Ορους έλλην. κωδίκων, 1, 54 έπ.) οΰδεμίαν δυνά- 
μεθα νά συναγάγωμεν πληροφορίαν περί τοϋ περιεχομένου των.

3 Die Handbiicher d. geistl. Rechts, έν Metnoires de l’Academie de S* Peters- 
bourg, 7η σειρά, τόμ. 28, N° 7, σ. 5. Έκ τών άνω χωρίων, μόνον ό καν. ΡήΖ. 3 προέρ
χεται έκ τής Συνόψεως X. 1. 1.

4 Τόν καν. ΦΚΓ' ως καί τό προοίμιον έδημοσίευσεν ό Κ. Δυοβουνιώτης, ένθ’ άνωτ. 
20 έπ., 60 έπ.

* Ώς παρετήρησεν ορθότατα ό Zacliariae, Geschichte, 145 σημ. 426.
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gr. 8, Βατικανοΰ 1168), εν οίς τό κείμενον ΰφίσταται όμοιομόρφως τάς εξής 
παραλλαγάς: α) ό 160? τίτλος τής Εκλογής παρεντίθεται μεταξύ των τίτλων 
6ου καί 7ου αυτής, και β) ό 2°5 τίτλος τής Εκλογής διαιρείται εις δυο, έξ ών 
ό μέν 2οζ περιλαμβάνει τα κεφ. 1 - 11, 6 δέ 3ος τά κεφ. 12- 13 υπό νέαν 
επικεφαλίδα: «περί λύσεως τοΰ γάμου κα'ι τών αίτιων αυτής»1. Ή εποχή 
τής παραλλαγής ταΰτης, ήν ό Zachariae ωνόμασεν ecloga privata, είνε 
άγνωστος. Ό Zachariae κατ’ άρχάς, εκ τής σειράς τών τίτλων, προσεγγιζούσης 
προς την τοΰ προχείρου νόμου, ύπέθεσεν, δτι ή eel. privata συνειάχθη περί 
τά τέλη τοΰ Θ' ή και κατά τάς άρχάς τοΰ I' αίώνος2. Βραδΰτερον3, εκ τής μη 
ύπάρξεως εν αυτή οΰδενός ίχνους τής νομοθεσίας Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, 
συνεπέρανεν, δτι ή eel. privata συνετάχθη εις εποχήν προγενεστέραν τοΰ 
αύτοκράτορος τούτου, άφ’ οΰ προηγουμένως είχε διατυπώσει τήν ΰπόθεσιν, 
μή ή eel. privata είνε νέα έκδοσις τών αρχικών νομοθετών της4, 5 άπέκρουσεν 
δμως ό ίδιος τήν ΰπόθεσιν ταύτην, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει, λέγει, θά 
έ'γραφον οΰτοι νέον προοίμιον καί θά έτροποποίουν τό κείμενον Γ*.

Θά ήδύνατό τις, προχωρών ε'τι πλέον, νά υποστήριξή, δτι ή eel. privata 
είνε ή αρχική Εκλογή καί τάνάπαλιν. Θά είχε δέ υπέρ τής τοιαύτης γνώμης 
δύο σοβαρά επιχειρήματα: α) δτι έν τώ προοιμίφ τριών6 εκ τών πέντε χει
ρογράφων τής ecloga privata αναγράφονται τά ονόματα τών συντακτών 
τής Εκλογής (Νικήτα, Μαρίνου και Νόννου), παραλειπόμενα έν τοις σφζο- 
μένοις χειρογράφοις τής αρχικής Εκλογής και β) δτι οί συντάκται τριών 
ιδιωτικών παραλλαγών τής Εκλογής έν τή μεσημβρινή ’Ιταλία (ecloga 
privata aucta, ecloga ad prochiron mutata και τής Επιτομής τοΰ νοτα
ρίου Ίωάννου) ως έπίσης τής Επιτομής τής Κύπρου καί τής Hexabiblos 
aucta, επί τής ecloga privata καί ούχί έπί τής αρχικής Εκλογής είργάσθη- 
σαν, (ως προκύπτει έκ τής σειράς τών τίτλων έν αύταΐς). Άλλ’ ή υπόδεσις 
αΰτη πίπτει άφ’ έαυτής, οΰ μόνον, διότι ό αριθμός τών σωθέντων χειρογρά
φων τής αρχικής Εκλογής είνε άσυγκρίτως άνάηερος τών τής eel. privata 
(δπερ θά ήδύνατο νά όφείληται εις απλήν σύμπτωσιν), αλλά κυρίως, διότι ό 
συντάκτης τής τελευταίας ΰπέπεσεν έξ απροσεξίας εις λάθος, μαρτυρούν τήν 
μεταγενεστέραν επεξεργασίαν του· έπιλαθόμενος δηλ. οΰτος, δτι ή λύσις τοΰ 
γάμου διαλαμβάνεται έν τφ νέφ 3“ τίτλω τής παραλλαγής του, άφήκεν έν 
τή έπικεφαλίδι τοΰ 2ου τίτλου τάς λέξεις: «... καί λύσεως αΰτοΰ».

1 Πρβλ. Zachariae, “Ο πρόχ. νόμος XLVIII έπ·, Collectio, 5.
2 Ό πρόχ. νόμος, LIII.
3 JGR. IV, 4.
4 Collectio σ. 5.
5 Άλλ’, ώς παρατηρεί όρθώς ό S p u 1 b er (ενΰ’ άν. 95), δέν ήτο τοΰτο απαραίτητον. 
c Ιίαρισ. 1751, Κρυπτ. V. 60, Βατ. 1168, διότι τά έτερα δύο στερούνται τού προοιμίου.
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Δ'

Ώς γνωστόν, ή Εκλογή, καίπερ καταργηθεΐσα δια τοΰ προχείρου νόμου1 
εξηκολούθησε χρησιμοποιούμενη ού μόνον κατά την σύνταξιν τών διαφόρων 
ιδιωτικών εγχειριδίων τών επομένων αιώνων, άλλα καί αύτοτελώς ως τοιαΰτη 
(ώς άποδεικνύεται έκ τών σφζομένων χειρογράφων ταΰτης, ών τό άρχαιότε- 
ρον είναι μόλις τοΰ I' αίώνος). Ή τοιαΰτη διάδοσις καθίστησιν έτι μάλλον 
άνεξήγητον τό γεγονός, ότι οί μεταγενέστεροι δεν φαίνονται έχοντες σαφή 
ιδέαν, δτι ή Εκλογή είναι έργον τών Ίσαύρων. Π. χ. ό συντάκτης τής Επιτο
μής τών νόμων (920) άναγράφων ώς πηγήν τήν «εκλογήν τοΰ εγχειριδίου», 
υπονοεί προφανώς τον πρόχειρον νόμον, ό δε συντάκτης τής ecloga ad 
proch. mutata (περί τό 1120), άναφέρων μεταξύ τών πηγών τοΰ εγχειρι
δίου του «νόμον λέοντος καί κωνσταντίνου», υπονοεί πιθανιότατα δι’ αύτοΰ 
επίσης τον πρόχειρον νόμον, πάντως δ’ ούχί τήν Εκλογήν. Περί παρομοίου 
λάθους τοΰ Μαλαξοΰ άνεφέραμεν ανωτέρω (Β').

Έκτος όμως τούτου, πάντες ανεξαιρέτως οί περί τήν Ιστορίαν τής νομο
θεσίας άσχοληθέντες βυζαντινοί, παραλείπουσι νά μνημονεύσωσι τής Εκλο
γής, μεταπηδώντες έκ τής ιουστινιάνειου νομοθεσίας άπ’ ευθείας εις τήν τής 
μακεδονικής δυναστείας2. Επομένως δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι έπέτυχεν ό 
Λέων ό Σοφός, καταδικάσας τήν νομοθεσίαν τών Ίσαύρων εις «εις τον έπειτα 
χρόνον διηνεκή αφωνίαν» 3.

Ε'

Τό ζήτημα τής χρονολογίας τής "Εκλογής νομίζω ότι έλυσα όριστικώς 
διά τής μελέτης μου: Das Promulgationsjalir der isaurischen Ekloge4, 
έν ή δεν ήρκέσθην ν’ αποδείξω έκ τοΰ περιεχομένου τής ’Εκλογής, ότι αυτή 
συνετάχθη τφ 726, δπερ έτος συμπίπτει προς τήν θ' ίνδικτιώνα, προς δε ότι

1 Ό Spulber, ”Ενθ’ άνωτ. 94, προφανώς παρανοών τήν φράσιν «αποτρόπαιος 
γέγονε» τοΰ προοιμίου (§2) τοΰ Προχ. νόμου, φρονεί δτι οί Μακεδόνες αύτοκράτορες 
διατείνονται αυτόθι, δτι ή Εκλογή είχε καταργηθή καί προ αυτών έν μέρει. Ό Μ ο r- 
tr e u ί 1 (I, 371) είνε ήττον κατηγορηματικός, καίτοι παρερμηνεύει, καί οΰιος τήν φρά- 
σιν (a ete rejete). Ό Zachariae (ό πρόχ. νόμος, 9), μεταφράξων repudiatus est, 
όρθώς ήρμήνευσε, διότι τό repudio σημαίνει καί «άποστρέφω».

2 Ούτως έν τφ προοιμίφ τής ’Επιτομής τών νόμων (Zachariae, JGR. II. 280 έπ.), 
έν τφ προοιμίφ τοΰ Νομικοΰ ποιήματος τοΰ Άτταλειώτου (έν Θέμιδι Σγούτα 8,55) 
έν τή προθεωρίρ τοΰ Συντάγματος Ματθαίου τοΰ Βλαστάρεως (Ράλλη - Ποτλή, 
6,30) έν τή ’Εξηγήσει τοΰ Β αλσ αμ ώ ν ος τοΰ Συντάγματος τοΰ Φωτίου (Ράλλη-Ποτλή, 
1,32), έν τη Συνόψει τών Νόμων τοΰ Μιχαήλ Ψελλοϋ, έντ[) 'Εξαβίβλφ τοΰ Άρμε- 
νοπούλου (1.1.7), έν τφ περί Ύποβόλου πονήματι Ευσταθίου μαγίστρου τοΰ 
ρωμαίου (Zachariae, Geschichte, 96 σημ. 254) κλπ.

3 Νεαρά 2, έν τέλει.
4 ’Εν Β.Ζ. 24 (1923-4) 346-358.
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ή το αδύνατον νά συνετάχθη αύτη κατά τα τέλη τής συμβασιλείας ΛέοντΟς καί 
Κωνσταντίνου (739 ή 740), ως ήτο κοινώς παραδεδεγμένου, άλλ’ άντέκρουσα 
καί την γνώμην, δτι ή σχέσις των ίνδικτιώνων προς τήν από κτίσεως κόσμου 
χρονολογίαν μετερρυθμίσθη επί τής εποχής ακριβώς τών Ίσαυρων, έπαρκώς 
άποδείξας, δτι ή χρονολογική αυτή ανωμαλία βασίζεται επί σφαλμάτων τοϋ 
χρονογράφου Θεοφάνους.

Συνομολογώ μετά τοΰ G. Ostrogorsky 1, δτι το ζήτημα τών χρονολο
γικών σφαλμάτων τοϋ Θεοφάνους εΐνε δλως ά'σχετον προς τό ζήτημα τής 
χρονολογίας τής Εκλογής. Άλλ’ έφ’ δσον οί προ έμοΰ άσχοληθέντες επί τοΰ 
ζητήματος συνέδεσαν τά δύο ταΰτα ζητήματα, δεν ήδυνάμην νά παραλείψα) 
τήν έξέτασιν άμφοτέρων. Έν πάση περιπτώσει τό ζήτημα τών χρονολογικών 
σφαλμάτων τοΰ Θεοφάνους έλύθη, φρονώ, όριστικώς πλέον, διά τής είρημέ- 
νης μελέτης τοϋ Ostrogorsky, άποδειχθέντων ΰπ’ αΰτοΰ τελείως άνυποστά- 
των τών ισχυρισμών τοΰ Bury 2 καί τοΰ Hubert3, δτι Λέων ό "Ισαυρος, διά 
φορολογικούς λόγους, εν ενί καί τφ αύτφ έτει (726) ύπελόγισε δύο ίνδικτιώ- 
νας4. Συνεπώς, σχετικώς προς τήν χρονολογίαν τής Εκλογής, άποδειχθέντος 
πλέον, δτι, μή μεταβληθείσης επί τών Ίσαύρων τής σχέσεως τών ίνδικτιώ- 
νων προς τήν χρονολογίαν από κτίσεως κόσμου, ό έν άπασι τοΐς χειρογρά
φους απαρέγκλιτους άπαντώμενος μήν Μάρτιος τής θ' ίνδικτιώνος αντιστοι
χεί προς τά έτη 6234 ( — 1 Σεπτ. 725 μέχρι 31 Αύγ. 726) ή 6249 (=1 Σεπτ. 
740 μέχρι 31 Αύγ. 741) τής συμβασιλείας Λέοντος τοΰ Γ' καί Κωνσταντί
νου τοΰ Ε', δηλ. ό μήν Μάρτιος τής θ' ίνδικτιώνος δεν δύναται νά είνε 
(εντός τής περιόδου ταύτης) εί μή ή ό τοΰ 726 ή ό τοΰ 741. Άλλ3 ανεξαρ
τήτως τοΰ δτι τήν μέν χρονολογίαν 6249 ούδέν απολύτως τών σφζομένων 
χειρογράφων τής Εκλογής αναγράφει, έν φ ή χρονολογία 6234 (=726) άνα- 
φέρεται εις έν τουλάχιστον τών σφζομένων χειρογράφων λόγοι αντλούμενοι 
έξ αύτοΰ τοΰ περιεχομένου τής έκλογής πείθουσιν, δτι αΰτη ασφαλώς συν
ετάχθη κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας Λέοντος τοΰ Γ' καί ούχί ολίγους 
μόλις μήνας προ τοΰ θανάτου του6, έπελθόντος κατά μήνα ’Ιούνιον 7417. 
Σήμερον δεν θά ειχον νά προσθέσω έπιχείρημά τι εις δσα άλλοτε έγραψα 
υπέρ τής γνώμης μου.

1 Die Chronologie d. Theophanes im 7. u. 8. Jahrh., έν Byz. neugr. Jahrb. 7 
(1928-9) 5 σημ. 2.

2 A hisrory of the Later Roman empire from Arcadius to Irene (London 1899) 
422 έπ. 426.

3 Έν B. Z. 6. (1897) 493 έπ.
4 ΙΙρβλ. καί Spulber, Ένθ5 άνωτ. 83 ύποο. 2.
5 ΙΙρβλ. ανωτέρω μνημονευομένην μελέτην μου, 347 οημ. 1.
6 "Ορα τούς λόγους τούτους έν τή άνωτ. μελέτη μου, ένθ’ άνωτ. 354 έπ.
1 Πρβλ. Ο s t r ο g ο r sky, Ένθ’ άνωτ. 34 έπ.
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Ζητήματα τινα έκ τής εκλογής τών Ίσαύρων. 49

Νομίζω δπ αυτή επεκράτησεν ήδη' πλήν τών είδικώτερον άσχοληθέντων 
επί τοϋ ζητήματος Spulber1 καί Ostrogorsky2, άπεδέχθησαν τό έτος 726 
επίσης οί Κ. Τριανταφυλλόπουλος 3, A. Albertoni 4, Γρ. Κασιμάτης 5, 
Κ. Τσάτσος6, Κ. Γεωργόπουλος7 καί οί Ί. καί Π. Ζέπος8. Διατακτικοί 
είνε: ό A. Vasiliev9, 6 Collinet10 καί ό Γ. Μαριδάκης11. ’Ιδιαιτέρως 
λυπούμαι, δτι δ F. Dolger12 13 δεν θεωρεί πειστικά τά επιχειρήματα μου 
βασιζόμενος επί τού Hubert καί τής παραδόσεωςη.

Άλλ’ αί μεν θεωρίαι τού Hubert, κατέρρευσαν πλέον σήμερον μετά 
την άνω μνημονευΟεϊσαν μελέτην τού Ostrogorsky, ψέγοντος τον Dolger 14 * 
διά την εν προκειμένφ προσήλωσίν του εις τον Hubert, ώς προς δε την 
παράδοσιν (Uberlieferung), ομολογώ, δτι δεν αντιλαμβάνομαι τί ακριβώς 
εννοεί ό Dolger.

Τέλος οί Freshfield 1Γί καί Dinon Arion 16 φαίνονται άγνοοϋντες την 
ύπαρξιν καν ζητήματος χρονολογίας τής Εκλογής.

1 ΈνΟ’ άνωτ. 83.
2 Ένθ’ άνωτ. 7, ύποσ.
3 Έν τή Έλλην. Έγκυκλοπαιδείφ 7,915α'.
4 Per una esposizione del dir. bizantino (1927), 49.
6 Les interets dans la leg. de Justinien (Paris 1931) 110.
c Εισηγήσεις άστ. Δικ. (1933) 36.
1 Ή ποινή τής μαστιγώσεως (1933) 22.
8 Έν JGR II, σ. VII. πρβλ. καί Π. Ζέπου, έν Έλλην. Έγκυκλ. 13, 206γ'.
2 'Ιστορία τής βυζαντ. αυτοκρατορίας (ρωσ.)· τής αγγλικής μεταφρ. υπό J. Ragozin 

(1928) 1. 295.
10 Έν Melanges Diehl, 1. 49.
11 Έν Έγκ. Λεξικώ Έλευθερουδάκη, 3, 624 β'.
12 Regesten d. Kaiserurkunden d. ostromischen Reichs von 565-1453, 1 N° 304.
13 «Was Ginis, B. Z. 24 (1923) 344 ff. zugunsten eines Ansatzes 726 bringt, ist 

gegeniiber den Ausfuhrungen Huberts und in Anbetracht der tjberlieferung nicht 
iiberzeugend». Έπί τής γνώμης τοΰ Dolger στηρίζεται καί ό G. Ferrari (έν τή Encicl. 
italiana di scienze, lettere ed arti, 7, 144 β'): Quanto sostiene Ginis a favore di un 
precedente disegno legislative da attribuirsi al 726, non pare convincente (Dolger, 
Regest. 1,304)».

14 Ένθ’ άνωτ. 7, ύποσημ.
16 A manual of Roman Law. The Ecloga κλπ. (Cambridge, 1926)· οΰτος τυχαίως 

δλως δέχεται τό έτος 726, έπειδή συνέπεσε νά εχη πρό αΰτοΰ τήν έκδοσιν τής Εκλογής 
υπό Μομφερράτου (έκδόσαντος ταύτην έκ τοϋ μοναδικού χειρογράφου τοϋ έχοντος τήν 
χρονολογίαν ταύτην). ->

,s Le νόμος γεωργικός et le regime de la terre dans V ancien droit roumain (Paris, 
1929) 8 έπ.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 4
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Θά ήτο ευκτέον νά μελετηθή to ΰπ’ άριθ. 78 χειρόγραφον τής μονής 
τών "Ιβήρων1 τοΰ ΙΕ' αιώνος, περιέχον (φ. 3“-51“) έγχειρίδιον τοΰ βυζ. 
δικαίου, άποτελούμενον έκ 18 τίτλων, άνευ προοιμίου. Ένεκεν ακρωτηριασμού 
τοΰ χειρογράφου, έλλείπουσιν οι τίτλοι VI, VII, VIII, XIV, και XV. Έκ 
των σφζομένων τμημάτων και εκ τής περιγραφής τών τίτλων, φαίνεται, δτι 
οΐ μεν τίτλοι I-V έλήφθησαν έκ τοΰ προχείρου νόμου, οί δέ τίτλοι IX, XI, 
XII, XVI, XVII κα'ι XVIII έκ τής Εκλογής, άντιστοιχοΰντες προς τους 
τίτλους IX, XII, XIII, XVI, XVII, καί XVIII αυτής.

Ζ'

Έν τφ κώδικι Βιέννης jur. gr. 3, περιέχοντι (φ. 6-20) τμήματα τής 
ecloga privata aucta, άπαντα δίς, ώς παραπομπή εις την πηγήν, ή φράσις 
«έκ τοΰ β' έκλογαδίου» 2. Ότι ή Εκλογή άποκαλεϊται ΰποκοριστικώς έκλο- 
γάδιον, έξηγεΐται ίσως έκ τής συντομίας της. Άλλα διατι β'; Έκ τών αρι
θμών τών τίτλων παραπομπής (£"' και η') αποκλείεται ή ύπόθεσις, δτι έννοεΐ 
την ecloga privata, διότι έν τοιαΰτη περιπτώσει θά παρέπεμπεν εις τους 
τίτλους ζ' και ι'. Υποθέτω, δτι πρόκειται μάλλον περί κακής άναγνώσεως, 
τό δέ β' δεν είναι αριθμητικόν (οπότε θά έγράφετο 6) άλλ’ ή συντετμη- 
μένη λέξις βι[βλίον], σΰντμησις άλλως τε συνηθεστάτη, άπαντώσα καί εν τώ 
Ιδίφ κώδικι.

Η'

Έν περιπτώσει συνάψεως άγράφου γάμου, δτε δεν υπάρχει προίξ, ειδι- 
κώς ορίζει ή Εκλογή (II. 9), δτι, προτελευτώντος τοΰ άνδρός άνευ τέκνων, 
λαμβάνει ή γυνή έξ αδιαθέτου, λόγφ κάσου έξ άπαιδίας τό 1/i τής περιου
σίας τοΰ άνδρός, έφ’ δσον ή περιουσία αυτή δεν υπερβαίνει τάς 10 λίτρας' 
άλλά καν ύπερβαίνη ή περιουσία τοΰ άνδρός τάς 10 λίτρας, πάλιν ή γυνή, 
οΰδέν έπ'ι πλέον (τοΰ ι/Λ τών 10 λιτρών) λαμβάνει3. Καίτοι τό κείμενον εινε 
σαφές, ή ecloga privata aucta (II. 9) και ή ecloga ad prochiron mutata 
(II 17) όρίζουσιν έτι σαφέστερον τοΰτο. Έν τοΰτοις ό Zachariae4 παρε- 
νόησε προφανώς τό χωρίον τοΰτο, διδάσκων δτι τό 1Ji δεν δΰναται νά ΰπερ-

1 Πρβλ. 2. Λάμπρου, Ένθ1 άνωτ. 2, 9 έπ.
2 Πρβλ. Witte, έν Rhein. Mus. f. Jurispr. 3 (1829) 42 σημ. 78 και Zachariae, 

JGR. IV. 3 έπ.
3 « . . . κομίζεσθαι τήν γυναίκα έκ τής άνδρώας ΰποστάσεως ύπέρ έξ άπαιδίας κάσου 

τέταρτον μέρος κατά τήν ευπορίαν τοΰ άνδρός έως λιτρών ϊ. εί δέ καί έπάνω τών ΐ 
λιτρών εύπορε! ό άνήρ, μή έχειν αυτήν άδειαν έτερόν τι κομίζεσθαι. . .

4 Geschichte, 91 σημ. 234.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:03 EEST - 34.211.113.242



Ζητήματα τινα έκ τής εκλογής τών Ίσαύρων. 51

βαίνη τάς 10 λίτρας, έκλαβών δτι τό «έως λίτρων ΐ» είναι αντικειμενον τοΰ 
«κομίζεσθαι», ένφ εκ τής συνεχείας («εί δε κα'ι επάνω των I λίτρων ευπορεί 
δ άνήρ») φαίνεται, δτι τό «εως λίτρων ΐ» αποτελεί τμήμα τής φρασεως «κατα 
την ευπορίαν τοΰ άνδρός». Ώς δέ νά μή έφθανεν η υπο τοΰ Zachariae 
αύξησις τοΰ εις την άπορον κα'ι άτεκνον χήραν παρεχόμενου ανώτατου ορίου 
από 2 V* λίτρων είς 10, ό Spulber1 ου μόνον υποπίπτει εις την αυτήν παρα- 
νόησιν, άλλα και επαυξάνει τό μερίδιόν της καί διά τοΰ κάσου εξ άπαιδίας, 
νομίζων, έσφαλμένως, δτι «υπέρ έξ άπαιδίας κάσου» σημαίνει επί πλέον 
τοΰ έξ άπαιδίας κάσου, έν φ έν προκειμένω ή πρόθεσις υπέρ, συντασσομένη 
μετά γενικής, σημαίνει έ'νεκα, προς χάριν2. Ο Spulber επανερχόμενος3 
επί τοΰ ζητήματος, υπεραμύνεται τής γνώμης του, έπιμένων, δτι τό «υπέρ 
κάσου» σημαίνει «επί πλέον», φέρων δέ προς τοΰτοις τό επιχείρημα δτι περί 
τής περιπτώσεως τοΰ ι/4 μόνον προέβλεψεν ή Εκλογή έν II. 4.

Προς ερμηνείαν τής τελευταίας διατάξεως, έπιτραπήτω μοι σύντομος 
άνασκόπησις τοΰ θεσμοΰ των κάσων. Έπί τής προ τοΰ Ιουστινιανού έποχής 
έκράτει ή συνήθεια, δπως έν τφ προικώφ συμβολαίφ όρίζωνται διάφορα 
lucra nuptialia υπέρ τοΰ έπιζώντος τών συζυγών, διά τήν περίπτωσιν τής 
λΰσεως τοΰ γάμου θανάτφ ενός τούτων, δι’ ών συμφωνιών έκάμπτοντο αί 
αύστηραί διατάξεις τοΰ νόμου. "Οτι δέ αί τοιαΰται συμφωνίαι ήσαν συν
ήθεις, άποδεικνΰεται έξ αΰτοΰ τούτου τοΰ τθεσμοΰ τής προγαμιαίας δωρεάς, 
δστις άνευ ιδιαιτέρων συμφωνιών περί τής τύχης αύτοΰ μετά τήν λύσιν τοΰ 
γάμου θά ήτο άκατανόητος, άφ’ ού, κατά νόμον, πλήν ελάχιστων περιπτώ
σεων, ή γυνή, υπέρ ής έθεσπίσθη ή προγ. δωρεά, ούδέν άπολύτως εκ ταύτης 
έλάμβανε, τοΰ μέν άνδρός, συνεστώτος τοΰ γάμου, τών κληρονόμων δ’ αύτοΰ 
μετά τον θάνατόν της, δντων κυρίων καί επικαρπωτών τής προγαμιαίας 
δωρεάς. Έν τοϊς γαμικοΐς τούτοις συμφώνοις, άτινα οί βυζαντινοί άπεκάλε- 
σαν ενωρίς κάσους, δύο κυρίως περιπτώσεις προεβλέποντο: α') γενικώς ή 
περίπτωσις τοΰ θανάτου (άπό τελευτής κάσος) καί β') ή ειδική περίπτωσις 
τής λύσεως τοΰ γάμου θανάτφ ενός τών συζύγων, άνευ τέκνων (κάσος έξ 
άπαιδίας). Πρώτον βήμα προς άναγνώρισιν τών γαμικών τούτων συμφωνιών 
υπό τής νομοθεσίας άπετέλεσαν αί διατάξεις έκεΐναι τοΰ Ίουστινιανοΰ, δι’ ών 
δεν καθιερώθη μέν τό υποχρεωτικόν τοΰ καθορισμοΰ τών άπό τελευτής καί 
έξ άπαιδίας κάσων, άλλ" έθεσπίσθη, δτι, οσάκις συμφωνώνται τοιοΰτοι, 6 μέν 
άπό τελευτής κάσος δέον νά έξισώται προς παιδός μοίραν (Νον. 127. 3), ό 
δ’ έξ άπαιδίας κάσος δέον νά όρίζηται ό αυτός δι’ άμφοτέρους τούς συζύ
γους (Νον. 97.1). Ή Εκλογή προχωρεί έτι πλέον, νομοθετοΰσα τήν συν-

1 Ένθ’ άνωτ., σ. 19
2 Πρβλ. ecloga privata auctall. 9: «όνόματι κάσου».
3 Έν Byz. neugr. Jahrbiicber, 9 (1931-2) 212, άπαντών είς κριτικήν μου, αυτόθι 8 

(1830-1) 192 έιτ.
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ή-θειοι v δεν άφίνει πλέον εϊς την έλευθέραν βοΰλησιν των συμβαλλόμενων, 
εάν θά προσθέσωσιν ή οΰ γαμικά κέρδη έν τφ προικώω συμβολαίφ, αλλά 
τον μέν κάσον από τελευτής ορίζει εις παιδός μοίραν (II. 7), πλήν τής περι- 
πτώσεως δευτερογαμίας τοϋ έπιζώντος, δτε άπόλλυται ό κάσος οΰτος1, τον δέ 
κάσον έξ άπαιδίας θεωρεί υποχρεωτικόν ώς συστατικόν στοιχεΐον τοϋ εγγρά
φου γάμου 2, ορίζει δέ την ποσότητα τοϋ κάσου τουτου είς τό 1/i τοϋ αθροί
σματος προικός καί προγαμιαίας δωρεάς (II. 3. 4). Κυρίως ή Εκλογή κάσον 
έξ άπαιδίας προβλέπει μόνον υπέρ τής γυναικός (II. 3), ορίζει δμως, δτι και 
ό άνήρ, εάν προτελευτήση ή γυνή ά'νευ τέκνων, κρατεί to 1/i τής προικός καί 
τής προγ. δωρεάς «είς ίδιον κέρδος »3. Επομένως, ανεξαρτήτως τής λεκτικής 
διαφοράς, είς ταΰτό καταλήγομεν.

Έν περιπτώσει συνά-ψεως άγράφου γάμου, δτε δέν υπήρχε προίξ, ήτο 
ανάγκη νά όρίση ή Εκλογή, εάν καί τί έλάμβανεν ή γυνή, άποβιοϋντος τοϋ 
άνδρός, ά'νευ τέκνων, μή προστατευομένων υπό τής διατάξεως II. 4. Ό κάσος 
τής άπαιδίας τής περιπτώσεως ταϋτης διαφέρει τοϋ τοϋ εγγράφου γάμου 
(II. 4), πλήν τοϋ τρόπου τοϋ ΰπολογισμοϋ 4, καί κατά τοϋτο: δτι επί μέν τοϋ 
εγγράφου γάμου ό έξ άπαιδίας κάσος άποτελεΐ νόμιμον μοίραν τής γυναικός, 
έν ω ό έξ άπαιδίας κάσος τοϋ άγράφου γάμου ισχύει μόνον έπί τής έξ άδια· 
θέτου διαδοχής- προφανώς δμως τό κενόν τοϋτο τής ίσαυρικής νομοθεσίας 
πληροΰται διά των περί νομίμου μοίρας τής άπορου καί άπροικου χήρας 
διατάξεων τοϋ Ίουστινιανοϋ.

Θ'

Άνασκευάζομεν τάς κάτωθι ανακρίβειας, όφειλομένας μάλλον εις μή 
καταβολήν τής προσηκοΰσης προσοχής, ας άπηντήσαμεν παρά διαφόροις συγ- 
γραφεΰσι, σχετικός δέ πάντοτε προς τήν Εκλογήν:

1) Έκ τής διατάξεως V. 5 τής Εκλογής θά ήδΰνατό τις νά υποθέση

1 II. 5.6. πρβλ. Κ. Πολυγένους, Περί προικός, 49. Άντιδοξεΐ ό Βορρές, Περί 
προγ. δωρεάς (Άθήναι 1884) 52.

2 II. 3. Περί του κάσου έξ άπαιδίας συνετάσσετο ίδιον συμβόλαιον πρβλ. Μομφερ- 
ρ ά τ ο υ, Περί προγ. δωρεάς, 69. Οϋκ όρθώς ό Ρακτιβάν, (περί προικός, 341 έπ.), έκ 
τοϋ II. 4 τής Εκλογής συνάγει, δτι ό κάσος παρέχεται αδιακρίτως, είτε ένεγράφη είτε 
ον, διότι ρητώς έν II. 4 άναγράφεται «έπί πάσης τής ώς εΐρηται δμολογηθείσης προικός». 
Συνεπώς ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία περί τοϋ ύποχρεωτικοϋ διά τήν σΰστασιν τοϋ έγγρά- 
φου γάμου τής συντάξεως τοϋ συμβολαίου περί τοϋ υπέρ τής γυναικός κάσου έξ άπαιδίας.

3 II. 4. Ουτω καί ό Πολυγένης, Ένθ’ άνωτ. 44 καί ό Βορρές, Ένθ1 άνωτ. 46. 
’Αντιθέτους ό Κ α λ λ ι γ ά ς (Οίκογ. 147) καί ό Μ ο μφ ε ρ ρ άτ ο ς (Ένθ’άνωτ. 69 έπ ) 
φρονοΰσιν δτι δ έξ άπαιδίας κάσος ύπάρχει μόνον υπέρ τής γυναικός.

4 Έν τή περιπτώσει II. 4 δ κάσος άνέρχεται είς τό */« τοϋ προικοϋποβόλου καί οΰχί 
είς τό '/τ τής άνδρικής περιουσίας.
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δτι αναγκαίοι κληρονόμοι έκ τών κατιόντων1 εισ'ι μόνον τά τέκνα- εις το 
συμπέρασμα δέ τούτο κατέληξε και ό Zachariae2· εν τοΰτοις έκ τού συνδυα
σμού προς την διάταξιν V. 7 σαφώς συνάγεται, δτι καί οί έ'γγονοι εισιν 
αναγκαίοι κληρονόμοι. Σημειωτέον, δτι και έπί τής έξ αδιαθέτου κληρονο
μιάς εις την α' τάξιν καλούνται τά τέκνα και οι έ'γγονοι (VI. 1).

2) Ή eel. privata aucta (VII. 2) και ή eel. ad. prochiron mutata 
(VIII. 7) περιέχουσι την περίεργον, ίσως νορμανδικής καταγωγής, διάταξιν3, 
καθ’ ήν τό δικαίωμα τού διαθέτειν περιορίζεται ποσοτικώς εις τό ήμισυ τής 
περιουσίας, έάν τις, μη έχων συγγενείς, καταλίπη την περιουσίαν του εις 
έξωτικόν, τού ετέρου ήμίσεος περιερχομένου εις τό Δημόσιον. Έν προκει- 
μένφ ό Zachariae4 παρενόησεν έλαφρώς την διάταξιν ταύτην, γράφων: 
«wer nicht Verwandten sondern Fremden...», έν φ τό κείμενον τής 
eel. priv. aucta (VII. 2) έχει: μη ύπόντων αυτώ προς διαδοχήν συγγενών». 
Παρεμφερώς και ή eel. ad proch. mutata.

3) Ό K. Ρακτιβάν5 διαβλέπει έν τή διατάξει II. 8 τής Εκλογής, έ'νθα 
έπ'ι άγράφου γάμου (και συνεπώς άπροικου γυναικός) ΰποχρεούται ό λύων 
άναιτίως τον γάμον άνήρ εις καταβολήν τού Χ/4 τής περιουσίας του, χαρα
κτήρα ποινής. Φρονώ, δτι, άφ’ ου ούδ’ έπ'ι μοιχείας καν τής γυναικός ανα
γνωρίζει ή Εκλογή (XVII. 27) απώλειαν τής προικός λόγφ ποινής, πολλφ 
ήττον δέον νά δεχθώμεν τοιοΰτον ποινικόν χαρακτήρα έν II. 8, τής καταβο
λής τού Χ/4 τής περιουσίας τασσομένης προφανώς προς άνόρθωσιν τής υλι
κής ζημίας.

4) Ό Α. Μομφερράτος6 ερμηνεύει τήν διάταξιν II. 7 τής Εκλογής κα'ι 
δή τήν ύπαναχώρησιν τού έπιζώντος τών γονέων από τών τέκνων, ως 
σημαίνουσαν τήν έπιλογήν τού μοναχικού βίου- έχω αμφιβολίας τινάς ως 
προς τήν ορθότητα τής ερμηνείας ταύτης7, φρονών δτι ή έννοια τού χωρίου 
τούτου είναι γενικωτέρα8. Έν πάση περιπτώσει παρερμηνεύει τελείως ό Μομ-

’ ΟΙ δ’ ανιόντες; Ή ’Εκλογή πραγματεύεται περί τής νομ. μοίρας τών γονέων οΰχί 
έν τφ οικείο) (V) τίτλφ, άλλ’ έν τφ περί χρηματίων τών υπεξουσίων (XVI). Καί εύλόγως 
διερωτάται ό Zachariae (Geschichte, 173), έάν τούτο οφείλεται εις έλλειψιν τού περι- 
σωθέντος κειμένου τής 'Εκλογής, ή μή εχη ή παράλειψις βαθύτερα αίτια. Ό Κ. Τριάν
τα φυλλόπου λο ς (ό Φαλκίδιος νόμος, Άθ. 1912, 32) έκ τής διατάξεως V. 7 συνάγει 
άδιστάκτως δτι εις τούς γονείς δεν έχορηγήθη κατ’ αρχήν δικαίωμα νομίμου μοίρας, 
πλήν τών γονέων υπεξουσίων (XVI. 4).

2 Geschichte, 172.
3 Zachariae, Geschichte, 149 σημ. 435.
4 "Ένθ’ ανωτέρω.
5 Περί προικός, 239.
6 Κληρ. δίκαιον τών κληρικών καί μοναχών (Άθ. 1890) 110 έπ.
7 Πρβλ. καί Ε. Νικολαΐδου, Περί τής μοναχικής ακτημοσύνης (Άθήναι 1901) 

70 σημ. 2.
R Πρβλ. Eel. privata aucta II. 7.
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φερράτος1 την φράσιν τής Εκλογής (II 7): «...επ’ άδειας εχειν τό τοιοϋτο 
πρόσωπον μετά των ιδίων πραγμάτων εγκρατήσιν και ενός παιδός μοίραν 
λαμβάνειν αυτόν», ισχυριζόμενος, δτι τά τέκνα παρακρατοΰσι την περιουσίαν 
τοϋ ύπαναχωροΰντος γονέως, πλήν ενός παιδός μοίραν, έν φ προφανώς ό 
υπαναχωρών γονεύς παραλαμβάνει μεθ’ έαυτοΰ, πλήν τής Ιδίας αΰτοϋ περιου
σίας, και παιδός μοίραν εκ τής κληρονομιάς τοϋ προαποβιώσαντος συζΰγου.

5) Ό Ιουστινιανός καθώρισε τό κατώτατον δριον ηλικίας, καθ’ ήν επι
τρέπεται 6 γάμος, εις τό 140ν έτος συμπεπληρωμένον διά τά άρρενα και τό 
12ον έτος συμπεπληρωμένον διά τά θήλεα 2. Ταΰτά δρια έδετο και ή Εκλογή 
(II. 1), μετά μόνης τής λεκτικής διαφοράς, δτι, αντί νά όρίση τά έτη 14 και 12 
συμπεπληρωμένα, ωρισε τό δριον από τοϋ 150,u και 13ου έτους, δπερ ταυτό. 
Συνεπώς έσφαλμένως ό Zischmann3 φρονεί, δτι τό δριον τής προς γάμον 
ηλικίας έν τή Εκλογή εινε διάφορον τοϋ υπό τοϋ Ίουστινιανοΰ όρισδέντος.

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ

54 Δη μ. Γκίνη, Ζητήματα τινα έκ τής εκλογής τών Ίσαύρων.

1 Αυτόθι, 111.
2 D. 23. 1.9. C. 5.60.30.
5 Τό δίκαιον τοΰ γάμου, 1,370.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:03 EEST - 34.211.113.242


