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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ·

Έ κδους την πρώτην σειράν των γνωστών ρ.οι Κυπριακών 
ρνηρείων ύπεσχέθην την συρπλήρωσιν αυτής έν ένί έτέριρ τό- 
ρω  της συλλογής τα ύ τη ς· παρά πάσαν δρω ; προσδοκίαν ό 
νυν έκδιδόρενος, καί περ ύπερβάς τον διαγεγραρρένον εις έκα
στον τόρον δγκον, πλουτίζει την σειράν ταύτην, άλλ’ ούδέν 
την  συρπληροΐ. Έ λπ ίζω ν δτ ι τούτο γενήσεται εν τιν ι των 
έπορένων τόρων τή ς Μεσαιωνικές Βιβλιοθήκης, αναβάλλω την 
έν έκείνω προσάρτησιν καί του απαραιτήτου νέου έρρηνευτι- 
κου γλωσσήρατος τοσούτων δύσχρηστων καί δυσνοήτων λέξεών 
τ ε  καί φράσεων. $

Ούδερία των άλλων διαλέκτων πλουτεϊ ρνηρεϊα  τοσοΰτον 
άργαΐα καί ποικίλα, άντί πάσης άλλης ιστορίας διδάσκοντα 
ήράς οποίας περιπετείας ύπέστη ού ρόνον αύτή ή έν λόγω 
διάλεκτος, άλλα καί ή καθωριληρένη ελληνική γλώσσα άπδ 
τών άλεξανδρινών ρέχρι των καθ’ ήράς χρόνων. Έ ν τή  ρεγάλη 
ταύτη  γλωσσική άλύσει δυνάρεθα ?να ρελετήσωρεν ασφαλώς 
τίνα  σχέσιν εχει τδ  παλαιόν τής Κύπρου ίδίωρα προς τδ  τής 

βυζαντινής περιόδου, τουτό τε  πρδς τδ τής λατινοκρατίας, καί 
τδ τελευταΐον πρδς τδ νυν έν τή  νήσω λαλούρενον. Έ κ  τοιαύ-



τη ; δέ μελέτη ; άποδειχθήσεται ό'τι συνεπεία διαφόρων έπη- 

ρειών έλεπτύνθησάν τινε; των κρίκων τ η ;  άλύσεω; τα ύ τη ;, ου
δέποτε δμω; διεσπάσθη τις  τ ή ;  αρχική; συναφεία; · του γλωσ
σικού τούτου φαινομ,ένου δεύτερον οΰδέν γινώ σκεται.

Τ ή ; Κυπριακή; διαλέκτου οι ιδιωτισμοί καί αί άλλαι γραμ.- 
ματικα ί άνωμ-αλίαι ουδέποτε περιήλθον εί; σημειον έστω καί 
φαινομένου αποχωρισμού τ ή ; κοινή; ελληνική; γλώσση;, ώ; 
τούτο παρατηρεΐται έν τή  Τζακωνική καί τή  Ποντική διαλέκτω· 
άπ’ εναντία; μάλιστα τοσούτον στενώ; συνδέεται ή έν λόγω διά
λεκτο ; προ; την καθωμιλημένην γλώσσαν, ώστε διά των μνη
μείων τ ή ;  πρώ τη; μανθάνομ.εν την ετυμολογίαν καί την  σημα
σίαν πολλών λέξεων καί φράσεων τ ή ;  δευτέρα;, τ ά ;  όποία; 
ήκρωτηρίασε καί μ,ετεμ,όρφωσεν ή στοματική παράδοσι;.

η' . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,

Ε ντα ύθ α  δε πρόσφορον κρίνω δπω ; έπιτροχάδην έκθέσω τ ά ; 

περ ιπετεία ; τ ή ;  κοινή; των έλλήνων γλώσση; περί ή ; άσα- 
φεϊ; καί συγκεχυμέναι έπικρατουσιν ϊδέα ι.

Έ ν  έποχή καθ’ ήν οϋδέν σχεδόν παλαιόν μ.νημεΐον τ ή ;  κοι
νή ; τα ύ τη ; γλώσση; έγινώσκετο, έλληνισταί τ ινε; ΐσχυρίσθησαν 
ό'τι τόσον αύτη ό'σον καί αί λεγόμεναι διάλεκτοι α υτή ; έχουσι 
την αυτήν σχέσιν προ; τήν άρχαίαν οίαν καί αί λεγόμ.εναι Ρω- 
μανικαί διάλεκτοι προ; τήν  λατινικήν έξ ή ; όμολογουμένω; πα- 
ρήχθησαν. "Ετεροι δέ αύθαιρέτω; έδογμάτισαν ότι ή καθωμι- 
λημένη ελληνική έμορφώθη κατά  τού; τ ή ;  τουρκοκρατία; χρό
νου; ύπό τήν έπήρειαν των δημοτικών άσμάτιον τ ή ;  Ρούμ.ε- 
λη ;, διο καί Ρουμελιωτικήν διάλεκτον ταύτην ώνόμασαν. Ά λ λ ’ 
οί ισχυρισμοί οϋτοι έλέγχονται π ά ντη  ανυπόστατοι ύπ’ αυτών 

τών π ρ α γμ ά τω ν .
Έ ν  ω χρόνω ούδεμ.ία τών νεωτέρων έθνικοτήτων καί ρω- 

μανικών γλωσσών έγινώσκετο, ό ελληνικό; λαό; έλάλει καί

έγραφε τήν αύτήν γλώσσαν τήν οποίαν καί σήμερον. Ώ ;  καί 
νυν ούτω καί έπ ί τών Πτολεμαϊκών χρόνων ή κοινή μ.ία καί 
ή αυτή ήν, γραφομένη όμ.ω; όοθότερον ή χυδαιότερον αναλο
γώ ; τ ή ;  πνευματική ; άναπτύξεω ; του ατόμου · του γεγονότο; 
τούτου ύπάρχουσιν άναμ.φισβήτητα τεκμήρια .

Οί διασωθέντε; πάπυροι διδάσκουσιν ή μ α ; ό'τι, ένώ ή λογία  
τά ξ ι; έφ ιλοτιμεΐτο ινα γράφη γλώσσαν γραμ.ματικήν, άκαταλ- 
λήλω ; πολλάκι; έπισωρεύουσα άπαρεμφάτου; καί εύκτικά; προ 
πάντων δέ γενικά; άπολύτου;, ό έμπορο; έπιστέλλο^ν προ; τήν 
οικογένειαν αύτου γράφει τήν γλώσσαν άφελώ; ώ ; έλάλει αύ
τή ν . Λί εϊ; τού; Ιΐτολεμ.αίου; ύποβαλλύμ.εναι άναφοραί άνααφι- 
βόλω; συνετάχθησαν ύπό λογίων έπιτηδευομένων τόν άναφο- 
ρογράφον · διό καί τό ύφο; αύτών προσεγγίζει προ; τό του 
Ευαγγελίου, ή καί υπερέχει α ύτου . "Εν τισ ι μάλιστα  τούτω ν  
άπαντώσι φράσει; διασο>θεΐσαι μέχρι; ήμών έν τή κοινή γλούσ- 
σν, · μία τών αναφορών τούτων γεγραμμένη έν έτει 161  πρό 
Χρίστου καί δυστυχώ ; ήκρωτηριασμένη έχει ούτω κατά  τήν 
άνάγνωσιν τών σοφών αύτή; έκδοτών. « Μ ετ[ηλλαχότο; του] 
πατρό; μου τόν βίον, έμέ μ-ένοντα [έν τώ  δη]λουμένω ίερώ, 
άλλα δέ αδέλφιά μου τρία έν τή  προειρημένη κώμ.ή . . . Τού
των δέ διασειομένων ύπό τών έν τή  κώμή αρχόντων, καθότι 
προσπίπτει μ.οι, δέομαι ύμών μεθ’ ίκετεία;, Θεοί σωτήρε; εύερ- 
γέτα ι, έμ.βλέψαντε; εϊ; τε  έμέ, ό'τι ού δύναμαι έξελθών έκ του 
ιερού άντιλαβέσθαι αύτών, καί εί; τήν έκείνων όρφάνειαν, προσ- 
τάξα ι γράψαι Κυδία τώ  στρατηγώ  προνοηθήναι ώ ; εί; τό λοι
πόν ούθεί; ού'τε διασείσει ούτε περισπάσει αύτού; τών πρό; 
τα ΐ; πραγματεία '.;, διά τό έκείνου; έμ.οί πορίζοντα; τού ; άρ
του; έμέ διατρέφειν (1) » .

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  θ’.

(1) Les Papyrus Grecs par M. Brunet de .Presle et M. Eg’ger. Paris 
1806. σελ. 302.



’¡δού δέ καί δύο έπιστολαί έμπορων, έξ ών ή μέν έγράφη 

έν τέλει τής πρώτης άπό χριστού έκατονταετηρίδός, ή δέ δεύ
τερα άργότερον. « Περί ών μοί γράφεις, μέλει μοι· δταν εί- 
σελθής καλή ώρα, εύρήσεις συνείδησιν (γραπτέον τ ή ν  ε ΐ δ η -  
σ ι ν ? ) .  Ά σ π ά ζετα ί σε πολλά ό πατήρ σοο Ώ ρίω ν καί ή μήτηρ 
σου Έρμιόνη καί ό Πάρθος καί ή σύμβιος αύτοΰ καί ή Ώ ρ ι- 

γενία  κα ί Ίουλιανός καί Ά σκληπιάδης καί Διονύσιος καί ή 
σύμβιος αύτοΰ καί τά  παιδία  καί ό ίερεύς καί 'Ερμαίων καί 
τά  αβάσκαντα σου Ορεπτάρια (τέκνα) κατ’ όνομα πάντες (1) ».

« Ά μμώ νιος Ταχνουμί τή  αδελφέ πολλά χαίρειν. Προ μέν 
πάντω ν εύ'χομαί σε ύγιαίνειν, καί το προσκύνημά σου ποιώ 
καθ’ έκάστην η μ έρ α ν  άσπάζομαι πολλά τον άγαθώ τατόν μου 

υιόν Λέων . . . .  μη άμελήσης τώ  υίω μ ο υ . Ά σ π ά ζομ α ι Σέν- 
κρις καί άσπάζομαι την μητέραν σου. Ά σ πά ζομ α ι Παχνουμί, 
ομοίως καί Παχνουμί νεώτερον. Γόργευσον τω  υίω μου εοος 
άπελΟώμεν εις τον τόπον μ ο υ . Έ άν άπελθώ εις τον τόπον 
καί ίδώ τον τόπον, πέμψω έπί[σε| καί έλεύσν) εις Πηλούσιν, καί 
έλεύσομαι έπί σε εις Πηλούσι .Ά σ π ά ζο μ α ι Στεχές Π α χρ ά το υ ... 
Ε’άν μάχουσιν μετ’ έσοΰ οί αδελφοί σου, έλΟέ εις Ιοί|κόν 
καί κάτισον έ|ω :Ι ίδωμεν τ ί  μέλλομεν ποιεΐν. Μή άμελ 
γράψον μοι περί τνίς σωτηρίας καί του υίοΰ μου · γόργευσον 
μετά  του χωρίου . . . ετ ι δύο ημέρας έχομεν καί φθάσομεν 
είς Πηλούσι. Ά σ π ά ζετα ι ύμας Μέλας πάντες κατ’ όνομα (2) » .

Ώ ς  δέ καί έξ άλλων μνημείων δηλοΰται ή κοινή αυτη άν 
μή έπεκράτει έν τή  αυλή, ήν τουλάχιστον ή οικιακή γλώσ
σα αυτών τών βασιλέων · τοΰτο καί αυτός ό Πλούταρχος βε- 
βαίο>ς εννοεί γράφων έν βίιρ Α ντω νίου « πολλών δε λέγετα ι 
καί άλλων έκμαθεΐν γλώ ττας (ή Κλεοπάτρα), τών προ αυτής

t'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

(1) σελ. 422.
(2) αύτ. σελ. 232-33.

βασιλέων ούδέ τήν Α ίγυπτίαν άνασχομένων περιλαβεΐν διάλε
κτον, ένίων δέ καί το μακεδονίζειν έκλιπόντων » .

’Εν ένί τών παπύρων τούτων περιέχοντι ένύπνια Πτολεμαίου 
τοΟ Φίλομήτορος (1 6 0  Π. X.) φέρονται αί τής καθομιλουμέ
νης λέξεις π  ε ρ ι σ τ  έρ ι α, χ ε ι ρ  αν,  γ υ ν α ί κ ε ς  κ α θ η μ . έ ν α ς ,  
ά ν ο ί γ ω  τ ο ύ ς  ο φ θ α λ μ ο ύ ς  μ .ου, κ λ α ί γ ο ) ,  ε ί π α ,  ε ί π ή -  

τ ε ·  καί ή σύνταξις δέ προσεγγίζει προς τήν τής νυν κοινής 
« κλαίγω  εμποοσθεν αυτών ■ έπορευόμην έως καταλαβω αύ- 
τάς, καί έρχομαι είς τήν ρύμην μετ’ αυτών . . . έπάνω πύργου 
μ ε γ ά λ ο υ ... έδωκέμοι τήν οδόν καί διέ[βη] έμπροσθεν μου (1) η . 
Ε ’ν άλλω δέ παπύρω άναγινώσκονται « ΙΙτολεμ.αίου ένύπνειον. 
ΙΙαρέστησάν μοι δύο άνθρωποι λέγοντες προς έ μ έ : Πτολεμαίος,
λάβε τους χαλκούς του αίματος · άρειθμουσεί μοι χα λκ ο ύ ς___
καί μαρσήπειον πλήρεις· λέγουσει α ύ τ ή . Εϊδου τούς χαλκούς 
του αίματος · έλεγον αύτοις · πλήω  μου έχει χαλκούς (2) » .

Τό αυτό παρατηρεΐται καί έπ ί τών έν Α ιθιοπία διασωθέν- 

των ελληνικών μνημείων, έξ ών τ ά  μέν πολ ιτικ ά  κατά  το 
μάλλον ή ήττον έλληνίζουσι, τά  δέ στρατιω τικά  διακρίνει ώς 
έπ ί τό πολύ ή απλοϊκή φρασεολογία τής κοινής ημών γλώ σ- 
σης, ώς τό έξής το ΰτο - « ’Εγώ Σιλκώ βασιλίσκος Νουβαδών 
καί όλων τών Αίθιόπων ήλθον είς Τ άλμιν  καί Τάφιν άπαξ 
δύο · έπολέμησα μετά  τών Βλεμύων, καί ό θεός έδωκέν μοι 
τό  ν ίκημχ μ ετά  τών τριών άπαξ· ένίκησχ πάλιν καί έκράτη- 
σα τάς πόλεις αύτών · έκαθέσθην μετά  τών όχλων μου · τό 
μέν πρώτον άπαξ ένίκησα αύτών, καί αυτοί ήξίωσάν με, έποίη- 
σα ειρήνην μ ετ’ αύτών καί ώμοσάν μοι τ ά  είδωλα αύτών, καί 
έπίστευσα τον ό'ρκον αύτών ώς καλοί είσιν άνθρωποι, άναχω- 
ρήθην είς τ ά  άνω μέρη μ ο υ . Οτε έγεγονέμην βασιλίσκος ούκί

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ια·.

(1) Άντιόνιος §- 2λ·
(2) Papyrus du I.ouvre, 322-3.



άπήλθον ολω; όπίσω τών άλλων βασιλέων, άλλα άκμήν έμ
προσθεν αυτών · οϊ γάρ φιλονεικούσιν με τ ’ εμού ούκ άφώ αύ
τού ; καθεζόμενοι εις /ώραν αυτών, εί μή κατηξίωσάν με καί 
παρακαλούσιν. Έ γώ  γάρ εί; κάτω μέρη λέων είμι και εί; ανω 

μέρη άρξ (1) είμ .ι.
Έπολέμ.ησα μ ετά  των Βλεμ.ύων άπο Πρίμ.εω; έως ϊέ λ μ ε ω ς  

έν άπαξ, καί οί άλλοι Νουβαδών άνωτέριο, ¿πόρθησα τά ; χώ
ρα; αυτών, έπειδή έφιλονεικήσουσιν μ.ετ έμ.οΰ. Οί δεσπόται 
των άλλων έθνών οί φιλονεικούσιν μετ’ έμοΟ, ούκ άφώ αυτού; 

καθεσθήναι εί; την σκιάν, εί μ.ή ύποκλινουσι μοι, και ουκ ε- 
πωκαν νηρόν έσω εί; την οικίαν αυτών · οί γάρ φιλονεικοι μ.ου 
αρπάζω των γυναικών καί τά  πα ιδ ία  αύτών (2) » .

*Αν η επιγραφή αύτη άνεκαλύπτετο έν ’Ακαρνανία, ούδείς 
ήθελε διστάσει θεωρών αύτην ώ ; άρματωλικόν μνημεΐον τη ; 
τουρκοκρατία; * τοσοΰτον ή σύνταξις καί αί φρασει; προσεγγι- 

ζουσι προ; τήν καθωμ.ιλημένην γλώσσαν (3 ).
Έ ν  έλληνικοι; νομίσμ.ασι τη ; έκχριστιανισθείση; Α ιθιοπία; 

άναγινώσκεται καί ή παράδοξο; αύτη επιγραφή « Τοΰτο αρέ
σει τή  /ώ ρα  » άναφερόμενον άναμφιβόλω; εί; τον έπ’ αύτών 
κε/αραγμένον σταυρόν. Ό  σοφό; άκαδημ.αϊκό; κ. L ongperie r 
έξέλαβε το α ρ έ σ ε ι  τούτο ώ ; μ.έλλοντα τού ά ρ έ σ κ ω  (4), 
κατ’ εμέ δμω; είναι αύτο ; ό ¿νεστώ; τ η ;  καθωμιλημένη;

(1) Papyri Graeci musaei Lugduni, Batavi, ed. Leemans, σελ. 118. βλέ
πε και το του Νεκτεναβού ενύπνιον (σελ. 123). Οί εν τοΤς παπυροις τού- 
τοις άπκντωντες ιωτακισμοί καί άλλαι άνορθογραφίαι άποδεικνύουσιν οτι 
οί τοτε έπρο'ιρερον ώς οί νυν "Ελληνες .

(2) Κ ατά τό της καθωμιλημένης ά ρ κ ο ς  (άρκτος), άρκούδα.
(3) Boeckh, Corpus inscriptionum Graecarum, I I I ,  σελ. 336. Βλέπε 

τάς άλλας της Αίγυπτου καί Αιθιοπίας έλληνικάς επιγραιράς έν τη αύτη 
συλλογή pars Χ Χ ΙΧ -Χ Χ Χ .

(4) Monnaies des rois d ’Etliiopie par M. Adr. Longperier {Revue Numis
matique, 1868, p. 39-40).

t» ’. II F  Ο Λ Ο Γ  Ο Σ .
« αρέσω # , διότι άλλοι; άπορον καθίσταται πώ ; τό έπ ί κυ

κλοφορούντο; ήδη νομίσματος σημεΤον τού σταυρού άφώρα. εί; 
την μ. έ λ λ ο υ σ α .  ν εισαγωγήν τού /ριστιανισμοΰ έν Α ιθιοπία . 
Ε’ν έτέρω νομίσμ.ατι το « τούτο » γράφεται « τότυο » προ- 

σεγγίζον προ; το τ η ;  καθωμιλημένη; τ έ τ υ ο ;  —  ούτος, ·τοι- 
ο ύ τ ο ; .

Ή  κοινή αύτη γλώσσα παρέμεινεν έν Α ιγύπτιο ού μ.όνον 
έπί τών Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών (1) άλλα μέχρι καί αύτών 
τών τελευταίω ν χρόνων τ ή ; ’Αραβοκρατίας, ώ ; έξά γετα ι καί 
έξ άλλων μέν μαρτυριών, ιδία δέ έκ τού έξη; γράμματος τού 
σουλτάνου τ ή ;  Α ίγυπτου προ; τον αύτοκράτορα Ίωάννην Καν- 
τακουζηνον (1348), το όποιον έν  λ έ ξ ε ι  καταχω ρίζει 6 έστεμ.- 
μένος ιστορικό; (2). « Εί; το όνομα τού θεού έλεούντο; καί έ- 
λεήμ.ονος· μακροημ.ερεύσοι ό θεό; ό υψιστο; πά ντοτε τ ά ;  ή - 
μέρας τ η ; βασιλεία; τού μεγάλου, τού εύεργετικοΰ, του φρο
νίμου, τού λέοντος, τού άνδρείου, τού έν πολέμοι; ορμητικού, 
ε ί; ον ού δύναταί τ ι ;  σταθήναι έμπροσθεν αύτού, του σοφω- 
τά το υ  εί; τό δόγμα αύτού, τού δικαιοτάτου εί; τον τόπον 
καί την χώραν αύτού, τού θεμελίου τ ή ; π ίσ τεω ; καί τού 
δόγματος τών Χριστιανών, τού κίονο; του άσειστου απάντων 
τών βεβαπτισμένων, τού βοηθού των δογμάτω ν τού Χριστού, 
τ ή ;  σπάθη; τών Μακεδόνων, τού Σαμψών, τού βασιλέω; τών 
Ελλήνων, τού βασιλεως τών Βουλγάρων, τών ’Ασανίων, τών 
Βλάχων, τών Ρωσων και τών Αλανών, τ η : τ ιμ ή ; τού δόγμα
τος τών Ίοήρων καί τών Σύρων, τού κληρονόμου τ η ; βασι
λεία ; τ ή ; γης αύτού, τού αύθέντου τών θαλασσών καί τών

(1) Ό  άραψ Ιστορικός Makrisi (κεφ. Λ, συμ. 141) λέγει οτι οί Αιγύ
πτιοι έλεγον τούς έν τω Νείλω άγρευομένους ί/θύς ώς πάντες οί νυν ‘Έ λ 
ληνες αΒεατία (οψάρια).

(2) Καντακουζηνός, I I I ,  σελ. 94-99. (έκϊ. Βόννη;) .
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ποταμώ ν τών μεγάλων καί τών νήσων, 'Α γγέλου Κομνηνοϋ

Ιίαλαιολόγου του Καντακουζηνοϋ.
» Π άντοτε ή βασιλεία σου τό θέλημα αυτής νά τό  ζη τή  

άπό τήν Σουλτανικήν εξουσίαν μου, καί άπό τό όσπήτιόν μας 
τό ήγιασμένον καί πεφωτισμένον, καί ώς εϊχομεν πάσαν δύ- 
ναμιν νά πληρώμεν τήν  άγάπην τ ή ; βασιλείας σου, καί κα
θώς εύρίσκετο τών προγόνων τής βασιλεία; σου μετά  τών προ
γόνων τ ή ;  Σουλτανική; εξουσία; μου, καί καθώς έπληροΰτο ή 
ορεξι; τών προγόνων τ ή ; βασιλεία; σου άπό τή ς  αυθεντίας 
μου, καί ηύχαρίστουν μ α ; πάντοτε έκεϊνοε, καί έπεμπαν ε ίςτή ν  
ήγιασμένην αυλήν μας καί συνετύγχαινάν μας, ουτω ; πάλιν νά 
εϋεργετήτα ι ή άγάπη  τ ή ;  βασιλεία; σου, καί νά πληροΰται ή 

δρεξι; αύτή ; άπό τ ή ; αυθεντίας μας · καί διότι άπεκόπη καί 
έμάκρυνεν ή συνήθεια εκείνη, άπεστάλη ή γραφή αυτη άπ’ ε

μάς νά άναγνωσθή έμπροσθεν εί; τόν μέγαν βασιλέα, εί; έπαι
νον τή ς προτέρα; φιλίας καί εί; παρακίνησιν τών ζητημάτω ν, 
δτ ι πάντοτε μετά  χαρά; νά έναι πεπληρωμένα, καί περισσό
τερα νά γίνωνται, καί τό ήλθεν ά π ’ έσά; εί; τόν πλατυσμόν 
τ ή ;  καλοσύνης μας τόν γλυκύτατον, νά τό δεχώ μεθα μέ τήν 
καλογνωμίαν, καθώς τά  έδεξάμεθα καί τώρα καλά άπό τά  
χέρια του άποκρισιαρίου τ ή ;  βασιλείας σου του άρχοντος του 
Μανουήλ, καί παρελάβομεν αυτά  μ ετά  ειρήνης, κ,αί έγνωρίσα- 

μεν τό έγραφεν άπέσω .
» 'Εκείνο τό έζήτει, ό'τι νά έναι άγάπη  καί φιλία, τό  ή - 

τον μ.έσον εις τόν πατέρα μου τόν Σουλτάνον τόν μέγαν (ό 
θεός ό ύψηλό; νά άγιάσή τήν ψυχήν αύτοϋ) καί εις τόν βα
σιλέα τών Ρωμαίων τόν άδελφόν τή ς  βασιλείας σου, ώς είχον 
συνήθειαν καθώ; λέγεις, νά έναι τ ά  δύο όσπήτια έν, καί ήρ- 
χοντο άπ’ αύτοϋ έδώ άποκρισιάριοι, καί άπ  εδώ πάλιν αύτοϋ, 
καί τό θέλεις νά γίνετα ι, καί νά ύπαγαίνουν καί νά έρχιονται 

κατά  τήν πρώτην συνήθειαν.
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η Πάλιν έζήτησε διά τά ; εκκλησία; τών Ρωμαίων έκείναι; 
όπου έναι εί; τά  Ιεροσόλυμα τά  άγια , καί έγνωρίσαμεν καί 
αύτό · καί ώρίσαμεν νά προσέξουν τ ά ; εκκλησία;, δί ά ; έμη- 
νύσατε · καί εκείνο τό ¿ζητήσατε νά άκούσωμεν τόν λόγον 
του άρχοντο; τοϋ άποκρισιαρίου τοΰ Μανουήλ, καί νά τόν άπο- 
λογηθώμεν, καί νά πληρώσωμ.εν τ ά ;  δουλεία; του, έπληρώσαμεν 
τό ήθελεν αύτοϋ, καί ώρίσαμεν ?να άκουσθή ό λόγο; τ ο υ .

» Πάλιν έζήτησεν ό άποκρισιάριο; ότι χάλασμα  ήν π α λ α ιά ; 
εκκλησία; εί; τήν γειτονίαν τών Ρωμαίων ό άγιος Γεώργιο;, νά 
όρίσωμεν νά κτισθή, καί ήκούσαμεν τόν λόγον του, καί έπλη- 
ρώ σαμέντον. Πάλιν έζήτησεν ούτο; τόν ορισμόν μα ; τον άγιον 
νά ύπάγη  εί; τήν 'Α γίαν Ά νάστασιν νά προσκυνήσγ καί έκει. 
νος, καί οί ευρισκόμενοι μ.ετ εκείνου άπό τ ή ; βασιλεία; σου, 
καί ήγαπήσαμεν εί τ ι  έζήτησε, καί έπληρώσαμεν το, καί έ- 
γράφη ορισμός εϊ τ ι  μ.ά; παρεκάλεσεν ό άποκρισιάριο; νά πλη- 
ρωθή εί; τήν Α γ ία ν  ’Α νάστασιν- καί ώ ; έζήτησεν νά ύπά γ$ , 
έδώκαμεν άρχοντα μετ’ αύτοϋ, καί άπέσωσέν τον έκεΤ, καί προ- 
σεκύνησεν ώ ; ήθελε, καί έγύρισε μ ετ’ εύχαριστίας.

» Πάλιν έζήτησεν ό άποκρισιάριο; νά γένητα ι όρισμό; μ α ; 
υψηλός, νά φυλάσσωνται οί ευρισκόμενοι χριστιανοί εί; τόν 
άγιώ τατον τόπον τών Ιεροσολύμων, καί τά  μοναστήρια, καί 

αί έκκλησίαι, καί νά έ'χωσιν άγάπην καί δεφένδευσιν άπό τόν 
άμηράν τόν ευρισκόμενον έκεΐ, καί ού μόνον οί τοπικοί, άλλά 
καί οί κατά καιρού; έρχόμενοι εί; τήν προσκύνησιν τ ή ;  ά γ ια ; 
Α’ναστάσεω;, καί οί κ α τά  καιρούς ευρισκόμενοι δουλευταί Μου
σουλμάνοι εί; τήν  Α γ ία ν  Ά νάστασιν, νά μηδέν αφήνουν νά 
καταφρονούν, καί νά δέρνουν, καί νά όχλώσι τούς κατά  και
ρόν έρχομένους εί; τό αύτό άγιον προσκύνημα, ή εί; τού ; τ ο 
π ικ ο ύ ;- άλλά μάλλον νά τιμώ σι, κα ί νά άναδέχωνται, κ α ι ν ά  
κυβερνώσιν α ύ τ ο ύ ;- καί ώρίσαμεν καί έπληρώθη υψ ηλότατο; 
ορισμός διά τά  ζη τή μ α τα  αύτά εί; τον τόπον έκεΐνον.



» Πάλιν είς τό ένεθύμ,ιζεν ή βασιλεία σου ή μεγάλη διά 
τήν υπόθεσή του πατριάρχου τοΰ Λαζάρου ό'τι είχεν άποστεί- 
λειν αυτόν ό ήγιασμένος Σουλτάν ό Μελήκ Νάσαρ (ό θεός συγ- 
χωρήσοι τά  κρίματά του εις τάς ήμέρας τάς άγίας αύτοΰ), ό 

άποκρισιάρίος νά δείξη, καί νά πληροφόρηση τήν μεγάλην βα
σιλείαν σου διά τήν τοιαύτην ύπόθεσιν ό'πως έγένετο, καί ά- 
πεπληρώθη ενεκεν του τοιούτου πατριάρχου · άπελύθη γοΰν 

ορισμός υψηλός είς τά  Ιεροσόλυμα, νά στέργωσι τον πατριάρχην 
τον Λάζαρον, καί νά τον φυλάσσωσι καλά, καθώς καί τούς πρώην 
πατριάρχας · καί ώρίσαμεν καί έγένετο ή κατάστασις του το ι

ούτου πατριάρχου, καί άπεστάλη καί αυτός είς τά  άγια  'Ι ε 
ροσόλυμα μετά  τοϋ άποκρισιαρίου.

» ΓΙάλιν έζήτησεν ό άποκρισιάρίος διά τούς αίχμαλοότους, 
οι' τινες εύρίσκονται άπό τήν χώραν τής Ρωμανίας, ί'να έλευ- 
θεροόσωμεν αυτούς · καί ήμεις, νά γνωρίση ή βασιλεία σου οτι 

τοιαύτην συνήθειαν άρχαίαν ειχομεν διά τ ά  α ιχμάλω τα , ό'τι 
νά γίνετα ι ανταλλαγή, καί νά άπολύωμεν ήμεις έξ ών έ'χομεν, 
καί ή βασιλεία σου πάλιν έξ ών έχει άφ’ ημών σκλάβων νά 
π έμ π η  προς ήμας· ό'μως ώρίσαμεν καί έπληρώθη καί τό ζή 
τη μ α  τούτο, καί ήλευθερώσαμεν ό'σους έζήτησεν ό άποκρισιά- 
ριος, καί παρέλαβεν αυτούς .

» Πάλιν έζήτησεν ό άποκρισιάρίος νά έναι ασφάλεια είς 
τούς έρχομένους εδώ άπ’ αύτοΰ πραγματευτάς, καί έγροικίσα- 
μέν το, καί έγένετο ορισμός ί'να άναδέχωνται τούς τοιούτους 
πραγματευτάς, καί φυλάσσωσιν αύτούς, καθώς έζήτησεν ό ά - 
ποκρισιάριος.

» Καί μέ τον ύψηλότατον ορισμόν καί μέ τήν  άπολογίαν 
έγυρίσαμεν τον άποκρισιάριον, καί άς γινώσκη τοΰτο άληθινά 
ή βασιλεία σου ■ καί ό'ταν έχη θέλημα άς μας φθάνη μανδά- 
τον, νά πληροόσωμεν τό θέλημα τής βασιλείας σου.

» Ή μεις πρότερον έγνωρίσαμεν ό'πως, ώς είσήλθεν ή βασι

te '. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

λεία σου μέ τον ορισμόν τοΰ θεοΰ, καί μετα  ισχύος μεγάλης 
είς τήν Πόλιν, ούδέν έμνήσθης κακών, άλλα έφύλαξες τον υιόν 
τοΰ βασιλέως, καί έσυνεπάθησες τούς εχθρούς σου, καί εχάρη- 
μεν είς τοΰτο πολλά, καί έπαινέσαμεν τήν βασιλείαν σου · τιύ- 
ρα πάλιν έμάθαμεν τοΰτο πλατύτερα καί καθαρωτερα και άπό 
τον πατριάρχην τον Λάζαρον καί άπό τον άρχοντα τθν απο- 
κρισιάριον τον Μανουήλ, καί τό πώς τον έδωκες την θυγατε- 
ρα σου, και εποιησες αυτόν υιον σου καί γάπορον σου, και 
αύτό πλεώτερον έχάρημεν, καί ό θεός τή ν  καρδίαν σου να την 
πλατύνη, καί τήν χώραν σου είς τό έ'ν εκατόν νά τήν ποίηση, 
καί τό σπαθίν σου είς τούς έχθρούς σου φοβερόν νά το πο ιήσ η .

ΐ) Ό  θεός ό ΰψιστος νά σέ διακρατή, καί νά εύτυχής άπο 
τοΰ έλέους του καί άπό τής εύεργεσίας του · ναι άμποτε, θεέ 

υψ ηλέ.
» Έ γρά φ η  είς τάς δεκαπέντε τοΰ Σααπάν, τώ  επτακοσιο

σ τή  πεντηκοστώ  έτει τοΰ Μ αχούμετ · έγράφη κατά  τον ορι
σμόν τον υψηλόν · δόξα τή  μεγάλη δόξη τοΰ μόνου θεοΰ · εύ- 
χα ί καί προσκυνήματα είς τον αύθέντην έκεΐνον τον Μαχού
μετ, μετά  τών μαθητών του τό έντιμότερον πλάσμα τοΰ θεοΰ. 
Εύχαριστώ τον θεόν παντοκράτορα όποΰ έλπίζω  είς έκεΐνον » .

Ε’ίτε  έν τή  αύλή τών Ιΐτολεμαίων έμορφώθη ή κοινή γλώσ

σα, ε ιτε  έξ Ε λλά δος είς Α ίγυπτον ούτω μετήχθη , τό βέβαιον 
δτ ι εν τοΐς πλουσίοις μνημ,είοις τή ς  έλληναιγυπτιακής φιλολο
γίας άνευοίσκονται αί πρώ ται αύτής άρχαί · ώστε άντί τοΰ 
θεωρεΐν τον Πτωχοπρόδρομον ώς τόν άρχαιότερον άντιπρόσω- 

πον τής καθωμιλημένης ήμών γλώσσης, δέον ί'να άνέλθωμ.εν 
πέντε καί δέκα εκατονταετηρίδας προς άναζήτησιν τών πρώ
των αύτής δοκ ιμ ίω ν.

Ό  συγκρίνων τά  μ,νημεΐα τα ΰ τα  προς τό Κυπριακόν ίδίωμ.α 
αναγνωρίζει ό'τι στενώτερον παντός άλλου τοΰτο συνδέεται 
προς έκεΐνα. Ή  διάλεκτος αύτη διέσωσε μέχρι; ήμών λέξεις 

ΜΕΣ. ΒΙ15ΛΙΟΘ. ΣΤ'. β'.
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άπαντώ σα; τό πρώτον έν το ϊ; ’Αλεξανδρινοί; έγγραφοι;, ασυ

νήθεις δέ έν τή  άλλη Έ λλάδι, ώ ; ρχΰτο; (ράβδος), πηδώ (όρμ.ώ), 
γόμο; (φορτίον), το αιχμάλω τον (άμάλωτον) καί τά  τοιαύτα. 
Ε'λληνολατινικόν τ ι γλώσσημα έν παπύρω τ η ;  έκτης τουλά

χιστον έκατονταετηρίδο; περιέχει λέξεις ίδιαζούσα; έν τώ  Κυ- 
πριακώ ϊδιώ ματι, ώ; λ α μ - π ρ ό ν  (ίαοοο) (1), έλάδιν, οίνάριν, 
μαλλίυτόν, π ίλ ω τό ν .

Ή  σχέσι; αΰτη οΰδέν έ'χει τό  παράδοξον · άφοΰ έν ’Αλεξάν
δρειά διεμορφώθη ή κοινή αΰτη γλώσσα, ή Κύπρος βεβαίως 
έγένετο ό πρώτο; σταθμ.ο; τή ; έπί τήν άλλην 'Ελλάδα έξα- 

πλώσεω; αυτής, ή μάλλον τό μετα ίχμιον τ ή ;  νέα; τα ύ τη ; φά- 
σεω; του έλληνισμ.οΰ ■ περί τούτου δέ πλείω  έν οΐκείω το π ω .

Ά λ λ ’ ένώ τά  βυζαντινά μ.νημεϊα τή ; Κυπριακή; διαλέκτου 
στενιυτάτην έ'χουσι σχέσιν προ; τήν εν Α ΐγύπτω  λαλουμένην 
καί γραφομένην κοινήν, ή σχέσι; αΰτη όπωσοΰν χαλαροΰται 
έπ ί τών νεωτέοων μνημ.εάον του αύτού ιδιώματος, διά τόν 
άπλούστατον λόγον ό'τι άπό τ ή ; δω δεκάτη; έκατονταετηρίδο; 
ή νήσο; άποτμηθεϊσα τ ή ;  έθνική; όλομελεία; συν τώ  χρόνω

Ιάπώλεσε τήν παλαιάν κοινήν γλώσσαν, τήν  οποίαν έπ ί τέλους 
αντικατέστησε τό έγχώριον ιδίωμα ούσιωδώ; άλλοιωθέν ύπό 
του άλλογλούσσου κατακτητου  · τό βάρβαρον δέ τούτο ιδίωμα 
έκπροσωποϋσι τά  νεώτερα ταΟτα μ νη μ εία .

Οί περί τή ; καθωμιλημένη; ελληνική; δ ογματίζοντ •ε; φαί
νονται έπιλήσμονε; τώ ν γνωστών έκείνων άρχών ά ; έφαρμό- 
ζουσιν έπί τών άλλων γλωσσώ ν. Πάσαι αί νυν έθνικότητε; έ- 
χουσι, πλήν τών πολλών καί ούσιωδώ; ποός άλλήλας διαφε-

(1) Ή  τοσοΰτον ίδιαζούσα το~ς Κύπριοι; λεςις ο,δτη άπαντα συνεχώς 
καί εν άλλοις μνημείοις τής Ιλληναιγυπτιακής φιλολογίας · προήλθε δέ 
έκ του λ α μ π ρ ό ν  πυρ,  άποκοπή του ουσιαστικού, ώς ή έν τή κοινή 
Λαμπρά =  άνάστασις τού Χριστού εκ τού λ α μ π ρ ά  ή μ ε 'ρ α .
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ρουσών διαλέκτων, μίαν καί μόνην κοινήν τελειοποιηθεΐσαν διά 
πολυχρονίου καλλιέργεια; έν κοινωνική τά ξε ι τή ν  οποίαν άπό 
τού άλλου όχλου διακρίνει ή πνευματική  ά νά π τυξ ι; · έν ώ δέ 
ή κοινή έξαπλοϋται, αί άποτελουσαι αυτήν δ ιάλεκτοι περιχα- 
ρακοΰνται έντό; διαγεγραμμένου χώρου, ώ ; φυτά βλαστάνοντκ 
έν ώρισμένή ζώνη, καί άναδίδουσιν άπό καιρού εί; καιρόν ευτελή 

τινα προϊόντα, τά  όποια ού'τε τόν διαλεκτικόν κύκλον παρεκβαί- 
νουσιν, οϋτε δύνανται ινα έπισκιάσωσι τ ά  τ ή ;  κοινής υπέρ ή ; 
συνεργάζεται ο νοΰ; ολοκλήρου τ ή ;  έθνικότητος. ϊ ο ύ  κανόνο; 
τούτου έξαίρεσιν ποιούσιν αί τ ή ;  αρχαία; 'Ελλάδος διάλεκτοι, 
ων έκαστη άνέδειξεν ίδια αριστουργήματα ■ άλλά πρό; τούτο 
συνετέλεσαν περιστάσεις όλοι; διάφοροι τών σημερινών χρόνων, 
ήτοι ή χαλαοότη; τού δεσμού τή ; έθνική; ένότητο; καί ή ελ- 
λειψι; συνεχούς έπικοινωνία; ήτις λεληθότω ; άναμιγνύουσχ τά ; 

διαλέκτου; συντελεί εί; τήν έκ τούτων διάπλασιν μ ια ; κοι
νή ;. Ή  ανάδειξες όμω; τού Κυπριακού ιδιώματος οφείλεται 
εί; άπλήν περίστασιν ανάγκη; · ό έθνικό; σύνδεσμο; προϋπήρ- 
χεν, ή κοινή έλληνική γλώσσα ήκμαζεν έν τή  νήσω, καί μό

νον ή εισβολή τού ξένου κατέστρεψεν άμφότερα τ α ύ τ α .
"Οταν μία μερί; λαού πολ ιτικώ ; συζώντο; άποτμηθή βιαίω; 

τ ή ;  έθνική; όλομελεία;, ή πολιτική  εκείνη ύποδούλωσι; ανα
γκαία»; συνεπάγεται κα ί τόν πνευματικόν έξανδραποδισμ.όν · ή 
διακοπή τών πρό; τήν παλαιάν μητοόπολιν πολιτικών, έμπο- 
ρικών καί πνευματικών σχέσεων επιφέρει τήν όσημέραι έκβαρ- 
βάρωσιν τ ή ;  τέως έπικρατούση; κοινή; γλώσσης, ή τ ι ;  έπ ί τ έ 
λους λησμονεϊται, διαδεχομένη ύπό τού τοπικού ιδιώματος τού 
οποίου ή τύ χ η  έξαρτάται άπό τ ή ;  γενναιοφροσύνη; τού κα- 
τακτητού  καί τ ή ;  έπ ιμονή; τού υποδούλου (1 ).

(1) Λέγω γ ε ν ν α. ιο φ ρ ο σ ύ ν η ς, εν ώ (προχειμένου περί ’Ανατολής 
ήδυνάμην ινα είπιυ χαταλληλο’τερον φανατισμού, διότι αληθώς αί τύχαι
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Τ ά  γεγονότα τα υ τα  θεωρεί ή σημερινή επ ιστήμη αναντίρ

ρητα· άλλ’ ιδού πώς άφελώς έξέθηκεν αύτά πρό τεσσάρων εκα
τονταετηρίδων ό Κύπριος χρονογράφος. « Καί δ ια τί δύο φυσι
κοί άφένταις είναι εις τόν κόσμον, ό ένας κοσμικός καί ό άλ

λος πνευματικός, τούς είχεν τό νησάκιν τούτον, τον βασιλέαν 
τής Ινωνσταντινόπολης καί τόν πατριάρχην τής μεγάλης Αν
τιόχειας, πριν τήν  πάρουν οί λατινοι, διά τούτον ήτον χρήσι 
νά ξεύρωμ.εν ρωμαϊκα καθολικά, διά νά πέψουν γρχφαϊς του 
βασιλέως, καί συριάνικα σωστά, καί ουτω ; έμαθητεΟγαν τά  

πα ιδ ιά  τους, καί τό σύνκριτον ουτω ; έδιάοαινεν με τ ά  συριά- 
νικα καί ρωμαϊκα, ώς που καί έπήραν τόν τόπον οί Λ χζανιά- 
δες, καί άπό τό τε ; άπό τό τε ; άρκέψαν νά μαθάνουν φράγκικα, 
καί βαροαρίσαν τά  ρωμαϊκα, ώς γιον καί σήμερον, καί γράφο- 
μεν φράγκικα καί ρωμαϊκα, ό'τι εί; τόν κόσμ.ον δέν ήςεύρουν 
ιντα συντυχάνομεν (1) » .

τών έν Ά σία  καί ’Αφρική έλληνικών πόλεων έρρυθμίσθησαν αναλογώ; 
τής ίδιοτρόπου θρησκομανίας τών διάφορων κατακτητών. Οί Άραβες, 
έν με'ρει δέ καί οί Τούρκοι, τότε μόνον έθεώρησαν τήν κατάκτησιν πλή
ρη όταν 6 υπήκοος άφωμοιιόθη αυταϊς τήν θρησκείαν καί ίδίφ τήν 
γλώσσαν βεβαίως τα πρός τοιαύτην άφομοίωσιν μ.εσα ύπήρςαν φρικώ- 
δη, άφού προς ταϊς άλλαις βασάνοις έιοηρμόσδη καί ή τής έκριζυόσεως 
αυτής τής γλιόσσης, τό αποτέλεσμα όμως είναι ότι αί πανάρχαιοι τής 
Λ’σίας καί ’Αφρικής διάλεκτοι διεδεχθησαν δπό τού άραβικοΰ ιδιώμα
τος · εί δέ Γάλλ,οι καί ’Ενετοί μόνον έν αρχή τής κατακτήσεως βιά- 
σαντες τους δποδούλους εις θρησκευτικήν έξωμοσ/αν, άποτύχόντες τού 
σκοπού περιωρίσθησαν εις τήν πολιτικήν κυριαρχίαν ■ άντικαταστήσαντες 
όμως τά ελληνικά σχολεία καί δικαστήρια διά λατινικών οϋ μόνον κα
τέστρεψαν τήν έπΐ τών βυζαντινών έπικρατούσαν κοινήν γλώσσαν άλλά 
καί τό το,ύτην άντικαταστήσαν έγχώριον ιδίωμα επί τοσούτον συν τώ 
χρόνιο έξεβαρβάρωσαν ώστε έπΐ τέλους τούτο άνεγνωρίσθη ώς ή κοινή 
γλώσσα τοϋτε όπηκόου καί τού κυριάρχου .

[1) ΒΙεσαιιονική Βιβλιοθήκη, Β. σελ. 124.
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Ά λ λ ’ οποία ή πρό τ ή ; φραγκοκρατία; έν Κύπρω κοινή δ ι’ 
ή ; έκοινωνουν προς του; άλλου; όμ.οεθνεϊ; οί έκβεβαρωμένοι 
καί άγνωστοι τήν γλώσσαν συμπολϊται του Μ χχαιρα; Ταύτην 

αρκούντως γινώσκομεν έξ έκτενου; δ ιδα χή ; Κυπρίου άρχιεπ ι- 
σκόπου τών άρχών τ ή ;  έβδομης έκατονταετηρίδος, έκ τής 
όποια; παρατίθημι τό έξη; απόσπασμα. « Ό  δέ τρόπο; τ ή ;  
έν τή  πόλει εισόδου αύτοΰ ύπήρχεν ούτιυ;. Ευρών ό άοίδιμο; 
έπΐ τ ή ; κοπρία; τ ή ;  έξω τ ή ;  πόλεω; κύνα νεκρόν, λύσα; δ 
έφόρει ζωνάριον έκ σχοινιού καί δήσα; τόν πόδα αύτοϋ έσυρεν 
αύτόν τρέχων καί εισερχόμενο; διά τής πόρτη; όπου πλησίον 
έστιν τό σχολίον τών παιδάυν. '12; τούτον ούν έθεάσαντο οί 
πα ΐδε; ήρξαντο κράξειν, έ, άββα; μωρός! καί έβαλλον τρέχειν 
όπίσο) αύτου καί κοσσίζειν αύτόν. Τή ούν έπαύριον, Κυριακή; 
ούση;, έλαβεν κάρυα καί είσήλθεν έν τή  έκκλησία έν τή  αρ
χή τή ; λειτουργία ; καρυδίζων καί σβένων τ ά ; κανδήλας. '12; 
ούν έξενέγκαι τούτον κατέτρεχον, ανέρχεται εί; τόν άμβωνα, 
καί έκεϊθεν έλίθαζεν τ ά ; γυναίκα; το ϊ; καρυδίοις. Πολλώ ούν 
κόπω έξενεγκ,άντων αύτόν, έν τώ  έξέρχεσθαι έστρεψεν τά  τα- 
βλία τών πλακουνταρίων, οΐ καί έδωκαν αύτώ π λη γά ; εί; θά
νατον. '12; ούν είδεν έαυτόν συγκλασθέντα έλεγεν εί; έαυτόν, 
Ταπεινέ Συμεών, δντω ; ού ζή ; εί; τ ά ; χεϊρα; τούτων μίαν ώραν. 
Κατ’ οίκονομ,ίαν ούν του θεού θεωρεί αύτόν εί; φουσκάριος, καί 
ούκ ήδει ό'τι τόν σαλόν προσποιείται, καί λέγει α ύτώ -θέλεις , 
κύρι άββα, άντί του γυρεύειν, ένα ίστασαι καί πω λεϊ; τά  θέο- 
μια ; Καί είπεν αύτώ έκεΐνο;, Ναί.

« '12; ούν έστησεν αύτόν μίαν ημέραν, ήρξατο πάντα  ρο- 
γεύειν το ϊ; άνθρούποις, καί τρώγειν καί αύτό ; άπλήστω ς· ήν 

γάρ μή φαγών όλην τήν έβδομάδα . Λέγει ούν ή γυνή τού 
φουσκαρίου τω  άνδρί αύτής -  πόθεν ή γα γες ήμϊν τόν άββαν 
τούτον; όντως έάν ούτω ; τρώγει, ού χρεία ένα πωλήσωμεν 

τ ίπ οτε , καν μίαν γάστραν έξ ή ; έχω κανονίζουσα αύτόν έφα-
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γεν θερμίων. Ούκ έγίνωκον δέ ότι όσα εϊχον καί τά  λοιπά 
γαστρία  το ί; συνάδελφοί; καί το ί; λοιποί; ήν ρογεύσας, τοΟτ' 
έστιν τά  φάβατα καί τήν φακήν καί τά  τοω γάλια  καί πάν
τα , άλλ’ ένόμιζον ότι έπώλησεν α υ τά . Ώ ;  ούν ήνοιξαν την 
εμβολήν καί ούχ εύρον φολερόν, έτυψαν αυτόν καί απέλυσαν 
τ ίλ α ντε ; καί τον πώγωνα α ύ το ΰ . Τ ή ; εσπέρα; ούν καταλα- 

βοόση; ήθέλησεν βαλεΐν θυμίαμα, οΰ γάρ άνεχώρησεν ά π  αύ^ 
των άποψαί, άλλ’ έκεΐ έκοιμήθη έξωθεν της θύρα; · καί μή 
εύρών όστρακον έ'οαλεν την  χείρα αύτοΰ ε ί; την εστίαν, καί 

έγέμισεν αυτήν λαμπρά, καί έθυμία · τού θεού δέ θελήσαντο; 
σώσαι τον φουσκάριον, ήν γάρ αιρετικό; των Ά κεφάλω ν Σευη- 
ριτ&ν, είδεν αυτόν ή γυνή αύτου θυμιώ ντα τή  χειρί αύτοΰ( 

καί έκπλαγεΐσα λέγει -  Ε ί; θεό ;! άββά Συμεών, εί; την χ ε ί-  
ρά σου θυμ.ια;; ώ ; δέ τούτο ό γέρων ήκουσεν, ποοσεποιήσατο 
τον καιόμενον, καί τινάσσων τά  λαμπρά έκ τ η ;  χειρό; αύτοΰ 

εί; τό  παλλίον αύτοΰ τό παλαιόν ό έφόρει » .
Ού'τε τήν κοινήν ταύτην γλώσσαν άποτόμι»; έξήλειψε τή ; 

Κόπρου ή ξενοκρατία, ού'τε τό συν τώ  χρόνω άντικαταστήσαν 
αύτήν έγ/ώ ριον ιδίωμα κατέπεσεν άμέσω; εί; οίον βαθμόν έκ- 
βαρβαρώσεω; παραδίδουσιν αύτό αί Ά σ ίζ α ι·  άπ’ εναντία; μά

λ ιστα  έξ άλλων όμοία; φύσεω; μνημείων διδασκόμεθα ότι ή 
το ιαύτη  κατάπτω σ ι; έπήλθε βραδέω; καί περιωρίσθη εί; μό
να; τά ; ύπό των κ ατακτητώ ν οίκουμένα; π ό λ ε ι; .

Έ π ί  των βυζαντινών ϊσχυον έν Κύπρω ώ; καί έν το ί; άλ

λοι; θέμασιν οί λεγόμενοι γραικορρωμαϊκοί νόμοι καί ίδίω; 
άπάνθισμα τούτων έν άπλουστέρα φράσει τού όποιου σαφή 
ιδέαν παρέχουσι τό τε  Πρόχειρον καί ή άργότερον ύπό του 
Α’ρμενοπούλου συνταχθεΐσα έξάβιβλο; · οί κα τα κτη τα ί καταρ- 
γήσ α ντε; τήν έν τή  νήσω παλαιάν πολιτικήν καί δικαστικήν 

1 εξουσίαν, είτε έκ γενναιοφροσύνη;, είτε έξ άνάγκη; έπέτρεψαν 
I εί; τόν έ'λληνα άρχιεπίσκοπον τήν έκδίκασιν ώρισμένων τινών
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μεταξύ όμ.οδόξων διαφορών · ό κώδιξ του άργιεπισκοπικοΰ τού
του _δικα στηφίου συναποτελεσθεί; έκ του Προχείρου. τ ή ;  Συ- 
νόψεως καί άλλων βυζαντινών συλλογών φέρει τ ά ;  εικόνα; τώ ν 

αοιδίμων βασιλέων ’ Ιουστινιανού, Βασιλείου καί Αέοντο : · έκ 

του Κυπριακού δέ τούτου μνημείου πληροφορούμεθα ότι μόνον 
τό υφο; τών περί δ ιαζυγίου διατάξεων, καί τούτο ϊσω; χάριν 

τών χωρικών, παρεφράσθη εί; τό κυπριακόν ιδίωμα, τών δέ 
άλλων νόμων τό κείμενον έμεινεν άμετάβλητον ώ ; καί έπί 
τών βυζαντινών χρόνων . Ό  παραβάλλων τήν γλώσσαν τού 

έν τώ  παρόντι τόμω  έκδιδομένου περιέργου τούτου τμ ή μ α το ; 
προ; τήν σύγχρονον τών Ά σιζώ ν εύκόλω; άναγνωρίζει ότι ούτε 
ή κοινή τοσοΰτον εύκόλω; κατεστράφη έν Κύπρω, ούτε ή γλώσ

σα τού ξένου έπηρέασε τό έν το ί; χωρίοι; όμιλούμενον ιδίωμα 
όσον τό έν τ α ΐ ;  π όλεσ ι.

Το τελευταΐον τούτο Ιδίωμα έπ ί τοσοΰτον σύν τώ  χρόνω 
έξεβαρβαρώθη ώστε καί συλλαβισμό; καί τονισμό; τών λέξεων 
διαφθείρονται (1), έπ ί τέλου; δέ καί αύτό; ό ελληνικό; τόνο; 
παντάπασιν άπόλλυται (2), κατά  πάσαν δέ π ιθανότητα  καί 
αύτά τά  ελληνικά γρ ά μ μ α τα  άντικατέστησαν διά λατινικών (3).

Ά λ λ ’ έν ώ οί εξελληνισμένοι γάλλοι απομιμούνται έν τοιού- 
τω  ίδιώ ματι ξένα έρωτικά πο ιήμ ατα , τ ά  οποία όυσκόλω; έν- 
νοοΰσι καί αύτοί οί νυν Κύπριοι, ό πρός τόν ξένον ά μ ιγή ; α

γρότη; καί τό τε  καί μέχρι τού νυν αδει έκθύμω; κύκλου;

(1) 'Ως εν τοίς κοιδιξι τών χρονογραφιών τού Μαχαιρα καί Βουστρω- 
νίοο καί τι~) Παρισινψ Α τών Άσιζών, τού ¿ποιου βλε’πε πανομ.οιότυ- 
πον γραφήν έν τώ παρόντι τόμω.

(2) Ως έν τίρ Β Παρισινίο κιόδικι τών Άσιζών, ούτινος ορα δμοίως 
τό πανομοιότυπον .

(3) Αε'γιο π ι θ α ν ώς ,  διότι ούδέν μέχρι τούδε άνεκάλυψα τοιούτον 
Κυπριακόν μνημείον, έν ψ Κρητικά χειρόγραφα δια λατινικών χαρα
κτήρων γεγραμμένα διεσιόθησαν πάμ,πολλα.
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βυζαντινών ποιημάτων έν γλώσση ζωηρά καί ουδέποτε άπχρ· 
χαιω θείση. Έ ν έπεισοδίω του έν το ΐ; άσμασι τούτο ι; περια- 
δομένου ’Ακρίτα έξεικονίζεται ό ήρω; α ιχμάλω το; τών Σαρα- 
κηνών, δεδεμένο; χεϊρα; καί πόδα; διά βαρυτάτων άλύσεων 
τά ; όποία; θραύει διά μ ιά ; μόνη; άνατινάξεω; τών ισχυρών 
αύτού μυώνιον · ή είκών αΰτη κατά  πάσαν π ιθανότητα  προ
σωποποιεί τ ά ;  θλιβερά; π ερ ιπετεία ; τού ελληνικού έθνους καί 
τήν  ζωηράν έλπίδα τ ή ;  έν τή  έλευθερία άναγεννήσεω; αύτού. 
Ο ίαιδήποτε άλλαι πεοιστάσεις συνέτρεξαν εί; τήν θαυμασίαν 
ταύτην διαβίωσιν τού ελληνισμού, τό βέβαιον ό'τι αΰτη κατά 
μ έγα  μέρο; οφείλεται εί; αυτήν τήν ελληνικήν γλώσσαν. 0^ 
Τραπεζούντιοι άδοντε; μέχρι τού νΰν τού ; αύτού; κύκλους 
παριστώσι τόν έλληνα βασιλεία έξεγείροντα τού ; έλληνας στρα- 

τ ιώ τα ; εί; τόν κατά  τών Τούρκιον άγώνα έν όνόματι τ ή ;  ελ

ληνική; λαλιά;,
Δράκοι μ.’ άκούγω ’ναν λαλιάν, Έλλενικόν λαλίαν !

"Οθεν εικότως δύναται καί ό ελληνικό; λαό; ινα έπαναλάοη 
6, τ ι  ό ομοιοπαθή; Ιίελτό ; διά τού σ τόματο; τώ ν βάρδων αύ
τού ανέκραζε πρό; τόν άλλόγλωσσον κ α τακτητήν « εί; μάτην 
κ ο π ιά ;! πλήν τού θεού ούδεί; άλλος δύναται ένα έξαλείψη τό 
όνομά μ.ου καί καταστρέψη τήν γλώσσάν μου (1) » .

Ά λ λ ’ ένω οί εί; Βρεττανίαν είσβαλόντες πολυώνυμοι κατα- 
κ τη τα ί έδημιούργησαν νέαν έθνικότητα καί γλώσσαν, περιχα- 
ρακώσαντε; τό παλαιόν τ ή ; νήσου ιδίωμα έ'ν τινι περιφερείς, 
απ’ εναντίας οί κ α τα κ τη τα ί τ ή ; έλληνική; ’Α νατολή; ού μόνον 
συν τώ  χρόνω έξελληνίζονται, άλλα καί έπί τέλους διωκόμε
νοι συμπαραλαμβάνουσι μ.ετ’ αύτών καί τ ά ; έπεισαχθείσα; έν 
τή  έλληνική ολίγα ; λέξεις τής παλα ιά ; μητρικής αύτών γλώσσης.

Καί έν αύτή τή  έκβαρβαρώσει αύτού έξεταζόμενον τό Ιίυ-
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(1) Au g. Thierry, Histoire de la conquête de l ’Angleterre, I, 129.

πριακόν ιδίωμα άποδεικνύει άνυπόστατον τόν ισχυρισμόν τών 
δοξαζόντων ό'τι ή κοινή έλληνική γλώσσα εχει τήν  αύτήν σχέ- 
σιν πρό; τήν άρχαίαν οΐαν αί Ρωμανικαί πρό; τήν  λατινικήν, 
διά τόν άπλούστατον λόγον ότι ούτε ή παλαιά  γραμματική  
άπηρχαιώθη, ούτε τό πνεύμα τ ή ;  κοινής γλώσση; ήλλοιώ- 
θ η . Αί νεολατινικαι διάλεκτοι μ,ετέβαλον ού μ.όνον τήν γρα
φήν καί τήν προφοράν τών λέξεων, άλλα καί κατέστρεψαν τήν 
γραμματικήν τή ς παλα ιά ; γλώσσης έξ ή ; παρήχθησαν, διότι 
πρό; το ΐ; άλλοις άπώλεσαν τόν παθητικόν τύπον τού ρήμα
τος, κατέστρεψαν τ ά ; καταλήξεις τών ονομάτων καί ρημάτιυν 
τά ; οποίας άναπληροΰσι διά τών προσωπικών καί δεικτικών 
αντωνυμιών, δημιουργήσασαι οΰτω καί τό έν τή  λατινική όλω; 

άγνωστον άρθρον · τών ουσιωδών τούτ<υν γραμματικώ ν άλλοιώ- 
σεων ούδεμία παρατηρεϊται καί έν αύτώ τω  τοσοΰτον έκβε- 
βαρωμένω ϊδιώ ματι τών Ά σιζώ ν · ή έν τούτω  διαφθορά τού 
συλλαβισμ,ού καί τού τονισμού είναι μάλλον φαινομένη ή πραγ
ματική , διότι έν ώ έν τή  γραφή ούτω διαφθείρει τ ά ; λέξεις 
ή παχυλή τών χρόνων έκείνων αμάθεια, έν τή  προφορά μένου- 
σιν αί λέξεις αύται άναλλοί(υτοι.

"Αν τ ά  κείμενα τών Ά σιζώ ν άπηογαιούθνισαν διά τού ; νΰν 

Ε λληνας, τ ούτο ούδόλω; σημαίνει ότι ή τότε καθομιλουμένη 

ούσιωδώ; ήλλοιώθη · άπηρχαιούθησαν μόνον αί ξενικαί λέξεις, 
οΰχί όμως καί αί έλληνικαί, ένω έν το ΐ; αρχαίοι; μνημείοι; 
τών ρωμανικών διαλέκτων παρατηρεϊται άπαρχαίωσις αύτών 
τών νεολατινικών λέξεων. Α ύτά τ ά  έπί τών Σταυροφορικών 
χρόνων μνημεία τ ή ; γα λλ ική ; γλώσση; έννοοΰσι νυν μόνον οί 
έξ έπα γγέλμ α το ; γλωσσολόγοι άνευ νεωτέρας μεταφράσεω;, έν 
ώ ό σημερινό; Κύπριο; ώ; καί π ά ; άλλο; έλλην, δύνανται ά- 
κωλύτως ίνα έννοήσωσι τ ά ;  Ά σ ίζ α ; καί τον Μαχαιράν ύπό 
τόν όρον οποί; έξελληνισθώσιν αί άπαρχαιωθεΐσαι γαλλο ίταλ ικχί
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'II παρέκβάσι; αΰτη συμπληροϊ όπωσοΰν τά  άλλοτε έν ιδία 
μονογραφία περί τοϋ αύτου ζητήμ ατος είρημένα (1)· εύχής 
δέ εργον οπω; καί τό ζή τη μ α  τούτο καταστή  θέμα έπ ισ τη - 
μονική; συζητήσεω;, όρ’.ζομένη; έπ ΐ τέλους τής προσηκούση; 
αύτώ ιστορικής θέσεως. Συμπεραίνουν δέ προστίθημι καί τ α υ τ α .

Ή  κο ινή αυτη διάλεκτος άπό τών ΙΙτολεμαϊκών χρόνων κα

τέστη  ή εθνική τοϋ ελληνισμού γλώσσα, σπουδαίως δέ ήμ.άρ- 
τησαν οι τ ε  αλεξανδρινοί καί οί βυζαντινοί λόγιοι προτιμ,ήσαν- 
τες τα ύ τη ; τήν  παλαιάν, τ ή ;  όποία; τό πνεύμα ούσιωδώ; ή λ - 

λοίωσεν ή Μακεδονική έπικράτησις καί πρό πάντων ή διά τ ή ;  
νέα; θρησκεία; έπελθούσα πνευματική  έπανάστασι;· τό πολι
τικόν καί θρησκευτικόν τούτο διαζύγιον τοϋ ελληνισμού πρό; 
τ ά ;  παλα ιά ; αύτοϋ δόξα; διέπλασε κ α τ ’ άλλοΐον τύπον τόν 
ελληνικόν νοΰν, ή δέ τοιαύτη μεταβολή ωφελειν έν το ϊ; πρώ
το ι; ίνα έκδηλωθή έν τή  γλώσση · οί έλληνίζοντε; χριστιανοί 

έμμείναντε; έν τή  πείσμονι ιδέα τ ή ;  άπομιμήσεως τών άρι- 
στουργημ.άτων τ ή ; παλα ιά ; 'Ελλάδος, τ ή ;  όποία; αύτό τό δνο- 
μα  κατέστη  πλέον συνώνυμον τώ  άναθέματι, ούτε πρω τότυπα 
έργα διανοία; παρήγαγον, ού'τε κατώρθωσαν ίνα έμφυσήσωσι 
το ζώπυρον τή ς  παλα ιά ; άκμή ; εί; τήν ήθικώ; παραλελυμέ- 
νην ελληνικήν γλώσσαν. Ώ ;  αί χριστιανικαί Ά θή να ι παρέστη
σαν ε ί; τον επίσκοπον τ ή ;  Κυρήνη; ι< ίερείου διαπεπραγμ.ένου 
τό  δέρμα, γνώρισμα τοϋ πά λα ι ποτέ ζώου » , ουτω καί ό άτ- 
τικ ίζω ν βυζαντινό; λόγο; παρισταται ώς ψυχρολογικόν άπομ.ί- 
μημ.α ελληνικού ά γά λ μ α το ; καθυστερούν τών κανόνων καί πρό 
πάντων τοϋ μυστηριώδους εκείνου άέρος δσ τι; ά ποτελεϊ τό

πνεΰμα τ ή ;  αρχαίας γ λ υ π τ ικ ή ;.
Βεβαίως ή επί τοσαύτα; εκατονταετηρίδα; επίμονο; καλ

λιέργεια τ ή ;  παλα ιά ; γλώσση; παρήγαγεν έπ ΐ τέλου; τό άπο-

χ ς ' .  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

(1 ) Ίστοοία τής νεοελληνικής γλώσσης, έν ΆΟήναις 1808.

τέλεσμα δτι πλήν τών λογίων καί αύτό τό πλήθος ήννόει τήν 
γλώσσαν ταύτην, άφοΰ έπΐ τοϋ Λιβανιού παρίσταντο έν το ϊ; 
Οεάτροι; τή ; ’Αντιόχειας αί κωμωδίαι τοϋ Ά ριστοφάνου; · άλλ’ 
ή γλώσσα αΰτη ού'τε οικιακή κατέστη ποτέ, ού'τε π ά ; τ ι ;  ή- 
δύνατο ένα τήν γράψη μετά  τή ; αύτή ; ευκολία; ώ; οί έξ έπαγ- 
γέλμ.ατο; λόγιοι · αύτοί μάλιστα  ούτοι έν ώ ώ ; έπΐ τό πλεϊ- 
στον καθαρώ; έλληνίζουσι, πρό; τους οίκειοτέρους έπιστέλλον- 
τες χρώνται αύτή τή  κοινή γλώσση ώς τοΰτο βεβαιούμ,εθα 
έκ τών διασοοθεισών επιστολών ένό; καί τοϋ αύτοϋ προσώπου.

Εις τήν παράλογον ταύτην τών Βυζαντινών ιδιοτροπίαν ά- 
ποδοτέα ού μ.όνον ή πενιχρότης τής ήμετέρα; φιλολογίας, άλ
λά καί αύτή ή πολιτική  α ποτυχ ία  του έλληνισμ.οϋ · μ.ετά δέ
κα καί πέντε εκατονταετηρίδων πολιτικήν ΰπαρξιν καί συνεχή 
πνευματικήν καλλιέργειαν οί Βυζαντινοί ού μόνον ούδέν έξε- 
τέλεσαν τήν γλωσσικήν άφομοίωσιν τοϋ έλληνικου έθνους, άλ
λά καί είδον άπαθώ ; τά  δμορα βάρβαρα ιδιώ ματα είσβάλλοντα 
εί; τά  πχοίστρια θέματα  καί έκσλχυΐζοντα τού ; δι’ άττικ ιζόν- 
των δ ιαταγμ άτω ν διοικουμένου; Βουλγάρου; καί άλλου; μή 
σλαυΐκού; λαού;· δτι δέ μέγιστον κώλυμα πρό; έπικοάτησιν 
τοϋ έλληνισμοϋ ύπήρξεν αύτή ή σχολαστική τών βυζαντινών 
γλώσσα, έκ τοϋ εναντίου πείθει τό γεγονός δτι έν τή  παρελ- 
θούση έκατονταετηρίδι μ.ία δράξ 'Ελλήνων υποδούλων τοϋ Τούρ
κου πολιτικώ ; έπικράτησασα έν τα ϊ; παριστρίοι; ήγεμονίαι; 
κατώρθωσεν ίνα άναδείξη τήν κοινήν ελληνικήν ώ ; τήν λογίαν 
καί επίσημον γλώσσαν τών νυν καλουμένων Ρωμούνων.

Τ ά  διασωθέντα βυζαντινά μνημεία κάλλιστα  δεικνύουσι τόν 

βαθμών τοϋ έπικρατοΰντο; τότε γλωσσικού κυκεώνο; καί τ ή ;  
αυθαιρεσία; μεθ’ ή ; έκαστο; έγραφε τήν γλώσσαν · ή τοϋ θεο- 
φάνου; (1) ούδόλω; συμφωνεί πρός τήν γλώσσαν τοϋ Φωτίου,

(1) Χάριν περίεργεία.ς παρατίδηαι έκ τοϋ Θεοφάνους τας εςής ούο πε
ρικοπής έν αί; σχυ~ς οιακρ ίνεται ή τότε κοινή γλωσσά άπό τής δια-
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πολλω δέ μάλλον ή τού Κχνανοΰ καί Φραντζή προ; τήν τού 
Μ ετοχίτου καί Γρήγορά· έν τή  ένδεκάττ) έκατανταετηρίδι επ ι
κρατεί τοιαύτη περί τήν  γλώσσαν άβεβαιότη;, ώστε έν ένί καί 
τώ  αΰτώ σ υγγράμματι γ ίνετα ι έναλλάξ χρήσι; τ ή ; τε  καθο
μιλουμένη; καί τ ή ;  άρχαΐζούσης λογία ;, ώ ; δηλουται έκ τών 
εξής δύο περικοπών ούχί τυχαίου συγγράμματος, άλλ’ αυτή; 

τής βυζαντινή ; χρονογραφία;.
« 'I I  δέ βασίλισσα είδε καί διέκρινεν ότι ή βασιλεία τών 

Ρωμαίων άνδρα χρήζει κυβερνήτην καί οδηγόν· ε ιτα  έπεθύμει 

νά ποιήσγ καί παιδίν νά κληρονομήσει τήν βασιλείαν, ότι άπό 
το ύ ; δύο άνδρα; όπου έ'πηρε δέν ετυχε νά έγγαστρωθή, καί 
ήτον πάντοτε κακόκαρδο; διά τήν ατεκνίαν. Ά π έσ τειλε  δέ εί; 
τή ν  Μιτυλήνην καί έφεραν μ ε τά  κατέργων άνδρα τινα  χαριέ- 
στατον καί γλυκύτατον Κωνσταντίνον τον Μονομάχον 0ν ό 
πρώ το; βασιλεύ; Μ ιχαήλ έξώρισε κάκείσε εί; Μιτυλήνην δ ιατί 
έλεγαν τ ινέ; ότι θέλει νά άρπάξη τήν  βασιλείαν · άλλοι δέ 
έλεγον τό  άληθέστερον δΓ ήν αιτίαν έςώρισεν αύτόν ό τ ι ύφω- 
ράτο αύτόν ε ί; Ζωήν τή ν  βασίλισσαν. Ή τον γουν έκεΐ εί; τήν 

νήσον περιωρισμένο;, καί παρ’ ολίγον έφθασε νά τόν τυφλού-

λέχτου τού βυζαντινού δήμου· « [έν Ιτει 601] οί δέ δήμοι εδρόντες 
ανδοα προσομοιοΰντα Μαυρικίω, καί βαλοντες αύτίϋ σαγιον μαύρον καί 
άπό σκόρδων πλέξαντες στε'φανον, καί εις ονον τούτον χαθι'σαντες, διέ- 
παιζον λε'γοντες ·

Εύρηκε τήν δαμαλίδα απαλήν, 
καί ώς τδ καινόν άλεκτόριν 
ταύτη πεπήδηκεν, 
καί έποίησε παιδία 
ώς τά ξυλοκούκουδα. κτλ. 

β [έν Ιτει 609] Ό  δέ Φωκάς έποίησεν ιππικόν καί οί Πράσινοι ύβρι
σαν αύτόν λε'γοντες ·

Πάλιν εις τόν καύκον έπιες,
πάλιν τόν νούν άπε'λεκες (γρ. άπε'λυκες).—

χ-//. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ , 11 Ρ Ο Λ Ο Γ  Ο Σ.

σουν. Ε ίτα  ώς έγύρισεν ό άστατο; τροχό; τού καιρού καί τό 

ζάρη όπερ πα ίζει ή τύχη , έγένετο βασιλεύ; ό δούλο; καί έξω- 
ρισμένος αύθέντη; τών Ρωμαίων, καί ήρμόσθη μ ετά  Ζωή; τ ή ;  
βασιλ,ίσση; .

« ΛΟν ούν εϊρηται τρόπον ό πρεσβύτης Μ ιχαήλ αύτοκράτωρ 
άναρρηθεί;, το ί; μέν τ ή ;  γερουσία; καί τώ  δημώδει πλήθει 

καί παρά τό  προσήκον ώ πτο  φιλ.οτιμ.ότατο;, έκαστον τούτων 
εί; βαθμού; προβιβάζων καί τ ιμ ά ; προσνέμων ακαταλλήλου; 
το ί; πλείοσι· το ί; δέ στρατιω τικοί; καταλόγοι;, καί μάλιστα 
το ί; τούτων έξοχοι;, οί; στραταρχεϊν τε  καί ίλαρχεΐν άπονενέ- 
μητο προ πολλου, καί λίαν άντιρρόπω; το ί;  άλλοι; έκ έχρ η το . 
Ού'τε γάρ φιλότιμόν τ ι  πρό; αυτού; έπεδείξατο, άρτι καταλα- 
βόντα; τήν βασιλίδα τών πόλ.εων, ού'τε μήν πραέσιν αυτού; 
έδεξιώσατο ρήμ.ασιν. "ΙΙστην δέ τούτων πρωτεύοντε άνδρε δ ιτ- 
τώ, μαγίστρω μέν οντε καί άμφο), λαμπρώ δέ τώ  γένει, καί 
ούχ ήτον στρατηγική συνέσει καί κράτει χειρών καί θάρσει 
ψυχών εΐχέτην τήν περιφάνειαν (1) » .

"Οτι δέ ό τότε βυζαντινό; λαό; δυσκόλω; ήννόει τήν ά ττ ι-  
κίζουσαν γλώσσαν ”Αννη; τ ή ;  Κομνηνή; καί Θεοδώρου τού 
Πτωχοπροδρόμου βεβαιούμεΟα έκ τ ε  τών δημ.ωδών ποιημάτω ν 
τού αύτοΰ Πτωχοπροδρόμου καί τών έν τή  κοινή γλώσση π α 
ραινέσεων Κομνηνοΰ τού Σπανέα πρό; τόν υιόν τ ή ;  πορφυρο
γέννητου λογ ία ; καίσαρα τόν Βρυεννιον, όστις έκλέξα; τό στρα
τιωτικόν στάδιον έπροτίμα ι'να γράφη ώ ; έλάλει, καί ούχί ώ ; 
ή μήτηρ αύτοΰ όπω ; άν οί α ττ ικ ο ί έ'γραφον.

(]) Γεωργίου Αμαρτωλού χρονικόν έκδ. Murait, σελ. 871, 881. 'Ο 
λόκληρον τό έβδομον βιβλίον τού συντάγματος τούτου έγράφη δπό δια- 
φόριον χειρών άναμίξ έν τε τή κοινή καί τή άρχαϊζούση βυζαντινή γλώσ- 
ση. Τό βιβλ ίον τούτο συμφωνεί κατά γράμμα προς τήν στιχηράν χρο
νολογίαν Κωνσταντίνου τού Μανασσή, δ'στις κατά πάσαν πιθανότητα α
πλώς εις στίχους μ.ετε'βαλε τά ανώνυμα ταύτα χρονικά .



Ή  γλωσσική αΰτη άντιθεσι; δηλοΰται ιδίως έν ώρισμένω 
τμήμ .χτι τής αλεξανδρινής καί βυζαντινής φιλολογίας, ήτο ι εί; 
τά  περί ιατρική; διασωθέντα ποικίλα σ υγγρά μ μ α τα . *0 άναγι- 
νούσκων τή ν  έκδεδομένην συλλογήν τών Ελασσόνων ιατρών ά
παντα  ώ; έπ ί τό πολύ άρχαίζουσαν γλώσσαν έν πολλοί; μά
λιστα  έπιτετηδευμένην μέχρι στρυφνότητος · ένιότε ό'μ.ω; ή 

γλώσσα αΰτη τοσοΰτον άπλοποιεΐται ώστε κα τα ντά  αυτή ή 
κοινή, ώ ; δηλοΰται έκ τ ή ;  έξή ; περικοπής « ’Εάν ϊδη ; τό ού- 
ρον έουθρόν καί π α χύ  ε ί; τήν  πριότην ήμ.έραν τοϋ νοσήματος 
ή ε ί; τήν δευ τέραν μέχρι τ ή ;  πρώτης, υπάρχει νέο; καί σώμα 
έ'μπλεων έχων, καί αί φλέβαι του βραχίονο; ώσαύτω;, καί έ
τρωγε καί έπινεν άκορέστω; δτε εί; τήν  υγείαν αύτού δ ιήγε, 
καί έχει δύναμιν τοΰτέστι περιπατεΐν καί καθεύδειν, καί ού 
κα τά κ ειτα ι έν κλίνη βεβαρωμένο; ή καταχθονισμένο; · καί ή 

|γρ. εί) ώρα του έτους εαρ, τέμνε τήν φλέβα αύτου άδεώ; · 
εί δέ καί πυρετόν συνεχή έχει, φημί άσπονδον νύκτα καί η 
μέραν, περισσοτέρω; ή ρεΰσι; του αίματος αύτου γενέσθω . 
ϊρ ο φ ή  δέ αύτώ έστω πάσα ψυχρά καί υγρά δίαιτα , ώςπερ 
χρυσολάχανα καί άγγούρια καί κυτράγγουρα καί ρόα; καί τά  
ό'μοια καί π ιέτω  ζουλάβιν ή σάχαρ μετά  ψιλλίου (1) η .

Έ ν  τών τοιούτου είδους συνταγμ-άτων γραφέν έν τή  ένδε- 

κάτη  έκατονταετηρίδι διά τήν χρήσιν αύτοκράτορο; περιβοή- 
του έπ ί ελληνομαθείς καί ά λ λ ο ς  Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  διά τοΰτο έπο- 
νομασθέντο; περιέχει τ ά ;  εν τή  κοινή αντιστοιχούσα; παλα ιά ; 
ονομασίας διαφόρων φυτών καί οπωρών, ό'περ άποδεικνυει ό’τ ι 
αύται δυσκόλω; ήννοοΰντο καί ύπό τών τό τε  θεωρό υμένων η 
ρώων τοΰ άττικοΰ λόγου ■ χάριν δέ περιεργεία; παρατίθημι τά  
έξή; παραδείγματα « τά  άγγούρια ά πριν καί σικύα έλέγε- 

το  . . . Βερίκοκκα τά  λεγάμενα Αρμενία . . . Αί δορκάδες τά

λ' . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

(1) Physici et Medici Graeci minores, ed. Ideler, II, σελ. 323.

κοινώς λεγάμενα γαζέλ ια  . . κωνάρια ήτο ι οί στρόβιλοι . . Τ ά  

μαρούλλια ά καί θριδακίναι καλούνται . . Τό ματιτάνιον  (1) 
παρά τώ  Γαληνώ στρύχνο; κηπευτό; ονομάζεται . . Ξ υλοκέρα
τα, α καί κεράτια λέγονται . . . παγούρια ή το ι καρκίνοι . . Τ ά  
ροδάκινα ά καί περσικά λέγετα ι (2) » .

Ή  άπαρχαίωσι; τώ ν π α λα ιώ ν ελληνικώ ν ονομάτω ν ή νά γκα σ ε 

τούς τό τ ε  ια τρού ; ί'/α  συγγράψ ω σι διάφορα δίγλω σσα  γ λ ω σ 

σήματα, ώ ; τό ύπό Boissonade έκδεδομένον βοτανικόν λ εξ ι

κόν (3) άρχόμενον οΰτιο « ’Α νεμώνη φοινική, ή έρυθρά κ ο υ τ - 

ζουνάδα, έσ τι δέ κ α ί έτέρα  · μ έλ α  ι να.  ’Α ρμενία  τ ά  βερίκοκκα - 

άρωνία ή μ εσ π ιλ έα  . . » Τ ήν δημοσίευσιν τώ ν  γλω σσάριων το ύ 

των θεωρώ πολλοΰ λόγου  αξίαν ύπό γλω σσικήν έποψ'.ν· έν 

έκ τούτων διδάσκει ή μ ά ; ό'τι οί αλεξανδρινοί ιατροί π ρ ώ το ι ή -  

σθάνθησαν τή ν  α νά γκ η ν  τ ή ς  τ ο ια ύ τ η ; έ π ί τό  δη μ οτικώ τερον 

ερμηνεία; τώ ν συν τ ώ  χρονω ά π αρχα ιω θέντω ν ιατρικώ ν ονομά

των (4)· συντάκτη ; τοϋ  γλω σσάριου το ύ το υ  έστίν  ό Σμυρνα ΐο ; 

ιατρό; Νικομήδη;, γνω σ τό ; μόνον έκ τώ ν ύπό B ru n c k  έκδε- 

δομ.ένων άνακυκλικών έπ ιγ ρ α μ μ ά τω ν  (5 ) · κ α ί έκ μέν έτέρου 

όμ.οίως ανεκδότου ιατρ ικού  σ υνταγμ .ατίου  ή σ υ λ λ ο γ ή ;  ί ά

σ ε  ων ώ ; έλεγον τό τ ε , ά π λ ώ ; πληροφοραύμεθα ό τ ι ό Ν ικομή- 

δη; ούτος μετήρχετο  έν ’Α λεξανδρείς τον ιατρόν, έξ ένός δμ ω ; 

αύτού έπ ιγράμματο ; άποδιδομένου ύπ’ άλλω ν ε ί;  τόν σ υ μ π α 

τριώτην αύτού Λάλλιον τον  Βάσσον άκμ .ά σζντα  έν τ ή  ποώ τη

(1) Ή  νυν λεγομενη μελιτζάνα.

(?) Συυεών ΣήΟ περί τροφών δυνάμεων (έν τή 'Ελληνική βιβλιοθήκη 
Teubner) .

(3) Anécdota Gracca, III, σελ. 394.
(4) Έ ν παπόρι;) τής δευτε’ρας πρό Χριστού έκατονταετηρίδο; φέρονται 

¿νο'ματά τινα λαχχνων έπί τό κοινότερον « σκόρδα, λαγάνα, ραφάνια, 
γογγυλίδης, μάραΟρον, ραπάνια » . Leemans, 93.

(5) Analecta Veterum poetarum, II, 382-384.
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άπο Χρίστου έκατονταετηρίδι (1) δυνάμεθα ίνα πω ; είκοτολο- 
γήσωμεν ότι καί ό Νικομήδης περί τους αυτούς έζη χρόνους.
Ε ’κ του ανεκδότου τούτου γλωσσάριου παρατίθημι τά  έξή;

« Ά κ τ ίς  ή κουφοξυλαία ή δενδρήτης · έστί δε καί έτέρα ή 
λεγομένη χα μ α ικτέα , ήγουν το έλεβόοιον ■ άλησάχνη, ό άφρός 
του ά λ α το ς- άείθαλον, άείζων, εισί δε δύο μικρόν καί μ έ γ α - 

άκόνιτον, ίρις ά γρ ια - άλιμον, ή άλμυρίς, ή το ι το κρίταμον · 
άλκυώνιον, κόπρος φώκης · αιθάλη, ή τέφρα · άργεμονία, ρόδαν 
αληθινόν · άσφαλτον, ή μαυρόπισσα- αλθαία, δενδρομολόχη · άνά- 

ρινον, σίνηπι · άνώδμνον, κύδεινον, παπαρινόν- άράδιον, μάλα- 
θρον, έν άλλω αίδρεΐον, μάλαθρον · άγονον, πήγανον * άρπάγιον, 
ρητίνη · ό γομφήτης, ή το ι το  π α τη τ ίν  · άφροηδικόν, γυ το π έ- 
λιον · αίγειρος, τετρα μ ιθέα - άπλάθιον, άναγαλλίς ■ άλυξ το συ- 
μ ιδ ά λ ι· άπόχω μα, ή άπο των πλοίων άποξεομένη παλαιά  πίσ
σ α - άρνόγλωσσον, κυνόγλωσσον, οί δε πεντάνευρον · άγνοιον, 
όρίγανον · άσθενιακόν, τραγορίγανον · άδονία, θρίδαξ οίον μ α -  
ρούλλιον - άνησον, ητοι τύ γλυκάνησον ή γλυκοκύμινον · άγριο— 
σίκην, άγοιογγουοέα · άγνόκουκα, τά  λ ιγνεόκουκα- άσμονδικόν,

• ^
(ί) Anthologia Palatina, IX, 53- "Έτέρα έπτά του Νικομήδους έπιγράμ- 

ματα φέρονται έν τη αυτή συλλογή έπ’ ονόματι Νικοδήμου Ηρακλειώ
του · τις δ τελευταΤος οδτος έπιγραμματοποιός άγνωστον άλλοΟεν, πι
θανόν ομως Ιστιν αυτό; δ Νικομήδης, ώς δ παρμ Πρόκλω (εις Εύκλεί- 
δην, 272, 276) δμώνυμος μαθηματικό; φε'ρεται έν τοΐ; κιόδιξιν άδια- 
φόρως Νικομήδης, Νικόδημος, Νεικόδημος. 'Ο  κωδιξ έξ ού δ Brunck 
παρε'λαβε τά του Νικομήδου; ποιήματα έστίν αξιοσημείωτος διά τε τόν 
άριθμόν των έπιγραμμάτων, τάς συνοδευούσας αύτο~; άναστροφας πα
ραλειπόμενα; έν τη Ανθολογία, καί ιδία τό έν τε'λει εις Νικομήδην έ- 
πιτάφιον των συγγενών. Κ ατά πασαν πιθανότητα δ Νικομήδης ουτός 
έστιν δ δπό Διογενους Λαερτίου καταριθμούμενος έν το~ς έρμηνευταΐς 
του Ηρακλείτου (IX, 15) καί δ γράψας τά  έν τη Παρισινή βιβλιοθήκη 
κατά Λαββαΐον άποτεθησαυρισμε'να σχόλια εις τά του Άριστοτε'λους

αναλυτικά .

λβ'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ι ,
άνδράχνη ήτο ι τύ  χοιροβότανον · άγράς, ά γραπ ιδέα - άλφιτα, 
π ίτυ ρ α - βήλιον, χαμολεύκη - βόπες, ιχθύες - θύμος, θρόμβος » .

’Αλλά τά  γλωσσάρια ταΟτα καί μόνα ίσως ούδεν άρκουσιν 
εις άπόδειξιν ότι οί αλεξανδρινοί καί βυζαντινοί ιατροί έχρών- 
το προς τή  άρχαϊζούση καί τιν ι κοινοτέρα γλώσση ■ έν τού- 
τοις διεσώθησαν άλλα ογκώδη ιατρικά συγγράμματα (ιατροσό
φια) γεγραμμένα έν αυτή τή  κοινή γλώσση ώς όμιλεΐ αυτήν 

ούχί ό όπωσουν ανεπτυγμένος λαός των πόλεων, άλλ’ αύτύ; 
ό απαίδευτος αγρότης. Τ ά  ιατροσόφια τα υ τα  άπετέλουν το 
έγκόλπιον των τότε ιατρών καί προ πάντων των νοσοκόμων 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς τύ κα τά  την  αύτήν μέν μέθοδον 
άλλ’ έν γλώσση άναλόγω πρύς την σημερινήν του έθνους ανά
π τ υ ξ ή  συντεταγμένου ύπύ Διονυσίου Ιΐύρρου Έ γκόλπ ιον  τών 
ιατρών (1831) χρησιμεύει ώς ό μόνος ιατρικός οδηγός του 
ελληνικού λαοΟ- δύο τούτων άποκείμενα ανέκδοτα έν τή  Πα
ρισινή βιβλιοθήκη φέρουσιν ώς συγγραφέα Ίωάννην τινά  ία- 
τροσοφιστήν, άδηλον πότε όριστικώς άκμάσαντα, ώς έξάγετα ι 
όμως έκ τής μνημονευομένης καί εις μόνην τήν "Ηλιδα έτι 
περιοριζομένης νεωτ.ρας ονομασίας τή ς ΙΙελοποννήσου (Μωρέας) 

καί άλλων ένδείξεων, τά  ιατροσόφια τα ΰ τα  είσίν αρχαιότερα 
τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος. Ό  άναγινώσκων τήν εξής 
περικοπήν αναγνωρίζει ότι ή νυν ύπύ του όχλου λαλουμένη 
γλώσσα ούδ’ έπ ’ έλάχιστον ήλλοιώθη μετά  παρέλευσιν τοσού- 
των εκατονταετηρίδων.

« ’Εάν θέλεις νά ποίησης τάς τρ ίχας τών όφρύων μ α ύ ρ α ;., 
ένι ή Χ,ώρα ή λεγομένη Ποντική (1) πλησίον του λεγομένου 
Μωρέα, καί γίνονται εις Ποντικον έκεΐ καρύδια, καί βάλε ένα 
καρύδιν εις τζουκάλιν καινούργιου, πλήν δε άτζάκ ιστον · καί 
θές τό  τζυκάλιν εις καρβούνια ζιοντανά, καί άς έψηθή τό κα-
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(!) Τό νυν λεγόμενον Κατάκωλον (Πύργος).
ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΣΤ'.
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ρύδιν άπέσω · είτα έκβαλε το, καί τάς χελίδα ; του κοπάνισε 

τ α ;  ψιλά; καί μίξε τ α  μέ το μέλιν [και] τόν άςούγγιν του 
άγριοαιγιδίου, καί μάλ.αξον αυτά  καί μίξε τα  καί άλειφε τόν 
τόπον όπου έναι αί τρ ίχε ; ξανθές εΐ; τά  όφρύδια και θέλεις

νά γινουνται μαύραι » .
’Ενίοτε 8μω; ή γλώσσα τών ιατροσοφίων τούτων παοιστά

παράδοξον κράμα λογία ; καί χυδαϊζούση; γλώσση;, ώ ; δηλού-

τα ι έκ του ετέρου τούτου αποσπάσματος .
(ΐ Ή τα ν  ούν άρξεταί τ ις  προλεπτύνεσθαι ήγουν καθαίρεσθαι 

διά τής πόσεω; τού ζεύματο; άπέχειν πάντων χρή άφ’ ή ; η
μέρας άρξηται πίνειν τό άπόζευμα · τα ύ τα  δέ οφείλει έσθίειν, 
όρνίθιον, κρέας ζουμερικόν μετά  σαφράς, ή κατά  καιρόν όψά- 
ριον ζουμερικόν πετρικόν, εΐ δ’ ούκ έχει αύτά έχει πρόβιον 
κρέας, καί έν τή  γεύσει ποσάσθω καί ένα άναμέσον ύδατο; 
άπαξ ή τό πλέον δίς, εί δέ ένει νηστεία ήτο ι τεσσαρακοστή, 
έσθιέτω ροβιθόζουμον, άντίδια καί κριθαρίδα; συν δξει άλαφρά 
μετά  σαχάρεω;· ή αυτη δ ια ίτη  γενέσθω έω; ημερών έπτά , 

και ή τροφή καί ό ποτό; γενέσθω λ επ τό ; . . .
» Τή δέ ήμέρα ή θέλει; πιεΐν τό καθάρσιον, πρωί τε  έξυ- 

πνήσα; ιατρεύεται κλυστήρι, εί δ ’ ού θέλει κλυστήρι, πίνε 
πόμα, είδ’ οίίτω ; μασσά σέληνα καί τό ζουμίν καταπίνει, 
εύθύς κάθηται σιωπών καί φυλ,άττεται του μή έρεΰσαι ί'να 
χωνευθείη τό πόμα, άλλά αν έρχωνται έρευμοι καταπίνει αυ
το ύ ;· μασσά δέ βλαστάρια κλημάτων εί είσι, εί δ’ ού μή είσι, 
μασσά ψοψ.ίν καυμένον βρεμμένον έν όξει, άναρρουφά μικρόν, 
καί π ερ ιπατεΐ μικρόν καί καθέζεται μικρόν · έστω δέ έν π ά - 
ση θερμότητι, καί άπεχέσθω ύπνου καί συντυχιών καί άέρο; 
θερμού καί ψυχρού, πίνειν δέ θερμοσάχαρ έπήν ή κάθαρσι; 
γένηται καί έπ ιπαύει ή έκδιψο; · έσθιέτω θριδακίδα; συν δξει,

καί πιέ[τ&)] ύδωρ ψυχρόν, καί ή σώσις.
» ΙΊερί δέ ώραν εσπερινού τρεφέσθω μόνον μαγειρίαν λ ιπα

ρήν, ό'τι όρνιθαν καλήν παλέαν, καί ά ; φάγη ολίγον ψ ιχέα; 

εί; τό ζουμίν αύτοΰ καί ολίγον όρνίθιν, ζουμίν δέ π ινέτω  ό
σον χρήζει· καί εί έχει όρεξιν οίνου, π ιέτω  δ ί; εί; τό φαγίν 
αύτοΰ οίνον άναμέσον ΰδατο; θερμόν, καί τήν αύτήν νύκταν 
κοιμάται έν σιωπή μεγάλη τού μή ψυχρανθήναι ή άρεσθήναι, 
ή συνουσιάσαι, ή χολιάσαι. Τ α ύτα  δει φυλάττειν πριν τού 
πόμ α το ; καί μ ετά  τό πόμα καί τή  νυκτί καί τή  ήμέρα (1) » .

Ή  αύτή γλωσσική άνωμαλία παοατηρείτα ι καί έν άλλω 
τμ ή μ α τ ι τ ή ;  θεραπευτική;, έν το ί;  λεγομένοι; Όρνεοσοφίοις, 
1'ερακοσοίοι; καί Κυνοσοφίοι;· περί τού άληθού; συντάκτου αυ

τών επικρατεί έξαισία σύγχυσι;, διότι οί μέν τών κωδίκων ά- 
ποδίδουσιν αύτά εϊ; τήν σιβύλλαν Φημονόην, τήν θυγατέρα 
τού ’Απόλλωνος (2), οί δέ εί; τινα  Δημήτρίον Κωνσταντινου- 
πολίτην ή Πεπαγωμένον, καί άλλοι εΐ; άνωνύμου;· ή διαφω

νία αύτη υποδεικνύει οτι αί συλλογαί αύται συμπηχθεΐσαι έπί 
τ ή  βάσει παλαιών παραδόσεων ύπό αλεξανδρινών ιατρών καί 
έπαυξηθεΐσαι συν τώ  χρόνω ύπό διαφόρων ιερακοτρόφων καί 
κτηνιάτρων, έπ ί τέλου; έν τή  τριςκαιδεκάτη έκατονταετηρίδι 
διερρυθμ-ίσθησάν επί τό έπιστημονικώτερον ύπό τού προειρη
μένου Πεπαγωμένου (3).

Τό ίδιάζον τ ή ;  όρνεοσοφική; τα ύ τη ; συλλογή; είναι ότι a ‘

(1) Παρισ. κώδις 2224  φ, 60, 85.
(2) 'Ο  Πλίνιος ¡Histor. Natur. X , 3, 8) έγίνωσκεν όρνεοσόφίον τι τή ; 

Φημονόης ταύτης· ενιοι των έλληνικών κωδίκων παραμορφούσι τό ονομα 
τούτο εις Φαίμονα φιλόσοφον.

(3) Κ ατά πάσαν πιθανότητα ούτός εστιν & υπό τού Φιλή^ εξυμνού
μενος Ιατρός Πεπαγωμενος (Carmina, 1, 230, II, 129-143). 'Ο  θέλων "να 
ίδη τήν τότε επικρατούσαν γλωσσικήν σύγχυσιν άς παραβάλλη τά  ορ- 
νεοσόφια ταύτα προς τά  ύπό τού σοφού Μιλλε'ρου τοσούτον καλώς έκ- 
δεοομε'να ποιήματα τού Φιλή · ή κατανόησις τής γλώσσης τού βυζαν
τινού στιχουργοΰ αληθώς δεΐται Αηλίου κολυμδητού .
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προς θεραπείαν τών νοσημάτων συνταγαί συνοδεύονται καί διά 

παραφράσεω; ώς έπί τό πλεΐστον μέν έν τή  κοινή, ένίοτε ο- 
μως καί έν μάλλον του κειμένου άρχα'ΐζούση γλώσση, ώ ; δεί-

λ ς '. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,

κνυται έν το ΐ; εξής άποσπάσμασι.
Κ είμενον. » Εις καρηβαροΰντα ίέρακα καί ρ έγχο ντα . Πεπέ- 

ρεως, σταφίδο; άγριας, γηπονόμ,ου, φύλλου ναρδοστάχυος, κα
ρυόφυλλου, πηγάνου σπέρμα, πλατυκύμινον, σαγαπηνοΰ, βαλαυ- 

στίου, μαράθρου σπέρμα, κοριάννου σπέρμ-α, πετροσέλινου σπέρ
μα · τα υ τα  π ά ντα  τώ  ίσω σταθμώ μ ίξα ; καί κόψας καί σή- 

σα; ύπόθου ξηρόν · έπ ί δε τ ή ;  χρεία ; π ο τέ  μέν μετά  μέλιτο ;

διάχριε, ποτέ δέ ξηρω θεράπευε.
Παράφρασι;. « Περί ίέρακο; καρηβαροΰντος καί ρέγχοντος.
Πέπεριν, άγριοσταπίδα, κενταύριον, φύλλον αρωματικόν στά- 

χος, καρυόφυλλου, πηγανόσπορον, πλατυκύμινον, σαγαπηνόν, 
άνθος ροιάς, σπέρμα μαλάθρου, κολίαντρον, σπέρμ.α πετροσέλι
νου. Τ αυτα  πά ντα  στάθμ.ησον έπίση; καί τρίψα; σήσον α υ τ ά ’ 
έχε δέ αυτά  ξηρά, έν δέ τή  χρεία ένώσα; μέρο; τούτων τώ

μ.έλιτι άύειφε τόν ίέρακα.
Κείμενον. « ‘Εάν άφρόν έκβάλη τών οφθαλμών. Σκυλλόπου- 

λον γαλαθηνόν άνασχίσα; θερμόν ετ ι ον δίδου φαγεΐν τώ  ίέ-

ρακι έπί δυσίν ή τρισίν ήμέραις.
ΙΙαράφρασις. « Περί του έξερχομενού άφροϋ έκ τώ ν οφθαλ

μών του ίέρακο;. Λιάρρηξον σκύλακα τιθηνούμενον έτ ι καί δό; 

αύτώ προσφάτω;, καί έν δυσίν ήμέραις ία θή σ ετα ι.
Έ τερον τών ίερακοσοφίων, καίπερ φέρον τόν τίτλον « Ό ρ- 

νεοσόφιον ά γ ρ ο ι κ ό τ ε ρ ο υ  »,  ούχ ή ττον  έγράφη έν τή  αυτή  
λογία  γλώσση, διό καί συνοδεύεται ύπό κοινοτέρα; παραφρά
σεως · τ ινέ; ομω; τών συνταγών φέρονται άδιαφόρω; έν τ α ΐ; 
δύο γλώσσαι;, ώ ; αί έξή; δύο περί ενός καί του αύτοϋ νο

σήματος .
« Λίβανον αρσενικόν, θειον, ίσόσταθμα μ.ετά μέλιτο; καί
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οίνου μ ίξα; όμοίω μέτρω, καί τρίψα; μ ετά  κρέατος χοιοείου, 
δό; τώ  ίέρακι φαγεΐν, καί ίά τα ι.

η Μυελόν μ.ετά κρέατος όρνιθοπούλου δώσει; φαγεΐν ή ά- 
ξούγγιν χοίρειον ζεστόν · καί τό τε  θήσει; αυτόν ή εί; τράπε
ζαν ή εί; κράββατον, δ'που σιγή καί ηρεμία έστίν · εί γουν 
συσφίγγεται ήτοι στενοχωρεΐται, γίνωσκε τούτον ύγιαίνειν · εί 
δέ τό κρέας δ έλαβε ξεράση όζει (γρ. έξω) δό; αύτώ κρέας 
μ ετά  οίνου παλαιού · εί ούν κενώση, ίαθήσεται · εί δ’ ού κε- 
νώση, ψοφά » .

Έ ν  τρ ίτω  δέ όρνεοσοφίω γ ίνετα ι χρήσι; άποκλειστικώ ; τή ; 
κοινής γλ ώ σ σ η ;.

« Ό  π ετρ ίτη ; οφείλει είναι κοντοπόδη;, μακροδάκτυλος, 
μακρύλαιμος, μικροκέφαλο; μεγαλόμματος, μεγαλόστομος, φασ- 
σόστηθος, φαρδυρώθο>νο;, αί δυσωμίαι αύτού πλατέα ι, χρώ μα 

δέ τό  μαύρου καί καστανόν κρεΐττον τών άλλων · κρείττονε; 
δέ πετρ ΐτα ι οί Πολογιώται, οί Ζαγορηνοί κα ί οί Σ τενήμ αχιώ τα ι.

« Ή  βλάβη τώ ν όρνέιυν γίνετα ι διά τρεις α ιτίας · δ ιά  πο
λυφαγίαν, διά άσπαστρίαν τού παραβάλματος, κα ί διά χολήν 
ήτοι κόπον (γρ. κότον) · κα ί εί μέν ένι άπό πολυφαγίας ή άπό 
άσπαστρία; τού παραβάλματος, έχει σημεία τα ϋ τα  ■ τό ρίψι- 
μον αύτού ένι καθαρόν, τ ά  όμ μ ά τια  αύτού ένι καλά, ή ορε- 
ξ ι; αύτοϋ ένι κ α λ ή . Εχει δέ διά τούτο καί τήν θεραπείαν 
εύκολου · πλύνε βαμβάκιον μετά  οίνου καλού, καί βάλε έντό; 
τού βαμβακιού ξυλόκοκκον έν, καί χανιάσας τό ό'ρνεον βάλε 
τό βαμβάκιν · καί μετά  τό ρΐψαι τό βαμ.βά.κιν παράβαλε αύ
τώ  όρνιθοπούλου ήμισυ μέρο; · εί δέ έστι θερινό; καιρός, δό; 
αύτώ χελώνης μέλο; έν. Εί δέ ένι βλάβη άπό χολή ; έ'νι ση
μεία τα ΰ τα  · τό ρίψιμον αύτου ένι θολόν, τά  δμματα  αύτού 

έ'νι χαυνισμένα καί δακρύουσιν, ορέγεται τό  νερόν πολλά · ένι 
δέ δυσίατον, δ ιότι ενι καί άνόρεκτον · έχει δέ θεραπείαν ταύ- 

την · κάθισον αύτό ί'να πίη νερόν, καί έκτοτε χανίασον αύτό
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καί βώλε καντίον κομμάτια  δύο, το καθ’ έ'ν έκαστον όσον φά
βατος μέγεθος, καί πάλιν κάθισον αύτό εις τό νερόν · καί εί 
μέν τρώγει, δός αύτω όρνιθοπουλίου σάρκα ό'σον λεπτοκαρύου 
ενός μέγεθος · εί δέ ούδέν τρώγει, έψησον αύγόν ροφητόν, καί 
έπαρον τον κρόκον αύτοΰ, καί τρίψας άκορον ένωσον αύτό με
τά  του κρόκου του αύγοΟ · καί χανιάσας τό ό'ρνεον βάλε αυτό 
μετά  του δακτύλου σου καί έσται εύόρεκτον · καί μ ε τά  τό 
χωνεύσαι τό αύγόν παράβαλε αύτω όρνιθόπουλον ή σπίνον ή 
τρω γλίτην, πλήν χωρίς άπο βολής ή οστού ίνα παραβάλης αυ

τό (1) » .
'Γοιουτον άθλιον καί καθαρώς φυτικόν βίον ζήσασα ή κοινή 

γλώσσα ά.νέδωκεν άπό καιρού εις καιρόν ταπεινούς τινας βλα
στούς χρησιμεύοντας μάλλον εις άπόδειξιν τής έπί δύο χ ιλ ιε 
τηρίδας άναλλοιώτου καί αύτοφυοΰς ταύτης ύπάρξεως ή εις 
άξιόλογον κόσμον τής πενιχρά; ημών φιλολογίας, τής οποίας 
ή άνάδειξις χρονολογείται άπό τής καταλύσεως τής Βυζαντι
νής αυτοκρατορίας, ό'τε άληθώς ή κοινή άνεγνωρίσθη ώς ή ε
θνική τών Ελλήνω ν γλώσσα.

Μέχρι τών μέσων τής έκκαιδεκάτης εκατονταετηρίδας ή 
κοινή γλώσσα άφ’ έαυτής βαδίσασα άνέδειξεν ούχί ευκαταφρό
νητα  πεζά  τε  καί έμμετρα προϊόντα ■ τά  πλεϊστα όμως τών 
πρώτων τούτων δοκιμίων φέρουσι τήν σφραγίδα νηπιώδους συγ- 
χύσεως, διότι ό μέν τών συγγραφέων έξελάμβανεν ώς κοινήν 
γλώσσαν αύτό τό διά τής ένετικής έπικρατήσεως έκβεβαρβαρω- 
μένον ιδίωμα τών ελληνικών νήσων, ό δέ αύτήν τήν τό τε  βυ- 
ζαντινίζουσαν γλώσσαν του έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχείου· 
έν ένί μάλιστα καί τώ  αύτω συγγράμματι παρατηρούνται δύο

(1) Όρνεοσάφια ίκο . Rud. Herclier, σελ. 388, 405, 530, 577, 579.

( ______  ,k[/u του 10055 συντεταγμένου "Ανθους τή ς  Πα-
λαιάς καί Νέας Δ ιαθήκης.

« "Ισως μέν τινες περιττόν τ ι  ποιειν κα ί παρέλκον νομιοΰσιν
ήμάς τής ιδιωτικής έρμηνείας κατατολμώ ντας, ά τε δή καί
άλλων πολλών τ*νών τούτον διηνυκότων τόν πόνον περί τή ς
παλαιάς τ ε  καί νέας διαθήκης έξηγίσεως ίδιοτικοί (sic) τήν
λέξιν, άλλά λογικο ί· καί ούτοι είσίν οί τ ά  θεία περί πολλοϋ
ποιούμενοι καί τήν ίεράν άκριβώς πεπαιδευμένοι γραφήν (πρό
λογος σελ. 3).

« ’Επειδή έγώ  ό εύτελής καί άνάξιος Ίωαννίκιος ιερομόνα
χος ό Καρτάνος κα ί μέγας πρωτοσύγγελος Κερκύρων ύπο 
τών πολλών μου άμαρτιών έβάλθην εις φυλακήν τών Βενετιών 
ού δ ιά  τινα  κακόν όπερ έποίησα, άλλά χά ρ ιτι Χριστού διά  τήν 
ήμών εύσέβειαν καί άλήθειαν · δ ί  ήν α ιτίαν ευρισκόμενος έν 
αύτή μή έ'χων τ ι  ποιήσαι δ ιά  νά διώκω τούς λογισμούς, ή -  
βουλήθην ποιήσαι έκλογήν τά  έγκριτα κα ί άναγκαΐα πά ντα  
τής παλαιάς τ ε  κα ί νέας διαθήκης μ ε τά  πολλών έτέρων ιστο
ριών . . . κ α ί άπό γρα μ μ α τίκ α  (SÎJ) καί λογικά  ηύ'γαλά τα  εις 
κοινήν γλ ώ ττα ν  ώς ηύλέπετα ι (SÎC) διά  νά έγνωρίζη πάσα μ ι
κρός άνθρωπος μέρος άπό τήν  θείαν γραφήν τ ί  λέγε ι· κα ί 

τούτο δέν τό  έκαμα διά  τούς διδασκάλους, άλλά διά  τούς ά- 
μαθεΐς ώς έμέ, κα ί διά νά καταλάβουν πάντες οί χειροτέχναι 
κα ί άμαθεΐς τήν  θείαν γραφήν τ ί  λέγει τόσον τα ΰ τα ι (γρ. ναΰ- 
ται) ό'σον καί χειροτέχναι καί γυναίκες καί παιδία , κα ί πάσα

μικρός άνθρωπος μόνον όπου νά ήξεύρει νά διαβάζει (δεύτερος 
πρόλογος σελ. 1 7 -1 8 ).

« Καί τα ΰ τα  άπερ έκαμα καί είπα  τή ς ύμετέρας άγάπης, 
δέν τ ά  έκαμα δ ιά  καύχησιν ή έπαινον, μάρτυς μου ό θεός · 
άλλ’ έστοντας νά εύρίσκομαι εις τή ν  φυλακήν όπου μ έ  έ'βαλεν 
ό ’Αρσένιος μητροπολίτης τ ή ;  Μονεμβασίας νά τού είπώ έναν



λόγον καί μόνον, μή έχων τ ι  ποιήσχι έκαθεζόμην καί έγραφα 
τα ύ τα  διά νά άπερνάγει ό λογισμό; μ.ου, καί εΰ'γαλα από τήν 
πχλα ιάν τε καί νέχν Διαθήκην τό άναγκαΐον αύτή ; όπερ κάνει 

χρεία πασα χριστιανού άμαθεστάτου ώςπερ έ μ έ ν  καί έκαμά 
το εΐ; δόξαν τού παντοδυνάμου Χριστού, όχι δι’ άλλην αι
τίαν, ώ ; ό Κύριος οίδεν · πλήν δέ είναί τινε;» διδάσκαλοι καί 
σοφοί άνδρε; όποΰ το ύτα  αύτών δέν τού ; αρέσουν δι’ ό'τι είναι 
πολλά κοινά καί έ'χουν το  εί; εντροπήν νά άπλόνομεν έτζη  
τήν Οείαν γραφήν- άλλ’ έπειδή, ώ ; είπα  άνωθεν τ ή ; ύμετέρας 
α γά π η ; ό'τι δέν το έ'καμ.α δ ί  αύτού; τούς σοφού; καί διδασκά
λου;, αλλά διά τούς αμαθείς, δι' αύτό καί έγώ πέονω συγχού-

ρησιν άπ’ αύτού; (σελ. 526) » .
Ά λ λ ’ έπειδή περί Ά νθους ό λόγο; προστίθημι ό'τι τό  σύγ

γραμμα τούτο μεγάλω ; ένδιαφερει τήν ιστορίαν τ ή ; κοινής 
γλώσση; διά τ ε  τόν δγκον, τήν άνομοιότητα τού λεκτικού καί 
πρό πάντων τήν περίεργον τύχην αύτού . Καίπερ επανειλημ
μένοι; διακηρύξα; ό Καρτάνο; ό'τι μόνον σκοπόν προέθετο τήν 
έν άπλή  φράσει συγγραφήν ιερά; ιστορία; άπηνθισμένη; έκ τών 
βιβλίων τ·ή; Π αλαια; καί Νέα; Διαθήκης, ούχ ήττον έ 
μκξεν έν τή  διηγήσει πολλά; νόθου; παραδόσεις 
ώ ; λέγει, εί; βιβλία φυλαττόμενα έν του δεσποτάτω  τ ή ; 
μανίας (1). Ή  παράλογο; αΰτη έπιχείρησι; έσκανδάλισεν ώ ; 
είκό; τήν εκκλησίαν, διατάξασαν, ώ ; λέγετα ι, τήν έξαφάνισιν
τού άνιέρου βιβλίου έκδοθέντος τό  πρώτον έν έτει 1 5 3 5 - άλ
λ’ επειδή παρά τήν  εκκλησιαστικήν άπαγόρευσιν τό Ά νθος έκυ- 
κλοφόρει ίδίω; εν Στερεά Έ λλά δι, εί; άγαν ζη λ ω τή ; τών ορ
θοδόξων παραδόσεων ό Ζακύνθιο; ιερομόναχο; Παχώμ,ιο; Ρου- 
σάνος ήγέρθη δριμύτατο; επ ικριτή; τού τε Ιναρτάνου καί τών

(1) Ή  νυν δυτική Στερεά Ε λλά ς, δεσποτάτον τής Ρωμανίας τότε λε- 
γομε'νη ένεκα τής έκείσε ίδρυΟείσης δ ε σ π ο τ ε ί α ς  τών Κομνηνών.
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άναγινωσκόντων το βιβλίον αύτού, οδ; χπ ο κ χλ εΐ Ίω α νν ικ ίτχ ; 
καί Κ χρτανίτα; · οθεν ού μόνον έγραψεν ανατροπήν τώ ν έν 
τώ  ’Ανθεί περιεχομένων αντιχριστιανικών δογμάτω ν, άλλά  καί 
θερμώ; προετρεψε τον αρχιεπίσκοπον Ν αυπακτία ; ι'να άποσο- 
βήση τόν λυμαινόμενον τό ποίμνιον αύτοΰ αιρετικόν ιόν .

Α γνοώ  άν τό  άνόητον βιβλίον τού αθλίου Καοτάνου ήδύ- 
νατο ?να κλονίση τ ά ; τό τε  χριστιανικά; πεποιθήσεις, τό  βέ
βαιον όμως ότι τό ύπόδουλον καί άμαθέ; έθνος αναζητούν έν 
τή  άναγνώσει παρηγοριάν τών θλίψεων αύτοΰ, ού'τε έν τή  βυ- 
ζαντινιζούση εκκλησιαστική γλώσση ού'τε έν τ α ϊ;  γρ α μ μ α τ ι-  
καϊ; τών ίερολογιωτάτων εΰρισκε τήν έκπλήρωσιν τού διακαούς 
αύτού πόθου · ό Καρτάνο; έννοήσας τ ί  έζήτουν οί όμ.οεθνεί; 
αύτοΰ, είτε έκ κερδοσκοπίας, είτε έξ άλλου εύγενεστέρου ελα
τηρίου όρμηθεί; προσήνεγκεν εί; τόν πεινώντα στόμαχον άσχη- 
μον άλλά θρεπτικήν τροφήν- εί; τήν γλώσσαν καί μόνην καί 
ούχί εί; τ ά ; δογμ α τικ ά ; παρατυπ ία ; οφείλεται ή επιτυχία, 
τού "Ανθους καί ή δημοτικότη ; τού συντάξαντος α ύ τ ό . "Οτι 
δέ καί αύτό; ό Ρουσάνο; ύπό τό πρόσχημα τών αιρετικών 
δογμάτων έπολέμει αύτήν τήν  κοινήν καί εύνόητον γλώσσαν 
πειθόμεθα έκ δύο συγχρόνων διατριβών αύτού, έν τή  μ ια  τών 
οποίων ισχυρίζεται οτι ένεκα τ ή ;  ασυμφωνία; τών κα τά  τό

που; ιδιωμάτων κοινή τού ελληνισμού γλώσσα ήν ή τό τε  άρ- 
χαΐζουσα εκκλησιαστική, έν δέ τή  δεύτερα ότι α ιτ ία  τής τό τε
άμαθεία; ήν ή οκνηρία τών σπουδαστών καί ούχί τά. διδασκό
μενα ελληνικά β ιβ λ ία .

Ε ίτε ή έκκλησία ούδέν έπέμεινεν έν τή  προγραφή τού δη
μοτικού βιβλίου, είτε, ό'περ καί πιθανώτερον, αύτό; ό Καρτά- 
νος άναγκασθεί; άφήρεσεν έξ αύτοΰ ό, τ ι  προσέκρουεν εί; τά ; 

χριστιανικά; παραδόσεις, τό  Ά νθος μ ετ’ ού πολύ έλευθέρω; 
έκυκλοφόρησεν έν νέα έκδόσει (1567) (1), έπ ί τού κυρίου τ ί -  

(I) Αγνοώ άν τής πρώτης εκδόσεως περιεσώΟηπου άντίτυπον.



τλου τ ή ;  όποία; άναγινούσκονται καί τά  έ ξ ή ;- « έδιωρθώθη- 
σαν καί έξέβησαν τινά  πρά γμ α τα  εσφαλμένα άπερ είχεν πρό- 

τερον μετά  πολλή; έπ ιμ ελείχ ; » .
Ό  γινώσκων τήν ιστορίαν τών τό τε  χρόνων ευρίσκει εύλο- 

γω τάτην τήν δυσπιστίαν τ ή ;  έκκλησία; περί τ ή ;  ειλικρίνεια; 
τών προθέσεων του Καρτάνου· παλα ια ι καί βάσιμοι ύπόνοιαι 

ήνάγκασαν αυτήν ίνα προσεκτικώ; έπ ιβλέπη τά  έν ’Ιταλία  
έκδιδόμενα εκκλησιαστικά βιβλία καί πρό πάντω ν τά ; πρό; 
μόρφωσιν τ ή ;  κοινή; γλώσση; ξενικά; άποπείρα; · ή έλληνική 

εκκλησία εΐχεν άφορμά; εύλογου; όπω ; πιστεύση ό'τι έν τώ  
ζη τή μ α τ ι τής κοινή; γλώσσης ύπελάνθανεν ό δάκτυλο; τή ; 
Ρώμης, αείποτε θεωρησάση; τήν έκβαρβάρωσιν τ ή ;  έλληνική; 
γλώσση; ώ ; τό πρώτον βήμα τ ή ;  διαζεύξεω; του ελληνικού 
λαού άπό τών παναρχαίων αύτού εκκλησιαστικών παραδόσεων. 
Α π α ντα χο ύ  τ ή ;  Έ λλάδο ; έ'νθα κατά  το ύ ; μ.έσου; αιώνα; έ- 
δέσποσαν οί λχτϊνο ι ή εκκλησιαστική γλώσσα κατεστράφη δ ιχ- 
δεχθεΐσα ύπό τών έγχωρίων ιδιωμάτων τά  όποια συν τώ  χρό- 
νω τοσοΰτον έξεβαρβαρώθησαν ώστε ολίγον ετι ύπελειφθη δπω ; 
ύπαχθώσιν ε ί; τήν οικογένειαν τών νεολατινικών διαλέκτων · 
ή δέ το ιαύτη γλωσσική διαφθορά καί ή διά λατινικών γραμ
μάτων άντικατάστασι; τού ελληνικού αλφαβήτου ούδέν έπήλ- 
Οον τυχα ίω ;, άφοΰ τοσοΰτον καλώ; γνωρίζομεν ότι πρώτον 
έργον τών μέν σταυροφ.ρων ήν ή άπαγόρευσι; τή ς  διδασκαλία; 
τ ή ;  έλληνική; γλώσση;, τής δέ έν Ρώμη ύστερον ίδρυθείσης 
προπαγάνδας ή δι έξωμοτών 'Ελλήνων μόρφωσις τού χυδαίου 
έκείνου ιδιώματος, τό όποιον έκβαρβαρωθέν μέχρι γελοιότητο; 
μετά  τοσαύτη; πεισμονής διατηροΰσιν οί άπό τ ή ; ορθοδόξου 
έκκλησία; άπεσχισμένοι "Ελληνες οί Φραγκορωμηού; καί Λε

βαντίνου; εαυτού; προσαγορεύοντε;.
Ά γνοουμεν άν ό Καρτάνο; ήλθεν εί; σχέσεις πρό; τήν Ρω

μαϊκήν εκκλησίαν, δυνάμεθα όμω; ίνα ύποπτευθώμεν μή τ ι ;

μ Ρ/. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,
τών τότε πολλών λατινιζόντω ν συμπατριωτών τού Κερκυραίου 
πρωτοσυγκέλλου συνέταξεν ή έπεξειργάσθη τό Ά νθος, άφοΰ 
αύτό; ό φερόμενο; σ υντάκτη; αύτού έπανειλημμένω; ομολογεί 
εαυτόν α μ α θ ή  καί μ.άλιστα ά μ . α θ έ σ τ α τ ο ν .  Κ ατά  τού; 
αύτού; χρόνου; ήκμαζεν ό Νικόλαο; Σοφιανός, Ιίερκυραιο; ώ; 
ό Καρτάνο; τήν πατρίδα, τρόφιμο; δέ τού έν Ρώμη ελληνικού 
γυμ.νασίου · ούτο;, έπ ί σκοπώ ώ ; λέγει φωτισμού τού έκβεβαρ- 
βαρωμένου έλληνικοΰ έθνους, συνέλαβε τήν ιδέαν όπω; συγ- 
γράψη σειράν δημώδους έγκυκλοπαιδείχ; ώς καί γραμματικήν 
καί συντακτικόν τ ή ;  καθομιλουμένης γλώσση; · τώ ν ύπ’ αύτού 
τού ίδίου καταγραφομένων πολλών δημωδών συγγραμμάτω ν 
έν καί μ.όνον έδημοσιεύθη, ή παράφρασι; τού περί παίδων α

γω γή ; Πλουτάρχου (1545), ή δέ γραμματική  εύρεθεΐσα χειρό
γραφο; έν τή  Παρισινή βιβλιοθήκη πρό μικρού έξεδόθη ύπό 
τού φιλοπόνου κ. ΙΆ£Γαιΐ(Ι· έκ τών δύο τούτων συγγραμμάτων 
διδασκόμεθα ού μόνον ότι ό Σοφιανό; έθεώρει ώ; κοινήν γλώσ
σαν έν τών χυδαίων α ύ τή ; ιδιωμάτων, άλλά καί ό τι έπειράθη 
όπω ; συστηματοποιήση τό ιδίωμα τούτο κ α τ’ αύθαιρέτου; γραμ
ματικού; καί συντακτικού; κανόνας, διαφθείρας καί πτώσεις 
καί άρθρα καί άλλου; τύπου; τής πα λα ιά ; γλώσσης τούς ο
ποίου; άπαοαλλάκτου; ή έλαορώ; ήλλοιωμένους διετήρησεν ή 
κοινή · τήν προς γλωσσικήν καινοτομίαν απόπειραν τού Σοφια

νού έτι μάλλον καθιστά ύποπτον ή προτασσομένη τ ή ; γραμ
μ α τική ; αύτού λατινική προσφώνησι; πρό; τόν καρδινάλιον τ ή ;  
Λωρραίνης. 'Ο συγκρίνουν τό υφο; τού Καρτάνου πρό; τό τού 
Σοφιανού άναγνωρίζει στενήν σχέσιν, τό δέ παραδοξότερον ότι 
άπαντώσιν έν τώ  "Ανθεί φράσεις άπαραλλάκτω ; σχεδόν φερό- 
μεναι έν τή  τό τε  άνεκδότω γραμματική  τού Σοφιανού, ώ ; 
δηλοΰται έκ τ ή ; έξή; περικοπή; τού Σοφιανού συγκοινομένη; 
πρό; τά  ανωτέρω (σελ. λθ, μ'), παρατεθειμένα έκ τού Ά ν θ ο υ ς . 

ο Καί μή βαρυγομήση τινά ;, άν έκεϊνα πού ε ί;  πολλούς

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  μγ*.
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καιρούς μέ πολύν κόπον καί καλούς διδασκάλους μετά  βίας μχ- 
θαίνονται, τώρη νά τά  βλέπουν εις τέτοιαν γλώσσαν κοινήν

όποΰ καί οι γυναίκες νά τήν  γρυκοΰν (1) » .
Έ κ  τούτων δυνάμεΟα όπως είκάσωμεν ή ό τι αύτος ό Σο

φιανός συνέγραψε τό έπ’ όνόματι του αμαθούς συμπατριώτου 
αύτοΰ φερόμενον "Ανθος, ή ό τι σπουδαίως συνετέλεσεν εις έπε- 

ξεργασίαν καί έκδοσιν τοσοϋτον ογκώδους καί δαπανηρότατου 
διά τούς χρόνους έ'κείνους β ιβλίου- τό  ζή τη μ α  τούτο διευκρι- 
νηθήσεται άν π ο τε  άνακαλυφθή άντίτυπον τής πρώτης έκδό- 
σεως καί όρισθή καλώς τό  έ'τος αύτής, 1 5 3 5  ή 1 5 4 5 , διότι 
έν τώ  τελευταίω  τούτω  έτει γινώσκομεν ότι ό Σοφιανός είχεν 

ίδιαν τυπογραφίαν έν τή  πόλει έν ή έδημοσιεύθη τό “Ανθος.
Τό Καρτανικόν ζή τη μ α  βεβαίως συνεκίνησε τήν έκκλησίαν, 

ή δέ έπ ιτυ χ ία  του “Ανθους ήνάγκασεν αύτήν ίνα προσφέρη εις 

τον διψώντα λαόν πνευματικήν τροφήν, άπηλλαγμένην μέν 
ξενικής κακοχυμίας, άλλ’ όπωςδήποτε εύ'πεπτον καί άνάλογον 
προς τήν λειτουργίαν του πεινώντος στομάχου · τό  εργον άνε- 
τέθη εις τον συμπατριώτην καί διάδοχον του Καρτάνου έν τή  
ποω τοσυγγελία ’Αλέξιον τον Ραρτοΰρον, όστις έκπονήσας σει
ράν σοφών διδαχών έν ΰφει ύψηλοτέρω μέν τής χυδαιολογίας 

τού “Ανθους, άλλά ταπεινοτέρω τής τό τε  έν χρήσει έκκλησια- 

στικής γλώσσης, έξέδοτο αύτάς έν Έ ν ετ ία  (1560) (2).
Τήν άνάγνωσιν του συγγράμματος τούτου συνιστα διά π α 

τριω τικής έγκυκλίου ό τότε έπ ί άρετή καί παιδεία περιβόη-

(1) Γραμματική σελ. 84.
) "Οταν εγραφον τήν περί Νεοελληνικής γλωσσης πραγματείαν έγνώ-

. » . /  ,    ητ---- ΤΡ) ωταν εςρίλ,γν» .--Γ· . . .
ριζον τό δυσεύρετον τούτον βιβλίον έκ τής παρά Μαρτίνιρ τίϊ> Κρουσίω 
περιγραφής- άλλ’ έπ’ εσχάτων λαβών γνωσιν αύτοΰ ποΰ συγγράμματος 
ές αντιτύπου άποτεθησαυρισμενου έν τή βιβλιοθήκη του φιλομούσου κ. 
Λ’. Ψυχάρη, λεπτομερώς περιγράφω τοΰτο εν τώ άνεκοο’τω πονήματι 
μου « Χρονικά τής Ελληνικής τυπογραφίας » .

τος άρχιερευς καί πατριαρχικός έξαρχος Θεωνά; ό μ.ετά θάνα

τον έν τή  χορεία τών άγίων καταριθμηθείς · καί ή μέν έγκύ- 
κλιο; έχει τό ' εξής άξιοσημείωτον ότι ποώτον ήδη ή εκκλησία 
άποκαλεΐ τό υπόδουλον έθνος ούχί  Ρωμαίους ώς πρότεοον, αλ

λά γ έ ν ο ς  ’Ε λ λ ή ν ω ν ,  τό  δέ σύγγραμμα ότι εί; έ ξήγησιν 
ρ.·.- Μ -  '  Ρ '
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του Ευαγγελίου λαμ.βάνει παραδείγματα  καί έξ αύτής τής
ελληνικής άρχαιότητος, ώς δηλοϋται έκ του εξής προοιμίου 
τή ς  έκτης δ ιδαχής.

« Οί ’Αθηναίοι οί σοφοί άνδρες έκεΐνοι, θέλοντες νά γίνων- 
τα ι τ ά  παιδία  αυτών εις πάσαν τέχνην καί επιστήμην π ε 
παιδευμένα, έσυνείθιζαν τήν τάξιν ταύτην νά κάανουν · όταν 
έγίνοντ’ άν τ ά  πα ιδ ία  του; εις ηλικίαν ικανήν καί ώρέγοντ άν 
τ ί νά μάθουν, τά  έπερναν εις τάς τέχνας όλας καί έπ ισ τή - 
μας, καί τού ; τάς έδειχναν, τή ν  σοφίαν, τήν ιατρικήν, τήν 
αστρολογίαν, τήν γεωμετρίαν, τήν ξυλουργικήν, καί πάσαν 
άλλην τέχνην · καί τούς ερμήνευαν όλα τά  ιδ ιώ ματα όπου 
έχει πάσα τέχνη  καί επ ιστήμη, καί τού ; έδείκνυον καί τά  
όργανα αύτών τών τεχνών, διά νά ιδοΰν νά εκλέξουν ποία 
τούς αρέσει · καί όποια τούς ήθελεν άρέση, εις εκείνην τό  έ- 
βαναν νά μάθη τό π α ιδ ί. Διό έστοχάζοντο τά  παιδία  πρώτον 
νά εκλέξουν τήν καλλειοτέραν, καί έδιελογίζοντο λιέγοντε; ότι, 
εάν εκλέξω τήν σοφίαν, μέ θέλουν ονομάζει σοφόν · έάν εκλέ
ξω τήν  ιατρικήν, μέ θέλουν ονομάζει ιατρόν- τήν αστρολο
γίαν, άστρολόγον · τήν  γεωμετρίαν, γεω μέτρην. Καί ή καλ- 

λειοτέρα ένομίζετο είναι όταν είχε  τ ά  τρία τα υ τα , πρώτον 
νάναι εύ'κολος νά τήν μάθη τινάς · δεύτερον, νά κερδίζη πολ
λά - τρίτον, νάναι τιμημένη, διά νά τον τιμούν όλοι. Καί όταν 
ήθελεν έκλέξη τό παιδίον έκεϊνο τήν καλλειοτέραν ή οποία 
νά είχε τ ά  τρ ία  τα ΰ τα , τό τε  όλοι οί πρεσβύτεροι τό  έπαινου- 
σαν καί έλεγαν, ότι θέλει γένει μέγας, άξιος άνθρωπο; τοΰτο 
το πα ιδίον. Καί τοΰτο τό έ'καμναν διά τον τρόπον ττούτον ·
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έπειδή ό άνθρωπος έχει δύο ορέξεις, μίαν λογικήν καί μίαν 
φυσικήν, όποϊαι καί αί δύο αύται ορέγονται το καλόν · άλλα 
ή λογική ορέγεται το καλόν όποιον έναι αληθινόν κ α λ ό ν  ή 
φυσική δε έπ ιθυμα καί αύτή τό καλόν φύσει, άλλα επειδή 
άπό τάς αισθήσεις ορέγεται τούτο, αί αισθήσεις τήν άπατοΰσι 
καί δ έχετα ι τό κακόν ώς καλόν, διετουτο ήθελαν έκεινοι ό'τι 

ή λογική δρεξις νά συμφωνήσή μετά  τής φυσικής εις έ'ν πρά γ
μα, καί ούτω νά γένγ) άριστος εις τήν  τέχνην ή επιστήμην 
εκείνος ό άνθρωπος χωρίς έναντιότητος, ίνα μή μ ά χ ετα ι ή φυ
σική τή ν  λογικήν, μόνον νά άμοφωνοΰσι καί αί δύο εις μίαν

σύμ,πνοιαν καί όμ,όνοιαν » .
Ό  συγκρίνων τήν γλώσσαν ταύτην πρός τά  έν τοΐς δπισθεν

παρατεθειμένα παλαιά μνημεία αυτής ευκόλως πείθετα ι δ τ ι 
ό Κερκυραΐος ίεροκήρυξ ούδέν έπενόησε νέαν γλώσσαν, άλλ’ 
άπλώς ¿συστηματοποίησε τή ν  άπό τών Πτολεμαϊκών χρόνων 
λαλουμένην κοινήν. Η γλώσσα τών Διδαχών τούτων διακρινο- 
μένη έπ ί αρμονία καί γραμματική  κανονικότητι κατέστη εκ- 
το τε  ή έθνική τών 'Ελλήνων γλώ σ σα- πρός ταύτην κατά τό 
μάλλον ή ήττον συνεμορφώθησαν οί μέχρι τών άρχών τής ένε- 
στούσης εκατονταετηρίδας συγγράψαντες εις φωτισμόν του έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ, πλήν ευαρίθμων ιεροδιδασκάλου έμμεινάντων έν 

τή  παλαιά  βυζαντινή παοαδόσει καί τών καθ’ ύπαγόρευσιν τής 
έν Ρώμή Προπαγάνδας προτιμησάντων τό άμόρφωτον χυδαϊον 

ιδίωμα τών ελληνικών νήσων · άλλ’ ό άπό τών μέσων τής π α - 
ρελθούσης έκατονταετηρίδος άναπτυχθείς οργασμός του έ'θνους 
εις πνευματικήν άνάπτυξιν λεληθότως άπηοχαίωσε τήν γλώσσαν 
του Ραοτούρου, τήν όποιαν πρώτος έγκαταλιπώ ν είς συμπατριώ 
της αύτοΰ ό Νικηφόρος Θεοτόκης συνέγραψε κατά  τό παράδειγμα 
έκείνου σειράν διδαχών έπί του Ευαγγελίου έκάστης Κυριακής, 
τά  λεγόμενα Κυριακοδρόμια, έν γλώσσή ύψηλοτέρα, ή τις είναι 
αύτή ή νυν ύπό πάντων τών Ελλήνω ν γραφομένη κοινή.

Τελευτών τήν μακράν ταύτην παρέκβασιν παρατηρώ δτι ή 

κοινή αυτη γλώσσα έν ώ τοσοΰτον έπέτυχεν  έν τώ  πεζώ  λό
γω  ουδόλως ηύδοκίμ.ησεν έν τή  π ο ιή σ ε ι- μέχρι τής ένεστώσης 
έκατονταετηρίδος ούδέν άξιον λόγου ποιητικόν αυτής μνημεΐον 
γινώσκεται πλήν τής Στοιχειομαχμας (1790), άλλα καί αΰτη 
έργον έξελληνισμένου Αυστριακού, του Μομάος, τοσοΰτον ένω- 
ρίς άπηρχαιώθη ώστε μόνον οί έξ έπα γγέλμ α τος φιλολόγοι 
γινώσκουσι το π ο ίη μ α . Είς τήν άποτυχίαν ταύτην οφείλεται 
ή άνάδειςις του Κρητικού ιδιώματος παραγαγόντος μεγάλην 
σειράν ποιητικών έργον/ τά  όποια διακρίνει καί ύψος καί κάλ
λος άληθους ποιητικού λόγου ( I ) - ενός τών αριστουργημάτων 
τής Κρητικής ποιήσεως, τή ς  Έρωφίλης του Χορτακίου, θελή- 
σας ό πρώτος έκδοτης ίνα διορΟώσγι τό λεκτικόν κατά τήν 
κοινήν γλώσσαν έλεεινώς άπέτυχε , διό κα ί τό  έργον άνατυποι- 
θέν ύπό λογίου Κρητός έν τή  άρχική διαλέκτω  φέρει τήν ε
ξής περίεργον είδοποίησιν. « Ή  παρούσα τραγω δία δσον είναι 
μελίρρυτος καί γλυκοδιήγητος είς τήν  φυσικήν της γλώσσαν, 
τήν Κρητικήν, τόσον είναι άνοστομίλητη καί σιχαδερή είς 
έτέραν καί άλλοδαπήν ομ ιλίαν. ’Επειδή λοιπόν νά έτυπώθη 
πρόπαλαι είς γλώσσαν κα τά  πολλά διεφθαρμένην, όπου καμ- 
μία νοστιμάδά δέν έπροξένα, μάλιστα ναυτιασμόν καί άναγου- 
λιασμόν έπαρακίνα είς δλους, ιδού όπου τώρα νεωστί μέ έπι-

(1) Πρό του Κρητικού έπεκράτει εν τή ποιήσει τό Επτανησιακόν ι
δίω μα- άλλ’ οί συμπατριώται του Ραρτούρου καί Θεοτάκη άπετυχον 
εν τή ποιητική γλιόσση · τά  παλαιά προίοντα τής Κερκυραϊκής καί Ζα- 
κυνόίου μούσης διακρίνονται έπί βαρβαροτητι λεκτικού, ψυχρολογική στι
χουργία καί δουλική άπομιμήσει ιταλικών ποιημάτων. Περί τά μέσα 
τής παρελΟούσης έκατονταετηρίδος ό ΖακύνΟιος ποιητής Χαβάγιας κεν
τηθείς εκ τής επιτυχίας τού Έρωτοκρίτου εγραψε κατά μίμησιν τού Κορ- 
νάρου μακράν καί ώραίαν εποποιίαν ήν είδον χειρόγραφόν παρά τι~> φι
λώ καί εύεργε'τ-ρ Κ. Λομβάρδω .



μέλειαν καί εξοδον έδικόν μου τήν δίδω εις τόν τύπον, πρό; 
χάριν τών άναγινωσκόντων διωρθωμ-ένην ώ ; έγράφη καί έσυν- 
τέθη άπό τά ; χεΐρα; τοϋ Πο ην ο ϋ . . . Πάσα γλώσσα χα ίρεται 
εί; τους ιδιωτισμού; τού ; ίδίου;, ό'θεν κανείς μή άποκοτα να 
συγχύζη τ ά ;  γλώσσας » . Τήν φιλολογικήν ιεροσυλίαν του Κι- 
γάλα ζηλώσας έν το ΐ; καθ’ ή μα ; χρόνοι; ό Φωτεινός μετέβαλε 
τόν ’Ερωτόκριτον ε ί; τήν κοινήν γλώσσαν- άλλά καί ή νέα 

απόπειρα έλεεινότερον άπέτυχε , τό δέ Κρητικόν ποίημα έξα- 
κολουθεΐ έν τώ  ίδίιρ ϊδ ιώ ματι έκδιδόμενον εί; ψυχαγω γίαν τοϋ

ελληνικού λαού.
Μεθ’ ό'λα; τά ; διαλεκτικά; αύτη; ανωμαλίας ή Κρητική διά

λεκτος έπεκράτησε μέχρι τών άρχών τ ή ; ένεστώση; έκατον
ταετηρίδο; ώς ή μόνη γλώσσα τής έθνική; πο ιήσ εω ;- άμ.α ό
μως έγιναν γνωστά τά  δημοτικά τή ; 'Ελλάδος άσματα, ή άρ- 
ματωλική γλώσσα έπεσκίασε τήν Κρητικήν, τήν δέ θέσιν τοϋ 
Χορτακίου καί του Κορνάρου κατέλαβεν ό Βιλαρά; καί 6 Χρι- 

στόπουλος.

Ή  Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη διά πολλών πόνων καί έναντίον 
ποικίλων δυσχερειών παγιωθεΐσα εισέρχεται διά τοϋ παρόντος 

έκτου τόμου εί; τό δεύτερον ή'μισυ α υ τή ;· καίπερ δέ σκοπού
σα ό'πω; έν τέλει έκθεση τήν μικράν α υτή ; ιστορίαν καί ευ
γνωμονώ; άναγράψη τά  ονόματα τών ευεργετών καί συνδρομη
τών αύτής, ούχ ή ττον  καί νΰν κ α τά  καθήκον διακηρύττει τήν 
διάπυρον αύτή ; ευγνωμοσύνην πρό; π ά ντα ; τού; ήθικώ; ή ύλι- 

κώ; συντελέσαντας εΐ; τήν ανίδρυσα ένό; τών μεγαλειτέρων 
μ,νημείοίν τοϋ μεσαιωνικού έλληνισμοϋ. Καί δή χά ρ ιτα ; μ.ε- 
γάλας ομολογεί πρό; τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων, τού ; τε  κατά  
καιρόν ύπουργού; τ ή ; Δημοσία; Έ κπαιδεύσεω ; καί π ά ντα ; τού ; 
φιλομ,ούσου; ομοεθνείς τούς λόγω ή έργω ύποστηρίξαντα; τήν
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πρόοδον τοϋ έθνικου τούτου μνημείου ■ ευγνωμονεί δέ πρό; 
τόν έν Παρισίοι; σύλλογον εις. μψύχωσιν τών ελληνικών γραμ
μάτων, τού; έπ ί τ ή ;  Δημοσία; έκπαιδεύσεω; υπουργούς τή ; 
Γαλλική; δημοκρατία; καί τήν έν Μονάχω Βασιλικήν ακαδη
μίαν διά  τε  τό έπανειλημμένω; έπιδειχθέν σπουδαΐον ενδια
φέρον αυτών εί; έξακολούθησιν τ ή ;  Μεσαιωνική; Βιβλιοθήκη; 
καί τ ά  πρό; τόν έκδότην αύτή ; έπιδαψιλευθέντα τοσαϋτα τ ι 
μητικά  δείγμα τα , καί έν τέλει ευχαριστεί τού ; πολυμαθείς 
ακαδημαϊκού; καί καθηγητά ; Κυρίου; E . E g g e r, E . Miller, 
G . P erro t, A lb ert D um ont, A lfred R am baud, Cb. G idel, W il
helm  W a g n er, Conrad B ursian , G ustave M eyer (1), F reem an , 
G. Masson, Tozer, W esselofsky, P yp ine, M artiuov, Jerecek  
καί τοσούτου; άλλους κ α τά  βήμα παρακολουθοϋντα; τήν πρόο
δον τοϋ έ'ργου μ,ετά τ ή ;  έπιστημονική; έκείνη; εύμενεία; τ ή ;
τοσοΰτον απαραιτήτου εί; έμψύχωσιν τοιούτων πολυμόχθων 
έργων.

Β

Τ ά  έν τώ  παρόντι τόμω  έκδιδόμενα μνημεία, άσχέτω ; τή ; 
πρό; τήν Κυπριακήν ιστορίαν αναφορά; αύτών, δυνατόν ίνα 
ύπαχθώσιν εί; μίαν καί μόνην κατηγορίαν, τήν διαφώτισιν τ ή ;  
ιστορία; τοϋ έν Έ λλά δι ΐσχύοντο; κ α τά  τού ; μέσου; αιώνα; 
δικαίου · ώς το ιαϋτα  δε μεγάλως ένδιαφέρουσι τήν Βυζαντι
νήν νομ,ολογίαν καί συμπληροΰσι τ ά ;  περί τα ύ τη ; έρευνα; τοϋ 
περικλεούς Ζαχαρίου καί τοϋ γάλλου M ortreuil, οίτινε; μ.ετά

(1) Ό  πολυμαθής ουτος καθηγητής τοϋ εν Πράγη πανεπιστημίου 
έδημοσίευσε καί Ιν ίδιαιτε'ροις φυλλαδίοις τάς έςής δύο μελετάς περί 
των έν τώ δευτε'ρω τόμω έκδεδομε'νων Κυπριακών μνημείων — Roma
nische Woerter im Kyprisclie Mittelgriechisch. — II dialetto delle Crona- 
che di Cipro. Torino 1875, Loesclicr.

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟ©. ΣΤ '. δ'.



τίνος επιμονής άναζητήσαντές τινα τούτων έν παρόδω ύπό Δου- 
καγγίου μνημονευθέντα άπέτυχον έν ταις έρεύναις αύτών .

Καί πρώτον ανάγκη Ινα εϊπωμέν τινα  περί του κυριωτέρου 

μνημείου τής συλλογής ταύτης, τών ’Ασιζών του βασιλείου

τών 'Ιεροσολύμων καί τή ς  Κύπρου.
*Ως γνοοστόν οί Σταυροφόροι γενόμενοι κύριοι τής Ίερουσα 

λ ή μ  (23 ίουλίου 1 0 9 3 ) έξέλεξαν ηγεμόνα τον Γοδοφρέδον Βουϊλ- 
λών. Μεταγενέστεραι παραδόσεις, δυστυχώς μή έπιβεβαιούμε- 
ναι ύπό τώ ν ιστοριογράφων τών Σταυροφοριών, άποδίδουσιν εις 

τήν  έφήμερον βασιλείαν του Γοδοφρέδου τούτου τήν  π ο λ ιτ ι
κήν, στρατιωτικήν καί δικαστικήν διοργάνωσιν τού πρώτου έν 
τή  ’Ανατολή λατινικού βασιλείου- κατά  μίαν τούτων διασω- 
θεΐσαν παρά τώ  γαλλοκυπριώτη νομοδιδασκάλω ’Ιωάννη τώ  
Γβελίνω ό προειρημένος ήγεμών προτροπή του τε  λατίνου π α - 
τριάρχου καί τών άποτελούντων τήν βασιλικήν θεραπείαν τ ι
μαριούχων άνέθετο εις τούς τό τε  λογιωτέρους τήν  εντολήν ό
πως έρωτήσωσι τού ; έν Ίεροσολύμοις έκ πάσης τής Ευρώπης 
συνελθόντας Σταυροφόρους καί μάθωσιν όποια τά  έν έκάστη 
χώρα έπικρατοΰντα ήθη καί έθ ιμα . Οί έπίτροποι έκπληρώσαν- 
τες  τό πρόσταγμα συνεκεφαλαίωσαν τό αποτέλεσμα τών ερευ

νών αύτών έν ύπομνήματι, τό όποιον ό Γοδοφρέδο; ύποβαλών 
εις τον πατριάρχην καί τούς στρατιωτικούς αρχηγούς συνεζή- 
τησε μ ε τ ’ α ύ τώ ν - ούτω δέ έκλεχθεΐσαι αί καταλληλότεραι 
πρός τάς τότε περιστάσεις διατάξεις κατεστρώθησαν εις δύο 
κώδικας έπονομασθέντας Assises, ή Σ ύνταγμ α  ώ; λέγουσι τά

Κυπριακά κείμενα .
Τών κωδίκων τούτων ό μέν πρώτος διέγραφε τάς μεταξύ  

ήγεμόνος καί τιμαριωτών αμοιβαίας σχέσεις καί υποχρεώσεις, 
ό δέ δεύτερος έκανόνιζε τάς ιδ ιω τικά; συναλλαγάς καί τήν  
τιμωρίαν τών έγκλημ άτω ν. Προς έφαρμογήν τών νόμων τού
τω ν ώρίσθησαν δύο δικαστήρια, έξ ών τό μέν προεδρευόμενον

V'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

ύ π ’ αύτοΰ του βασιλέως, ή έν απουσία τούτου ύφ’ ένός τών ά- 
νωτέρων του στέμματος αξιωματικών έκλήθη ' Γψηλή Αύλή 
(H aute Court) (1), τό δέ έτερον, όλως του πρώτου ανεξάρ
τητον, ώνομάσθη Κάτω Αύλή ή Αύλή τής Βουργεσίας (La 
basse C ourt, L a  C ourt des Bourgois) ώς δικάζον τ ά ; μεταξύ  

άστών (bourgeois) διαφοράς, καί προηδρεύετο ύφ’ ένός βασι
λικού έπιτοόπου (βισκούντη, TÎscomte) έχοντος συνέδρους καί 
δώδεκα ένορκους κριτάς (jurés).

Οί άποτελουντες τήν Σταυροφορικήν νομοθεσίαν δύο ούτοι 
κώδικες γεγραμμένοι διά μεγάλω ν γραμμάτω ν καί φέροντε; 
έν έκάστη σελίδι τά ς ύπογραφάς καί τά ; σφραγίδας του Γο
δοφρέδου, του πατριάρχου καί τού βισκούντη, έφυλάσσοντο έν 
θήκη άποκειμένη έν τώ  ναΐσκω του 'Α γίου Τάφου, όθεν καί 
ή έπωνυμία αύτών Ά γ ιο τα φ ιτ ικ ά  Γράμματα (L e ttres de S a in t 
S épu lcre)· έν περιπτώσει διχογνωμίας περί τήν ερμηνείαν αύ
τών έξήγοντο τά  πρω τότυπα τα υ τα  γράμματα , καί άφοΰ έ- 
πεθεωρουντο, άπετίθεντο πάλιν έν τή  αύτή θήκη έπί παρου
σία έννέα τουλάχιστον προσώπων έκλεγομένων έκ τών τριών 
του βασιλείου τά ξεω ν .

Παρά τάς αύλάς ταύτας άναφέρονται καί δύο έτεραι, τών 
όποιων τήν ΐδρυσιν αποδίδει ή παράδοσις εις τον αύτόν Γο- 
δοφρέδον λέγετα ι δηλαδή ότι ό πρώτος ούτος τών 'Ιεροσο
λύμων βασιλεύς έπέτρεψεν εις τού; Σύρους όπως διοικώνται 
ύπό ιδίων αρχόντων (reis) καί κατά τούς ίδιους αύτών νόμους· 

οί Σύροι ήσαν οί κατ’ έξοχήν έμποροι τών χρόνων έκείνων, αί 
δέ κοινότητες αύτών άπετέλουν μάλλον έμπορικά ή πολιτικά

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  να ’,

(1) Ή  'Γψηλή Αύλή ήν είδος ήγεμονικοΰ συμβουλίου ή παρλαμέντου 
συσκεπτομένου περί των άφορώντων εις τήν πολιτικήν του βασιλείου 
διοίκησιν .



σω ματεία· τ α  σωματεία τα ύ τα  ώνομάζοντο Φούντικας (1), ή 
ώς τά>ρα λέγομεν έπ ί το άνατολικούτερον Παζάρια · πρός έπ ί- 
λυσιν των έν τώ  Φούντικι τούτω  άναφυομένων συνεχών διε

νέξεων ίδρύθη h  έμποροδικεΐον (Αυλή του Φούντικος) ττροε- 
δρευόμ.ενον ύφ’ ενός βασιλικού επιτρόπου (bailli) έχοντος συ
νέδρους και έ'ξ κριτάς, έξ ών οι μ.έν τέσσαρες ήσαν Σύροι, οί 
δέ δύο Γ ά λ λ ο ι. Συγχρόνως δέ ίδρύθη καί έν ναυτοδικείου προς 
έκδίκασιν τω ν καθαρώς ναυτικών διενέξεων, όνομασθέν Αύλή τής 
Α ’λύσου ή Τζαϊάνας (Court de la  Chaîne) ένεκα τ η : διαφρατ- 
τούσης τό τε  τούς λιμένας άλύσεως. Αί διέπουσαι τάς τελευ
ταίας ταύτας αύλάς διατάξεις αγνοούνται, μόνον δε έκ των 
Α’σιζών τής Βουργεσίας πληροφορούμεθα τήν ύπαρξιν αύτών .

At αύτα ί παραδόσεις έξακολουθοΰσι λέγουσαι δ τ ι οί μέν έν 
τω  Ά γ ίω  Τάφω άποκείμενοι πρω τότυποι κώδικες των Ά σιζώ ν 
άπωλέσθησαν έν τή  ύπό Σαλαδίνου άλώσει τή ς Ιερουσαλήμ 
(2  όκτ. 118 7 ), οί δε Σταυροφόροι ούχ ήττον έπί τή  βάσει 
των ά π ό  μνήμης διασωΟεισών διατάξεων κατώρΟωσαν ϊνα συν- 
τάξωσι νέους κώδικας, οιτινες καί πάλιν έμειναν απόρρητοι 
μέχρις ου διάφοροι τής Κύπρου βασιλείς έπεξεργασθέντες αυ

τούς ¿δημοσίευσαν ύπο τον τύπον ύφ’ όν γινώ σκονται.
Καί το μ.έν γνωστόν κείμενον τω ν Ά σιζώ ν τή ς  υψηλής Αυ

λής έγράφη έν τή  γαλλική διαλέκτω  τών χρόνων έκείνων ύπό 
δύο γ α λ λ ο κ υ π ρ ιω τ ώ ν  νομοδιδασκάλων τή ς ΙΓ' έκατονταετηρί-

(1) γαλ. fonde, fondlque, ίταλ. fondaco, ισπαν. fun dago, Ή  λε'ξις 
προήλΟεν εκ του αραβικού fonduk, αδτη δε εκ του ελληνικού π  α ν δ ο- 
κεΤον. Προ τών Σταυροφοριών οί βυζαντινοί Ιλεγον φ ο ύ ν δ α κ α  την 
βασιλικήν άποθήκην τών σιτηρών και φουνδακάοιον τον έπιστάτην αυ
τής (Ά τταλιιάτης σελ. 202, 203, 240)· ώς δέ τον φούνδακα οδτω 
και άλλας έλληνικχς λε'ξεις διεφθαρμε'νχς ύπό τών ’Αράβων και Σύρων 
παρε'λαβεν δ μεσαιωνικός ελληνισμός ώς φουντούκια (ποντικά κάρυα) 

φαρίον (ίππάριον) κλπ.

νβ'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,

δος, Φ ιλίππου του Ναβαρραίου καί Ίωάννου τού Ίβελίνου, τό 
δέ τών τής Βουργεσίας, καίπερ ούτε ονομα συντάκτου ούτε 
χρονολογίαν τ ινά  φέρον, όμολογεΐται ύπό τινων ώς αρχαιό
τερου (1 ). .

Συγκεχυμένας ούχ ήττον έ'χομ.εν ειδήσεις καί περί τή ς  έν 
Κύπρω εισαγωγής τών Ά σιζώ ν · είς καί μόνος ιστορικός ό 
Στέφανος Λουζινιάνος γράφει ότι τα ύ τα ς έκόμισεν είς την νή
σον ό πρώτος αύτής ήγεμών Γουΐδος ό Λουζινιάνος (1193) (2), 
άλλ’ ή μαρτυρία συγγραφέως τής ΙΣ Τ ' έκαντονταετηρίδος καί 
διακρινομένου έπ ί φαντασιοκοπία απορρίπτεται ύπό πάντων 
δ ιά  τον άπλούστατον λόγον ότι ούτε ό Γουΐδος ήδύνατο ίνα 
φέργι είς Κύπρον τούς έν Ίεροσολύμ.οις καταστραφέντας κώδι
κας, ούτε αν συνέβαινέ τ ι  παραπλήσιου ήδύνατο ίνα παρέλΟφ 
έν σιγή ύπό τών Κυπρίων νομοδιδασκάλων.

Έ τέρα  παράδοσις άναφερομ,ένη ύπό του ενετού έπιτομέως 
τών Εύβοϊκών Ά σιζών λέγει ότι οί Σταυροφόροι άμα γενόμε- 
νοι κύριοι Βυζαντίου (1204) έστειλαν πρεσβείαν είς 'Ιεροσόλυ
μα αίτούμενοι άπό του έκεΐσε βασιλέως καί τού πατριάρχου 
άντίγραφον τών Ά σιζώ ν, κα ί ότι αύτα ι κομισθεΐσαι είς Κων- 
σταντινούπολιν άνεγνωρίσθησαν ώς νόμος τού λατινικού κρά

τ ο υ ς - καί ή παράδοσις όμως αύτη απορρίπτεται, διότι ούτε 
βασιλεύς ούτε πατριάρχης εύρίσκετο έν τή  'Ιερουσαλήμ ύπο- 
κειμέν-/) τό τε είς τούς Σαρακηνούς. Κ ατά τον ενετόν ΙΙαΰλον 
Ραμνούσιον ούχί είς Ιεροσόλυμα άλλ’ είς Κύπρον πέμ.ψας πρε
σβείαν ό αύτοκράτωρ Βαλδουΐνος Α' έλαβεν άντίγραφον τών 
Ά σιζών (3) · δυστυχώς όμως καί ή μαρτυρία τού ιστορικού τού
του τής πρώτης άλώσεως τού Βυζαντίου άντιφάσκουσα πρός

(1) 'Ο  κόμης Beugnot εικάζει ότι έγράφη μεταξύ τών ετών 1173 
και 1180 (Les Assises dans la collection des Croisades, I ,  préf.).

(2) Corograffia di Cipro, Bologna 1573, σελ. 41.
(3) De bello Costantinopolitano, 1584, III. σελ. 142.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ν γ ’.
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άλλα. ιστορικά γεγονότα θεωρείται ύποπτος ■ ό B uchon σιω- 
πηλώς άπορρίπτων αυτήν ισχυρίζεται πως ό'τι αί Ά σ ίζα ι ού 
μόνον ήσαν άγνωστοι επ ί του προειρημένου Βαλδουΐνου, άλλά 

καί ότι μόλις κα τ’ άρχήν έγένοντο γνωσταί έν τη  ύπό του 
διαδόχου αύτοΰ Ερρίκου συγκροτηθείση περί τον Στρυμόνα

τιμαριω τική συνελεύσει (1).
Ά λ λ ’ έτερον οϋχ ήττον πολύπλοκον αναφαίνεται ζήτημ.α, 

το  περί τής εισαγω γές των Ά σιζών έν ΙΙελοποννησω. Ά μ φ ό - 
τερα τά  χρονικά τού Μωρέω; μετά  πολλής ποιητικής ελευθε
ρίας αφηγούμενα τον ρωμ,αντικόν γάμον του Γοδοφρέδου Β' 
Βιλλαρδουΐνου προς την θυγατέρα του έν Κωνσταντινουπόλει 
βασιλεύοντος Ροβέρτου του Κουρτεναί, προσθέτουσιν ό'τι ό αύ- 
τοκράτωρ συσκεφθείς μ,ετά των αξιωματικών αύτοΰ ήναγκάσθη 
ινα έπί τέλους αναγνώριση τόν γάμον τούτον, καί προικίσας 

την θυγατέρα αύτοΰ διά τινων τιμαρίων έχορηγησε πρός τόν 
σύζυγον αυτής τό προνόμιον τού κόπτειν νομίσματα καί δ ι-  

κάζειν κατά  τάς Ά σίζας (1 2 1 8 ):

Καί άπαύτου γχρ του έδωκεν έγγραφου τχ συνήθια 
τχ έκράτει τότε δ βασιλέας εις βλον του το βχσίλειον . . ,

Προ ς τ χ  συνήβια του Μωραιώς μέ του θεού τόν φόβον

τχ  εδωκεν δ βασιλεύς εκείνος δ Ρομπε'ρτος
του μακαρίτου μου αδελφού του πρίγκηπα Ντζεφρόε (2).

(1) « Sans doute au parlement de Eavennique, en 1210, on résolut à 
imiter les croisés de Syrie et d’appliquer les usages féodaux, mais ces 
usages n ’ étaient pas écrits, et il se conservaient par des précédents dans 
la  mémoire des chevaliers appelés à prendre part aux cours de justice ».
Nouvelles Recherches, I, 71 note.

(2) Χρονικόν τού Μωρεώς στ. 1283 4, G1 ΤΟ. Livre de la Conqueste,

74-79 .

Ά λ λ ά  καί η διήγησις αυτη θεωρείται ύποπτος, ύπό δέ του 
Buchon καθαρά μυθοπλαστία (1). Ό  τελευγαΐος ούτος εικάζει 
ότι έν αυτη τή  συνελεύσει του Ραβεννικοΰ (1210) ό αύτο- 
κράτωρ Ερρίκος παρέδοτο τάς ’Ασίζας εις τόν πρ ίγκηπα  τής 
Πελοποννήσου, δ ιότι άληθώς θυγάτηρ του ’Ερρίκου τούτου 
καί ούχί τοΰ αδελφού αύτοΰ Ροβέρτου ήν ή σύζυγος τού Γο- 

δοφρεδου Β Βιλλαρδουΐνου περί ής τα  χρονικά έπλασαν τούς 
τρυφερούς έκείνους μ-ύθους.

"Οπως καί άν έ'χη τό πράγμα, θετικώς γινώσκομεν ό'τι έν 
έ'τει 1 2 7 5  ϊσχυον αί Ά σ ίζα ι έν ΓΙελοποννησω · τ α  προμνημο- 
νευθέντα χρονικά διά μακρών έκτιθέμενα την έν τώ  έ'τει τού- 
τω  άναφυεΤσαν διένεξιν περί τού τιμαρίου της Ά κόβης παρέ- 
χουσι σπουδαίας πληροφορίας περί της έκδικάσεως τη ς  τ ιμ α 
ριωτικής ταύτης ύποθέσεως ένούπιον τής έν Άνδραβίδη συγ- 
κροτηθείσης κ ο ύ ρ τ η ς τ ο ΰ π ρ ί γ κ η π ο ς ,  ή π  α ρ λ  α μ  & 
(parlem ent) ώς έλεγον τό τ ε ·  έκ τή ς  διαδικασίας δέ ταύτης 
πληροφορούμεθα ότι ούχί καί οί δύο τών Ά σιζώ ν κώδικες, 

άλλ’ είς καί μόνος ήτοι αί Ά σ ίζα ι τή ς  'Γψηλής Αυλής είσή- 
χΟησαν έν ΙΙελοποννησω (2).

(1) « Toute cette partie de la croniquo est invention ». Buchon Nouvel
les Recherches, I, 71 note.

(2) ’Αγνοείται δποΤος δ κώδιξ ουτος, ώς και εάν ποτέ έξελληνίσΟη. 
Τχ χρονικά τής Πελοπόννησου (στ. 6195. 6264-70) γράφοντα οτι έν 
τη διενε'ςει Άκόβης δ προεδρευων του δικαστηρίου ήγεμων παραχιορεϊ 
τήν Οε'σιν αυτού είς τόν i;  Ά πουλίχς μισερ Λεονάρδον, οστις

άνθρωπος ήτον φρόνιμός, πολλχ γραμματισμε'νος, 
ύποδεικνύουσι Βεβαίως ότι ή κατανόησις τοΰ απηρχαιωμένου κείμενου τών 
Α’σιζών παρείχε πολλκ πράγματα είς τόν γαλλοπελοποννήσιον ήγεμόνα. 
Ου μόνον σεβασμός πρός τό παλαιόν κείμενον άλλά καί συμφε'ρον έπεισε 
τούς Σταυροφόρους όπως μή επιτρεψωσι τήν έςελλήνισιν τών Άσιζών 
τής υψηλής Αύλής, φοβούμενοι ϊνα μή μάϋωσιν οί υπήκοοι ύπό τίνας 
ορούς διενεμήΟησχν ώς ποίμνια· οίτιο τουλάχιστον δύναται όπως έςη-

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ι .  νε'.



ν ς·. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .
'Α γνοείτα ι ομοίως ό χρόνος τής εισαγωγής τής Σταυροφο

ρία, ή ς ταύτης νομοθεσίας έν τή  φραγκοκρατουμένη Εύβοια, διό
τ ι  και τό γεγονός τοΰτο στηρίζεται εις συγκεχυμένα; παρα
δόσεις. Καί κατά  πάσαν μέν πιθανότητα  έκ Πελοπόννησου (1) 
αί Ά σ ίζα ι μετήχθησαν εις ’Αθήνας καί Εύβοιαν, άγνωστον ό- 
μως πότε καί ύπό ποίας περιστάσεις · κα τά  σημείωμα όμως 
προτεταγμένον τή ς  ένετικής μεταφράσεως έπ ιτομ ή ; τίνος του 
πρώτου κώδικος πληροφορούμεθα ότι έν έ'τει 1421  ό έν Εύ
βοια αρμοστής τής ένετικής δημοκρατίας άκούσας τήν γνώμην 
του περί αύτόν συμβουλίου άνέθετο είς δώδεκα Χαλκιδεϊς τ ι 
μαριούχους τήν έπεξεργασίαν τών έν τή  νήσω ίσχυουσών Ά -  
σιζών · οί έπίτροποι περισυνάξαντες τά  διάφορα κείμενα καί 
άντιπαραβαλόντες τα ΰτα  προς άλληλα έξέλεξαν τ ά  άρχαιότερα 
καί αύθεντικώτερα άποτελούμενα έξ άρθροιν έν συνόλω 3 2 7 .

Ο' δόγης παρεκλήθη ίνα έπικυρώση καί αναγνώριση αύτά  ώς 
νόμον, τρεις δέ αλλεπάλληλοι πρεσβειαι έστάλησαν είς 'Ενετίαν 
όπως άπαιτήσωσιν έν όνόματι τών τιμαριούχων τήν  αίτουμέ- 
νην άναγνώρισιν. Ή  ένετική καγγελλαρία μελετήσασα καί έπε- 
ξεργασθείσα τους νόμους τούτους, καί άλλα μέν τών άρθρ&ιν 
άφαιρέσασα ώς περ ιττά , άλλα δέ κατά  τά ς τό τε  περιστάσεις 
τροποποιήσασα ύπέβαλεν είς τον δόγην τήν έπικύρωσιν τών Εύ- 
βοϊκών τούτων Ά σιζώ ν γεγραμμένων έν τώ  ένετικώ ίδιώ ματι 
καί άποτελουμένων έξ άρθρων 2 1 9 ’ ό κώδιξ ούτος έπ ιτομή 
ών τών έν Ιίελοποννήσω ίσχυουσών άσιζών τή ς 'Γψηλής αύλής,

γηθή δ λόγος 8ι’ 8ν εν Κύπριο έξελληνίσθησαν μόνον αί Άσίζαι τής 
Βουργεσίας· έν τή κατά του Ερρίκου Β συνωμοσία τών τιμαριούχων 
(1306) ή μήσηρ αυτοΰ λε'γει πρδς τους άντιπάλους α ανοίγετε τά  μά
τια  του λαοΰ καί νά ρεβελιάσουν » . Μαχαιρας, σελ. 76.

(]) Βλέπε τους έν τώ άρΟρω 43 καταριθμούμενους τιμαριούχους τής

Πελοποννήσου .

έγράφη έπί περγαμηνής καί έπικυοωθείς διά δουκικοΰ μολυ- 
βδοβούλλου έστάλη είς Εύβοιαν πρός έφαρμογήν (1443) (1).

Οί νεώτεροι τών άσιζών ιστορικοί παραδέχονται, ώ ; προερρέθη, 
ο τ ι · ό  μέν πρώτος κώδιξ συνταχθείς περί τά  μέσα τής ΙΓ ' έκα- 
τονταετηρίδος ύπό τών γαλλοκυπριωτών νομοδιδασκάλων Ίω άν- 
νου τοΰ Ι’βελίνου καί Φ ιλίππου τοΰ Ναβαρραίου καί πολυειδώς 
ύστερον έπεξεργασθείς μόλις τώ  1 3 6 9  άνεγνωρίσθη ώ; νόμος τοΰ 
κράτους (2), ό δέ δεύτερος, ήτοι ό τής Βουργεσίας θεωρητέος 
ώς πολύ αρχαιότερος (3).

'Ο κ. G iraud  παρετήρησεν ότι ή έν τώ  δευτέρω τούτω  κώ- 
δικι (άρθ. μβ’) μνημονευόμενη Κύπρος ώς σημεΐον κατάπλου 
καί ούχί απόπλου τών έμπορευομένων ύποδεικνύει ότι αί άσί- 
ζα ι τής Βουργεσίας ούδέν έγράφησαν έν τή  νήσω · άν όμως 
συνετάχθησαν έν Παλαιστίνη, έπρεπεν άναμφιβόλως ίνα έφαρ- 
μ.οσθώσιν απαράλλακτοι, ή τουλάχιστον άνευ ουσιωδών διαφο
ρών έν όλοις τοις λατινικοί; βασιλείοις τής ’Α νατολής. Δυ
στυχώς όμως τοΰτο ουδόλως έπικυροΐ ή προ μικρού άνακα- 
λυφθεϊσα αρμένική μετάφρασις τών Ά σιζώ ν τή ς ’Αντιόχειας, 
αίτινες έπί μάλλον περιπλέκουσι τό τοσοΰτον πολύπλοκον ζή
τ η μ α - γραφεΐσαι ακριβώς έν ώ χρόνω ό ’ίβελϊνο; έπεξειργά- 
σθη τάς έπ’ όνόματι αύτοΰ φερομένας άσίζας τής ύψηλής αύ
λής (4) αί Ά ρμενικαί, ούτε πρός ταύτας, ούτε πρός τάς πολυ 
άρχαιοτέρας άσίζας τή ς Βουργεσίας συμφωνοΰσιν.

(1) Canciani Leges Barbarorum Y, καί Buchon Nouvelles Reohercbes, 
1 ,112.

(2) Έ ν  τή τιμαριωτική συνελεύσει τή συγκροτηθείση έν Λευκωσίη άμα 
τίμ θανάτω τοΰ Πέτρου Α'.

(3) Συμφωνιών τώ Beugnot καί δ κ. Monnier λέγει 8τι έγράφη έπί τών 
βασιλέων Άμαλρίκου καί Βαλδουίνου Δ', ήτοι μεταξύ τών έτών 1173 
καί 1188.

(4) Ό  μέν ΊβελΤνος έγραψε τάς Άσίζας έν έτει 1255, δ δέ Σεμβάδ 
μετέφρασε τάς Άντιοχικάς το 1265.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ν ζ '.



Ό  ¡μεταφραστής Σεμβάδ ρητώς λέγει δ τ ι ¡μετέφρασε τά ς έν 
τή  αύλή της ’Αντιόχειας ίσχυούσας άσίζας προς χρήτιν τη ς 
έν τω  Κιλικικώ Ταύρω μικρας αύτου -ηγεμονίας Παπερούν · α

γνοείται το γαλλικόν κείμενον του Ά ντιοχικου κωδικός, ή 
αρμένικη δμως μετάφρασις συγχ_ωνεύει άμφοτέρας τάς Ά σ ίζα ς 
έν 3 9  δλοις κεφαλαίοις, έξ ών 1 7  μέν άφορώσιν εις την .¿ψη
λήν αύλήν, τ ά  δέ έτερα 1 2  εις την της Βουργεσίας. Ή  π ε -  
νιχρότης του κειμένου, ή ασυμφωνία των άρθρων τούτων πρός· 
τά  γνιοστά των Κυπριακών άσιζών γεννώσι τον ένδοιασμδν 
μ.ή ή Σταυροφορική νομοθεσία ούδέν ήν όμόρρυθμος, άντιπρο- 
σωπεύουσα τά  κατά τόπους άγραφα νόμιμα τη ς Α να τολές · 
την τελευταίαν δέ εικασίαν υποστηρίζει πως και αύτη ή του 
Σεμδάδ ομολογία δτι οί άλλοι εν Κιλικία, ομοεθνείς αύτου ει- 

χον ιδίας άγραφους άσίζας.
Αί άρμενικαί άσίζαι άρχονται διά των περί γάμου δ ια τά 

ξεων, αϊτινες εύρηνται μάλλον άνεπτυγμέναι καί έν πολλοί; 
διαφέρουσαι έν τοΤς 1 5 1 -1 7 2  άρθροις των Κυπριακών άσιζών. 
Τό XII άρθρον τών πρώτων άτελώς άνταποκοίνεται προς τά  
2 8 -2 9  τών δευτέρων. Ού μόνον δέ ύφος άλλά καί αύτη ή 
τών διατάξεων ούσία πολύ διαφέρει έν τοΐς συγκρινομένοις κει- 

μένοις · τδ  άρμενικόν άρθρον XIII ά ντισ τιχε ΐ μέν προς τό  λα'. 
Κυπριακόν, άλλ’ έν ώ τό πρώτον τάσσει προθεσμ.ίαν πρός έπι- 
στροφην του άπαρέσκοντος ζώου μίαν καί μόνην ήμέραν, τό 
δεύτερον ορίζει έν έτος καί μίαν ημέραν · έν ώ ή XIX διά - 
ταξις τιμω ρεί τούς παραβάτας τών αστυνομικών διατάξεων 
καί τούς νοθευτάς τών σταθμών διά προστίμου 3 6  σολδίων, 

α ί άντίστιχο ι Κυπριακαί 2 8 3 -8 4  όρίζουσι σολδία 6 7  καί ή - 

μισυ (1 ).

νη '. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

(1 ) Assises cT Antioche reproduites en français et publiées par la société 
Mekhitliariste (le pére Léon Alislian) Venise 18715.

Ai τοσοΰτον συγκεχυμέναι αύται παραδόσεις καί ή σιωπή 
τών συγχρόνων καί μεταγενεστέρων ιστορικών τών Σταυροφο
ριών περί γεγονότος τοσοΰτον σημαντικού (1) ένεβαλον εις 
πολλούς την εΰ'λογον υπόνοιαν δτι αί Ά σ ίζα ι ούδέν συνετά- 
χθησαν ύπό του Γοδοφρέδου Βουϊλλών (2), άλλ’ είσιν έ'ργον τών 
μ.εταγενεστέρων βασιλέων, κατά  πάσαν πιθανότητα  κωδικο- 
ποιηθεΤσαι τό πρώτον έν Κύπρω περί την  δωδεκάτην εκατον

ταετηρίδα καί διαδοχικώς έπαυξηθεΐσαι καί τροποποιηθεΐσαι, 
διότι μέχρι της βασιλείας του Πέτρου Β' (1369) μνημονεύονται 
το ιαΰτα ι έπεξεργασίαι τών Ά σιζών.. Πιθανωτέραν δέ τών άλ
λων θεωρώ τήν εικασίαν του κ. P au lin  P aris  ίσχυριζομ,ένου 
δτ ι τ ά  εις Γοδοφρέδον αποδιδόμενα Ά γ ιο τα φ ιτ ικ ά  Γράμματα 
ούδέν ήσαν αί Ά σ ίζα ι, άλλ’ άπλά  τιμαριω τικά  κ τηματολόγια  (3)· 
πρός τοΰτο δέ πείθουσι καί τά  έξής :

1. Ό  αρχαιότερος τών γνωστών τής Κύπρου χρονογράφων 
Λεόντιος ό ΜαχαιρΧς διακρίνει τά  Ά γ ιο τα φ ιτ ικ ά  Γράμμ.ατα 
άπό τών Ά σιζών, άποκαλών τά  μέν πρώτα άπλώς Γ ράμματα, 

άληθη δέ συντάκτην τών Ά σιζών θεωρών τόν βασιλέα της 
Κύςτρου Ούγον τον Α' (1 2 0 5 -1 2 1 8 )·  ό αύτός δέ χρονογράφος 
άφηγούμενος τάς πρός την Ρωμαϊκήν έκκλησίαν διενέξεις του

(1) ’Αξιοσημείωτος ιδίως είναι ή περί Άσιζών σιωπή του διάσημου 
Κυπρίου ιστοριογράφου Florio Bustronio, όστις ού μόνον είχεν δπ’ οψιν 
πολλούς παλαιούς καί νυν άγνοουμε'νους χρονογράφους, άλλα καί ώς γραμ 
ματεύς τής δπό τών 'Ενετών ονομασθείσης επιτροπής (1531) πρός επε
ξεργασίαν καί μετάφρασιν τών Άσιζών εγίνωσκε τα εν το~ς άρχείοις τής 
νήσου έγγραφα ώς καί πάντας τούς τότε -σωζομε'νους κώδικας τών Ά 
σιζών .

(2) « J  ai souvent douté de l ’ existence de cet original déposé dans le 
Saint-Sépulcre, qui pourrait avoir été inventé pour sanctifier les coutumes 
traditionnelles des Français dans la Palestine ». Gibbon histoire de l’ em
pire Romain II, σελ. 673 txS. Buchon.

(3) Journal des Savants 1841, σελ. 291-309.



Πέτρου Α' (1358) παριστα τούς μέν Κυπρίου; απεσταλμένου; 
λέγοντας « αφέντη, νά ξεύρτ) ή άγιωσύνη σου ότι οί γονεϊς 
μας δεν άφήκα τά  σ πίτιά  τους καί τούς συγγενάδες τους καί 
κληρονομιά?; τους π α  νά άπληκέψουν εί; μίαν πέτραν μέσα 
εις τήν  θάλασσαν (τήν Κύπρον) ώς που καί έποΐκαν σ το ιχή - 
μ ατα  καί άσίζαις νά ήναι θαρρούμενοι », τον δέ πάπαν περι- 

φρονοΰντά πως τάς Ά σίζας λ ϊντα  δύναμιν έχουν ή Ά σίζα ις 
σας νά παν κα τά  πρόσωπα των στοιχημάτων, καταλύουν τούς 

νόμους! » (1 ).
2 . Καί έν Πελοποννήσω πρώτον έργον των κατακτητώ ν ήν 

ή εις τιμάρ ια  διανομή τή ς χώρας καί ή έν ίδίω κτηματολο- 
γ ίω  (ρητζίστρον) έγγραφή αυτών (2), μόλις δέ κατά  τ ά  έτη  
1 2 1 0  ή 1 2 1 8  α ί Ά σ ίζα ι έδόθησαν εις τον Βιλλαρδουΐνον ύπό 
των έν Βυζάντίω αύτοκρατόρων. ’'Αν δέ πιστεύσωμεν τον Ρ α- 
μνούσιον λέγοντα δ τ ι ό Βαλδουίνος Α ' έζήτησε τά ς Ά σίζας 
άπδ του βασιλέως τής Κύπρου, βεβαίως ό βασιλεύς ούτος ήν ύ 

ος Α' εις 8ν ό Μαχαιρας αποδίδει τήν  σύνταξιν αύτών.

ξι  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

Ά λ λ ’ άφοϋ τοσαύτας κατά  
εικασίας προέτειναν οί διάφοροι των Ά σιζών έκδόται, δυνάμεθα 
ϊνα καί ήμεϊς προβάλλωμεν τοιαύτας άφιέμενοι τήν έκτίμησιν 
αύτων εις τήν απροκατάληπτο-/ κρίσιν των είδικώς μ ελετη - 
σάντων τήν σταυροφορικήν ταύτην νομοθεσίαν.

Ώ ς  πάντες όμολογουσιν ού μόνον έν καιρώ τής ίδρύσεο/ς 

των λατινικών ηγεμονιών αλλά καί έπ ί πολλάς μ ετά  τα υ τα

(1) Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Β σελ. 78, 65 -66 , 97.
(2) Χρονικόν Μωρεως στ. 637, 641. Livre de la Conqueste, σελ. 56.

το μάλλον ή ήττον εύλογου:

εκατονταετηρίδας ή εσπερία Εύρώπη ήγνόει τ ί  έστί κώδις 
νό μ ω ν  έξ έναντίας δέ οί Σταυροφόροι εύρον καθ’ δλην τήν 
Α ’νατολήν ίσχύον τδ  γραικορρωμαϊκδν δίκαιον ■ συγχρόνως δέ 
γινώσκομ.εν δτ ι παρά τήν έπίσημον νομοθεσίαν έν τα ϊς  π λ ε ί-  
σταις των βυζαντινών έπαρχιών έπεκράτουν καί παλαιά  τινα  
νόμιμα, γρ α π τά  τε  καί άγραφα, άγνωστα ώς έπ ί το  πλεϊστον 
ή μ ϊν . ’Επειδή δέ περί Κύπρου ό λόγος, άναφέρομεν δ τ ι έπ’ αυ 
τής τή ς φραγκοκρατίας παρά τάς Ά σ ίζα ς “σχυεν έν τή  νήσω 
καί άλλο άσχετον προς ταύτας δίκαιον καί καθ’ â ούχί Φράγ- 
κοι δικασταί ά λλ  αύτδς ό έλλην επίσκοπος ’Αρσινόης έρρύθμι- 
ζ ε  τάς μεταξύ Ε λλήνω ν διενέξεις- εις το Κυπριακόν τούτο 

δίκαιον είλημμένον έκ του ΠροχείρΟυ, τής Συνόψεως καί άλ

λων βυζαντινών συλλογών έπισυνάπτονται και περίεργοι τύποι 
τής έπισκοπικής διαδικασίας τών οποίων παραδόξως εύρίσκο- 

μεν π ιστάς απομιμήσεις εις νεώτερα παραρτήματα τών Ά σ ι-  
ζών, ή το ι έν τω  liv re  du  P lé d é a n t συντεταγμένω  περί τήν 
ΪΛ έκαντονταετηρίδα (1 ).

Ε ί; τούς Κυπριακούς τούτους, τύπους συνεχώς έπ αναλαμβά
νετα ι ή ύποχρέωσις όπως ό μέν έγκαλών ύποβάλλτ) λεπτομερή 
λίβελλον περί τής έγκλήσεως, ό δέ έγκαλούμενος λαμβάνων 
άντίγραφον αύτου άπολογήτα ι έγγράφως, καί πάλιν ό πρώ το; 
άντιγράφϊ) καί ό δεύτερος ά ν τ ιτε ίν ρ . Ό  πολύπλοκος ούτος 
τύπος παραδόξως άπαντά  έν περιεργοτάτω  άποσπάσματι τής 
Α ιγυπτιακής νομοθεσίας διασωθέντι παρά Διοδούρω· τό  παρα- 
δοξότερον δέ δτ ι έν τή  ύπό Σ ικελιώτου τοσουτον έπ ιτε τμ η - 
μένη όκταβίβλω  τών Α ιγυπτιακώ ν νομίμων πλήν τών περί 
λιβέλλων τύπω ν άπαντώσι καί άλλαι κοιναί προς αύτάς τάς 
Α’σίζας διατάξεις, ήτο ι ό διορισμός του άρχιδικαστου προϊστα-

(1) BXrés xecpxÂiov 38 « Coument. l’ on ce doit clamer »· axpaêX. xxî 
Régies pour meurtre, iv ixiïdasi Faucher tom. I, 2.c partie a;/,. 246 ,325 .



ξβ·. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,

μένου των ένορκων συνέδρου, ή τιμωρία τών κιβδηλευόντων 

τά ς  δημοσίας σφραγίδας, τ ά  μέτρα καί σ ταθμ ά . Ή  όμοιότης 
αυτη, άν οΰδέν προήλθεν έκ τυχα ίας συγκυρίας, παρέχει τήν εύ
λογον εικασίαν μή τά  τοσοΰτον άτελώς γινωσκόμενα Α ιγυ π τια 
κά νόμιμα διασωθέντα έν Παλαιστίνη καί Κύπρω μέχρι τών 
Σταυροφοριών έχρησίμευσαν ώς ή θεμελιώδης βάσις τών Ά σ ι
ζών τής Βουργεσίας · τήν δέ εικασίαν επί μάλλον ένισχύει το 

γεγονός, ό'τι αύτός ό Γοδοφρέδος έπέτρεψεν είς τους λαούς 
τούτους ίνα κυβερνώνται κατά  τά  ί δ ι α  ν ό μ ι μ α .

Ή  παρά Διοδώρω άνάλυσις τών Α ιγυπτιακώ ν νομίμων έ'χει 

ουτω ·
» Περί δέ τάς κρίσεις ού τήν τυχουσαν έποιοίίντο σπου

δήν, ηγούμενοι τάς έν τοΐς δικαστηρίοις άποφάσεις μεγίστην 
ροπήν τώ  κοινώ βίω φέρειν πρός άμφότερα . . . διόπεο έκ τών 
έπιφανεστάτων πόλεων τούς άρίστους άνδρας άποδεικνύντες 
δικαστάς κοινούς ούκ άπετύγχανον τής προαιρέσεως· έξ Ό λίου 
γάρ πόλεως καί θηβώ ν καί Μέμφεως δέκα δικαστάς έξ έκά- 
στης προέκρινον · καί τοΰτο τό  συνέδριον ούκ έδοκει λείπεσθαι 
τών Άθήνησιν Α ρεοπαγιτώ ν ή τών παρά Αακεδαιμονίοις γ ε 
ρόντων· έπεί δέ συνέλθοιεν οί τριάκοντα, έπέκρινον έξ εαυτών 
ένα τόν άριστον, καί τούτον μέν αρχιδικαστήν καθίσταντο (1), 
είς δέ τόν τούτου τόπον άπέστελλεν ή πόλις έτερον δικαστήν · 
συντάξεις δέ τών αναγκαίων παρά τοΰ βασιλέως τοΐς μέν όι- 
κασταΐς ίκαναί πρός διατροφήν έχορηγοΰντο, τώ  δέ αρχιδικα

στή πολλαπλάσιοι· έφόρει δέ ούτος περί τόν τράχηλον έκ χρυ-

(1) Περί τοΰ άρχιδικαστοΰ καί τών Αιγυπτίων δικολόγων ορα Revue 
Archéologique 1851, σελ. 467, 473.

'Ο  βισκούντη; άντιστιχών τώ Αίγυπτίω αρχιδικαστή έςελε’γετο 
δπό τοΰ βασιλεώς « μέ τήν βουλήν τού; καλούς ανθρώπους τής χο>- 
ρας » καί ωφειλε διακρίνεσΟαι έπί φιλαληθείχ καί εύσεβείχ ( βλε'πε τά 
άρθρα α— ζ τών Ά σ ιζώ ν).

σής άλύσεως ήρτημένον ζώδιον τών πολυτελών λίθων, ο προ- 
σηγόρευον αλήθειαν- τών δ’ αμφισβητήσεων ήρχοντο επειδή 
τήν τής άληθείας εικόνα ό αρχιδικαστής προσθοΐτο (1)· τών 
δέ πάντων νόμων έν βιβλίοις οκτώ γεγραμμένοιν, καί τούτων 
παρακειμένων τοΐς δικασταΐς, έθος ήν τόν μέν κατήγορον γρά- 
ψαι καθ’ έ'ν ών ένεκάλει καί πώς γέγονε καί τήν αξίαν τοΰ 
αδικήματος ή τής βλάβης, τόν άπολογούμενον δέ λαβόντα τό 
χρηματισθέν ύπό τών άντιδίκων άντιγράψαι πρός έκαστον ώ; 
ούκ έπραξεν ·η πράξας ούκ ήδίκησεν ή άδικήσας έλάττονος 
ζημίας άξιός έστι τυχεΐν  · έπ ε ιτα  νόμιμον ήν τόν κατήγορον 
άντιγράψαι καί πάλιν τόν άπολογούμενον άντιθεΐναι (2) ■ άμ- 
φοτέρων δέ τών αντιδικούν τ ά  γεγραμμένα δίς τοΐς δικασταΐς 
δόντων, τό τηνικαυτα έδει τούς μέν τριάκοντα τάς γνώμας 
έν άλλήλοις άποφαίνεσθαι, τόν αρχιδικαστήν δέ τό ζώδιον τή ; 
άληθείας προστίθεσθαι τή  έτέρα τών αμφισβητήσεων · τούτω  
δέ τώ  τρόπω τάς κρίσεις πάσας συντελεΐν τούς Α ιγυπτίους, 
νομίζοντας έκ μέν τοΰ λέγειν τούς συνηγόρους πολλά τοΐς δί
καιοι; έπισκοτίσειν · καί γάρ τάς τέχνας τών ρητόρων καί τήν 
τή ς ύποκρίσεως γοητείαν καί τ ά  τώ ν κινδυνευόντων δάκρυα 
πολλούς προτρέπεσθαι παροραν τό τών νόμων απότομον καί 
τήν  τ ή ; άληθείας ακρίβειαν . . . .

» Έ π ε ί δέ τής νομοθεσίας έμνήσθημεν, ούκ ανοίκειον είναι 
τής υποκείμενης ιστορίας νομίζομεν έκθέσθαι τών νόμων ό'σοι 
παρά τοΐς Α ίγυπτίο ις παλα ιότητι διήνεγκαν ·η παρηλλαγμένην 
τάξιν έσχον ή τό σύνολον ωφέλειαν τοΐς φιλαναγνο^στοΰσι δύ- 
νανται παρασχέσθαι· πρώτον μέν ούν κ ατά  τών επιόρκων θά
νατος ήν παρ’ αύτοΐς τό πρόστιμον, ώς δύο τά  μέγιστα  ποιούν-

(1) Ά ν τ ί τοΰ ζιοδίου τής άληθείας έν τφ  δικαστηρίω τοΰ βισκούντη 
προετίθεντο τά Ευαγγελία.

(2) Παράβαλλε τούς έν τφ  παρόντι τόμω δημοσιευομε'νους λιβελλου; 
σελ. 515, 530, 543, 557, 571.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ξγή



ξδ . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

τω ν ανομήματα, θεούς τε  άσεβούντων καί τήν μεγίστην τών 

παρ’ άνθρώποις πίστιν άνατρεπόντων · έπειτα  εϊ τ ις  έν όδω κα
τ ά  τήν χώραν ίδών φονευόμενον άνθρωπον ή τό καθόλου βίαιόν 
τ ι  πάσχοντα μή ρύσαιτο δυνατός ών θανάτω περιπεσεΐν ώφει- 
λε · εί δέ προς αλήθειαν διά τό αδύνατον μή κατισχύσαι βοη- 
θήσαι, μηνϋσαί γε  πάντω ς ώφειλε τους λιρστάς καί έπεξιεναι 

τήν παρανομίαν · τον δέ τα ϋ τα  μή πράξαντα κατά  τον νόμον 
έδει μαστιγοΰσθαι τεταγμένας πληγάς καί πάσης εΐργεσθαι 
τροφής έπ ί τρεις ήμέρας· οί δέ ψευδώς τινων κατηγορησαντες 
ώφειλον τοΰτο παθεΐν ο τοΐς συκοφαντηθεΐσιν έτετακτο  προ- 
στιμον, εΐπερ έτυχον καααδικασθεντες . . . . εί δέ τις εκουσιως 
άποκτείναι τον ελεύθερον ή τον δουλον, άποθνήσκειν τοϋτον 
οί νόμοι προσέταττον (1), άμα μέν βουλομ.ενοι μη τα ϊς διαφο- 
ραΐς τής τύχης, άλλά τα ΐς τών πράξεων έπιβολαΐς εΐργεσθαι 
πάντας ύπό τών φαύλων, άμα δέ διά τής τών δούλων φρον- 
τίδος έθίζοντες τούς ανθρώπους πολύ μάλλον εις τούς έλευθε- 
ρους μηδέν ά'λως έξαμαρτάνειν · καί κατά  μέν τών γονέων τών 
άποκτεινάντων τά  τέκνα θάνατον μέν ούχ (όρισαν, ήμέρας δέ 
τρεις καί νύκτας ΐσας συνεχώς ήν άναγκαΐον περιειληφότας τον 
νεκρόν ύπομένειν φυλακής παρεδρευούσης δημοσίας . . . .  καί 
τών μέν τά  άπόρρητα τοΐς πολεμίοις άπαγγειλάντω ν έπ ετα τ- 
τεν ό νόμος έκτέμνεσθαι τήν γλώ τταν, τών δέ τό νόμισμα 
παρακοπτόντων ή μέτρα καί σταθμά παραποιούντων ή παρα- 
γλυφόντων τάς σφραγίδας (2), έτι δέ τών γραμματέων τών 
ψευδείς χρηματισμούς γραφόντων ή άφαιρούντων τ ι  τών εγγε
γραμμένων (3), καί τών τά ς ψευδείς συγγραφάς έπιφερόντων, 
άμφοτέρας έκέλευσεν άποκόπτεσθαι τάς χεΐρας, ό'πως οίς έκα
στος μέρεσι τοϋ σώματος παρενόμησεν, εις τα ϋ τα  κολαζόμε-

(1 )’Άρθρον σνε', σελ. 211, 463.
(2) άρθρα σογ, σοε, σπδ, σελ. 227, 229, 232.
¡3) άρθρον σοδ, 238.

νος αύτός μέν μέχρι τελευτής άνίατον ε χ γ  τήν συμφοράν, τούς 
δ ’ άλλους διά τής ιδίας τιμωρίας νουθετών άποτρέπη τών ό- 
μ.οίων τ ι π ρ α ττε ιν - τοϋ μέν γάρ βιασαμένου γυναίκα έλευθέ- 
ραν προσέταξαν άποκόπτεσθαι τ ά  αιδοία (1), νομίσαντες τον 
τοιουτον μ ια  πράξει παρανομώ τρία τά  μ έγισ τα  τών κακών 
ένηργηκεναι, τήν ύοριν καί τήν φθοράν κ.αί τήν τών τέκνων 
συγχυσιν · εί δε τις πείσας μ.οιχεύσαι, τον μέν άνδρα ράβδοις 
χιλιας πληγας λαμ.βανειν έκελευον, τής δέ γυναικός τήν ρίνα 
κολοβοϋσθαι, ύπολαμ,βάνοντες δεΐν τής πρός άσυγχώρητον ά- 
κρασιαν καλλωπιζομ,ένης άφαιρεθήναι τά  μ,άλιστα κοσμοϋντα 
τήν ευπρέπειαν .

« 1ους δε περί τών συμ.βολαίων νόμ,ους Βοκχόριδος είναι 
φασι · προστάττουσι δέ τούς μέν άσύγγραφα δανεισαμ,ένους, άν 
μη φασκωσιν οφείλειν, όμ.όσαντας άπολύεσθαι τοϋ δανείου (2 ) . ..  
τούς δέ μ ετά  συγγραφής δανείσαντας έκώλυε διά τοϋ τόκου 
τό κεφάλαιον πλέον ποιεΐν ή διπλάσιον · τών δέ άφειλόντων 
την εκπραςιν τών όανείων έκ τής ουσίας μ.όνον έποιήσατο, τό 
δέ σώμα κατ’ ούδένα τρόπον είασεν ύπάρχειν άγώγιμον . . .  (3).

Εκ τών παρ Αννρ τή  Κομνηνή ίστορουμ.ένων περί τή ς άν- 
ταρσίας τής Κύπρου δυνατόν ίνα είκάσωμεν ότι ή νήσος ειχεν 
ίδιον κριτήν και εξισωτήν ακριβώς άντιστιχοΰντα πρός τούς 
έπι τών Πτολεμ,αίων δικολόγους τών Α ιγυπτιακώ ν νομ.ών, διό
τ ι  και εκείνοι περιεβάλλοντο τό διπλοϋν τοΰτο άξίωμα, ήτο ι 
έδίκαζον τάς διαφοράς καί είσέπραττον τούς βασιλικούς φό
ρους (4). ’Αγνοούνται αί προκαλέσασαι τήν κατά  τ ο ϋ ’Αλεξίου

(1) άρθρον ρκζ, σελ. 97, ρκδ, 346.
(2) άρθρον, νβ, σελ. 54.
(3) Διοδιορου, I , κεφ. 75 -79 . παράβαλλε δέ καί τά αυτόθι λεγάμε

να περί κλοπιμαίων πρός τό άρθρον σλγ.
(4) Πτολεμαϊκή άπο'φασις προλογίζει οδτω « Έ φ ’ Ήρακλείδου τών 

αρχίσω ματοφυλάκων καί επιστάτου τοϋ Περιθήβας καί έπί τώνπροσό-
ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Σ Τ ' ε'

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ξε·.



Κομνηνού έπανάστασιν τών Κυπρίων, ουδόλως όμως άπίθανον 

ίνα πιστεύσονμεν δτι ή καταπάτησις τών παλαιών νομίμων 
ήνάγκασε τους νησιιότας δπως λάβωσι τά  δπλα, άφοΰ πρώτον 
έργον τής συμφιλιώσεως του αύτοκράτορος προς τούς άντάρ- 
τας ήν ό διορισμός κριτοΰ και έξισωτοΰ, κ α τά  πάσαν βεβαιό
τη τα  Κυπρίου τήν πατρίδα (1). Τό γεγονός τούτο άρκεΐ εις 

άπόδειξιν δ τ ι προ τών Σταυροφοριών οί Κύπριοι, έγίνωσκον τον 
λεγόμενον βισκούντην, του οποίου τ ά  καθήκοντα ακριβώς άν- 
τιστιχουσ ι προς τόν βυζαντινόν τούτον κριτήν καί έξισωτήν (2).

Έ ν τή  περιγραφή τής ανταρσίας ταύτης ή "Αννα αναφέρει 
καί περίεργόν τ ι  έπεισόδιον άπαντών έν τα ϊς Ά σίζα ις ώς ίδιά- 
ζον νόμιμον · λέγει δηλαδή ότι ό πατήρ αύτής πληροφορηθεί; 
έκ στρατιώτου τό αίτιον τών αλλεπαλλήλων νικών τού έμίρου 
Τζακα συνιστάμενον εις τήν ακατάλληλον τών έχθροπραξιών 
ώραν, έ'γραψεν είς τόν στρατηγόν Δούκαν όποος άντί τής πρωίας 
ότε αί ήλιακαί ακτίνες προσέβαλλον τούς οφθαλμούς τών μα- 
χομένων στρατιωτών αύτοΰ έκλέξν) τήν μεσημβρίαν « ινα μή 
τώ  Τ ζακα καί τώ  ήλίω αντιμ ά χετα ι » . Τούτο δε ρητώς καί 
ύπό τών Ά σιζών διατάσσεται έν τώ  άγώνι τών προμάχων 
« νά τούς φέρουν είς τόν κάμπον ίσα όπου το ή'μισον τής

δων τού νομού, συμπαρόντων κλπ. Papyri Graeci Taurinenses ed. Am. 
Peyron, 1826, σελ. 24. Πρό τών Πτολεμαίων το αξίωμα τού έ π ί  τ ώ ν  
π ρ ο σ ό δ ω ν  ή ώς έλεγον οί βυζαντινοί έ ξ ι σ ω τ ο ΰ ή ν  ανεξάρτητον τού 
δικαστικού ίσοδυναμούν προς τόν νομάρχην (βλ. Διόδωρον, 1, 54) καί Pey- 
ron, σελ. 59. παράβαλλε καί Papyrus du Louvre, σελ.2 7 6 ,313 ,218 , 373.

(1) « Κριτήν μέν ούν τηνικαύτα καί έξισωτήν τον Κ,αλλιππάριον 
προύβάλλετο- άνήρ δέ ούτος τών Ιπισήμων, μαρτυρίαν δέ πολλήν δι- 
καιοπραγίας τε καί ¿φιλοχρηματίας καί ταπεινοφροσύνης συνεπαγόμε
νος » · εκδ. Παρισίων, σελ. 250.

(2) « Cet officier (ο βισχοΛτης) était le délégué et le représentant du sou
verain et du seigneur; il administrait la justice, percevait les impôts, 
veillait à la sûreté publique ». Beugnot, les Assises I, préf.

ξ ς '. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

ήμερας ενι ο ήλιος, τον ένα κατά  πρόσωπα τού ετέρου ΐνα τό 
φώς τού ήλίου νά μηδέν κωλύη τόν ένα πλειον του άλλου (1).

Αλλα και έτερον γεγονός ένισχύει τήν εικασίαν περί τής 
στενής σχεσεως τών Ά σιζών προς τά  Α ιγυπτιακά  νό μ ιμ α . Ό  
αρχαιότερος κώδις τού παλαιογαλλικού κειμένου φέρει εν τισ ι 
κεφαλαιοις λατινικήν τινα εισαγωγήν ούδέν έτερον ούσαν ή α
πλή συνοψις καί βασιλική έπικύρωσις τού επομένου άρθρου 
Τό λατινικόν τούτο κείμενον ή μέν νεωτέρα γαλλική καί ένε- 
τική σύνταξις έξοβελίζει άνευ τινός μνείας, τά  δέ Κυπριακά 
κείμενα ομοίως παραλείποντα φέρουσιν έν τή  θέσει αύτοΰ τήν 
εξής περίεργον είδοποίησιν. «"Ενι λατινικόν κατά  τούς νόυ.ους 
τους βασιλικούς (σελ. 87). —  Τούτο ένι άπού τούς νόμους τούς 
βασιλικούς καί ξη γα τα ι άλατίνικα (172) — - δηλοϊ λατίνικα 
κατά  τούς πολιτικούς καί καθαρίζει το καθά κάτω  δηλοι (281) 
•— ■ αύτού λέγει τον έμπρόλογον λατίνικα  νόμιμα (309) —  αυ
τός ό έμπρόλογος ένι νόμιμος γραμματικός (319) » .

Εκ πρώτης έπόψεως ήόύνατο ινα ύποτεθή ότι βασιλικούς 
και πολίτικους νομούς έννοούσι τ ά  Κυπριακά κείμενα τήν γνω 

στήν Βυζαντινήν συλλογήν · άντιπαράθεσις όμως αύτων πρός 
τά  Βασιλικά άποδεικνύει δτι ούδεμία υπάρχει σχέσις, ώστε 
δέον ένα εύρεθή πιθανωτέρα τις έξήγησις τού ζητήματος, τοιαύ- 
την δε παραδόξως χορηγεί ή Α ιγυπτιακή νομοθεσία.

Οί Πτολεμαϊκοί πάπυροι καλώς διακρίνουσι τούς παλαιούς 
καί ύπό τού Διοδώρου άναλυομένους νόμους τών Α ιγυπτίω ν 
από τών είσαχθέντων διά τής Μακεδονικής κατακτήσεως, ά- 
ποκαλοΰντες τούς μέν πρώτους « νόμους τής χώρας (2) », τούς 
δέ δευτέρους « πολιτικούς νόμους (3) » .

(!) σελ. 467 τού παρόντος τόμου.
(2) Peyron Papyri Taurinenses I, 32, 38, 115.
(3) Peyron, 164 — Papyrus du Louvre, 353 — Robiou, mémoire sur l ’e- 

conomie politique do l ’ Egypte, σελ. 240.
Οί πολίτικοι νομοί τής Αίγυπτου ήσαν ώς επί τό πλεϊστον βασιλικά

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ . .  ξ ζ-,



"Οθεν ούδέν τύ παράδοξον ίνα δεχθώμεν ότι ή αυτή δ ιά - 

κοισις έπεκράτησε καί έν Κύπρω, άφοΰ ρ.άλιστα και ενταύθα 
έ/ομεν τά ; αύτάς λέξεις τάς διακρινούσας τάς δύο τής Αίγύ- 
πτου νομοθεσίας · διότι έν ώ συνήθως τά  Κυπριακά "κείμενα 
άποκαλοΰσι τά ς Ά σίζας τής Βουργεσίας « άσίζας τής χ ώ ρ α ς  
(σελ. 2 9 2 ) ή άπλώς ν ό μ ο υ ς  (σελ. 58), όνομάζουσι τάς βα

σιλικά; επικυρώσεις ή ερμηνείας ώς προερρέθη ν ό μ ο υ ς  β α 
σ ι λ ι κ ο ύ ς  ή π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς .

Είπών ότι διά τών έν τα ΐς Ά σ ίζα ι; μνημονευομένων Βασι

λικών καί Πολιτικών νόμων ούδέν πρέπει ίνα έννοηθώσιν αί 
συλλογαί του βυζαντινού δικαίου, ουδόλως έννοώ ότι αύται 
ούδέν συνετέλεσαν είς τήν σύνταξιν τοΰ σταυροφορικοΰ τούτου 

κώδικος ■ άπ’ έναντίας μάλιστα θέλω αποδείξει δτι πολλαί τών 
γνωστών ελληνικών διατάξεων κατά  γράμμα μετεφράσθησαν.

Πάντα τ ά  κείμενα τών Ά σιζών λέγουσιν ότι ό περί άπο- 
κληρώσεως νόμος έθεσπίσθη ύπύ του βασιλέως Βαλδουΐνου Β' 
του έπιλεγομένου du B ourg  (1188) (1)· πολλάς ό'μω; προ 
τούτου εκατονταετηρίδας ή βυζαντινή νομοθεσία είχε διαγρά
ψει τά ; αύτάς κατά λέξιν διατάξεις, ώς δύναται ίνα πεισθή 
πας ό άντιπαραβάλλων τά  νυν δημοσιευόμενα κείμενα προς 
τήν ριε' Νεαράν τοΰ Ίουστιανοδ καί τύ Πρόχειρον (σελ. 691) (2).

διατάγματα, ή Νεαραί ώς οί βυζαντινοί ελεγον. Τινές των προλόγων 
τούτων διατηροΰσιν ετι έν τφ  κειμενω τών Άσιζών τον τύπον βασιλι
κών διαταγμάτων « Καλά νά έγνωρίζετε πάντες οί εύρισκόμενοι καί 
οί μετάγενεστεροι », άρθ. κγ . σελ. 36.

(1) σελ. 189, 440 τοΰ παρόντος τόμου.
(2) 'Ο  πολυμαθής τών Άσιζών σχολιαστής κ. Faucher ανευρίσκει έν 

τή διατάξει ταύτη σχεσιν προς μόνην τήν Νεαράν τοΰ Ίουστινιανοΰ, έπί 
τή βάσει τής δποίας άληθώς κατηρτίσθη ή έν τφ  Προχείρω διάταξι; * 
είτε ομοις έκ τοΰ Προχείρου, είτε έκ τής Νεαρας, τύ βε'βαιον ότι έξ 
ελληνικής πηγής άντεγράιρη τύ νομοθετημα τοΰ Βαλδουΐνου, διότι ή 
λατινική μ-ετάφρασις τών Νεαρών μόλις τότε άνεκαλύιρθη έν Άμάλψη

ξ η' . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ξ θ'.
Έ κ  τής αύτής βυζαντινής πηγής έλήφθησαν καί άλλαι τών 

Ασιζών διατάζεις· ούτω το μέν Πρόχειρον (σελ. 194) λέγει 
« Και εκ του έναντίου, εί έλευθέρα συλλάβη, καταδουλωθεΐσα 

δέ κα τά  τινας αιτίας νόμω έγνωσμένας τέκη, έλεύθερον το 
τεχθέν· ό γάρ κυοφορούμενος ού βλαβήσεται έκ τής συμφοράς 
τής περιστάσης τήν μητέρα (1) », αί δέ Ά σ ίζα ι (σελ. 147) 
« ορίζει το δίκαιον ότι έάν έκεΐνος ή έκείνη έχουν τέκνα είς 

τον καιρόν όποΰ ήσαν έλεύθεροι -η κρατιέται έγγαστρωμένη, 
ότι αύτά τ ά  παιδία  ούδέν έντέχετα ι νά ένη δουλοζ άλλά νά 
ενη ελεύθεροι, ως περ νά ήσαν ά έγεννήθησαν παρά ελεύθερης 
γυναικός, ότι ή κακοπραξία του πατρός, οι) τής μητρός, ούδέν 
πρέπει νά στραφή ζημ ία  έκείνου όπου ακόμη ούδέν έγεννή- 
θην, ούδε τ α  γεννημένα, μ.έ δίκαιον καί μέ τήν άσίζαν τών 
Γεροσολύμων » .

Εν προοιμιω τών Γεωργικών νόμων τοΰ Ιουστινιανού άνα- 
γινώσκονται « Τάς μέλισσας, όταν άποκλείομεν, μόνον κ τώ - 
μεθα. Ι α ;  δε μελικηρίδας καί έκ τών άλλοτρίων δένδρων ά- 
φαιρούμεθα, εί μή ό δεσπότης τοΰ άγροΰ κωλύει είσελθεΐν . 

Τό δε σμήνος έκ τών μελισσίων μου ιπτάμενον έυ.όν έστιν, 
έως ότε ύπο τήν θέαν μου π ίπ τη  καί μή δυσχεραίνω έπ ι- 
διώξαι αύτό· έπεί πάλιν του καταλαμβάνοντος έσται.

ΐ) Ταώνες, περιστεραί, μέλισσαι, καν συνήθειαν έχωσι του ύ- 
ποστρέφειν έν τοΐς άγρίοις είσι, τά  δέ είωθότα έπιστρέφειν, εί 
μη τήν συνήθειαν φυλάξωσι, τοΰ προκαταλαμβάνοντας γ ίν ετα ι.

» Τούς ήμερους χήνας ή τάς όρνεις έάν έτερος άφ ιπταμέ- 
νας αατάσχη προς ίδιον κέρδος, τή  φούρτου ύπόκειται » .

υπύ τών Πιζαίων (1135), έκτύς άν ύποτεθή 8τι ή ύποπτος αότη πα- 
ράδοσις έπλάσθη πρύ; δικαιολόγησιν τής έκ τής σχισματικής Ελλάδος 
τότε πρώτον γνωσθείσης έν τή εσπερία Εύρυιπη νομοθεσίας τοΰ Ίουστι- 
νιανοΰ .

¡1) Παράβαλλε καί Άρμενόπουλον σελ. 190 έκδ. Heimbach.



‘A

ο'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .
Τ ά  ανωτέρω αναπτύσσει ό Άρμενόπουλος (1), άναπτύσσουσι 

δέ καί αί Ά σ ίζα ι έν συνεχεία άρθρων, τά  όποια έν ώ κατ' ου
σίαν τ ά ; αύτάς δ ιατάξει; έπαναλαμβάνουσιν (2), ούχ ή ττον  
ύπεννοδΰσιν άλλην άγνωστον ελληνικήν πηγήν λεπτομεοέστε- 
ρον τούς νόμους τούτους έρμηνεύουσαν. Παραοληθήτωσαν δέ 
καί αί έν τώ  Προχείρω -διατάξεις περί μοιχείας; παρθενοφθορίας, 
ναυαγίων, καί οικημάτων έν ψιλώ τόπω  προς τ ά  περί τών

αύτών διατάξεων άρθρα τών 'Ασιζών.
Ά λ λ α  νεώτερα μνημεία του βυζαντινού δικαίου ύπό ποι- 

ίλας επόψεις σ χετίζονται πρός τον Σταυροφορικόν κώδικα· ά
νωτέρω έμΰημόνευσα τήν Έξάβιβλον τοϋ Άρμενοπούλου, ή τ ι;  
έν πολλοΐς άναπτύσσουσα τό  Πρόχειρον προσεγγίζει μάλλον 
πρός τό  ομοίως άνεπτυγμένον κείμενον τών Ά σιζώ ν· τό π ε 

ρίεργον δέ ό'τι ώς αύται οΰτω καί ό Άρμενόπουλος άρχετα ι 

διά τοϋ όρισμοΰ τής κρίσεως καί τής δικαιοσύνης.
Τ ά  τελευτα ία  τα ϋ τα  συνδυαζόμ.ενα πρός έτερα γεγονότα 

ύποδεικνύουσιν ό'τι καί έν τώ  άλλω βυζαντινώ κράτει ίσχυον 
νόμιμά τινα έχοντα σχέσιν πρός τά  Κυπριακά · ποίημά τ ι  προ
τασσόμενου τών Κυπριακών λιβέλλων άποδίδει τήν σύνταξιν 
αύτών εις βυζαντινόν πολυγράφου άκμ,άσαντα προ τοίν σταυ
ροφοριών · καί αυτό δέ τό σύστημα τών ένορκων (όμοτών κρι
τών) εύρίσκομεν έφηρμοσμένον καί έν άλλαις μεμακρυσμέναις 
χούραις, αίτινες άπό τών βυζαντινών όμολογουμένως παρέλα-

βον τήν νομοθεσίαν α ύ τώ ν .
Ώ ς  γνωστόν έν το ΐς διασωθεΐσι παπύοοις εύρίσκονται καί

τινες δικαστικαί άποφάσεις πολλοΰ λόγου άξιαι- ό παραβάλ- 
λων δέ ταύτας πρός τάς ελληνικά; άποφάσεις τών δικαστών

ι ;:ύ

(1) Β, τίτλ. I, σελ. 212.
(2) Περί μελισσιών περί χηνών καί ορνίθων (σελ. 197-199, 449
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τής Σικελίας έκ π λή ττετα ι άνευρίσκων τούς αύτούς τύπους καί 
σχεδόν τάς αύτάς λέξεις · τό περίεργον δέ ό'τι έν το ΐς σικε
λικοί; έγγράφοις μνημονεύεται ό βασιλικό; κριτής Σικελίας 
(σελ. 440) ή βισκούμ.ης (367) καί οί ρηγικοί κριταί (427) 
συνεδριάζοντες έν τω  δεσποτικώ δικαστήριο) (446) (1) ή κόρ- 
τη (441) μ ετά  τών ένορκων (2), ώς ό βισκούντης τής Κύπρου 
μετά  τών κριτών (Jurés).

Είς τών έν έπιμέτρω τοϋ παρόντος τόμου έκδιδομένων τύ- 
πο>ν τών έν Βυζαντίω συμβολαιογράφων περιέχει τάς αύτάς 
σχεδόν λέξεις οΐας καί ό έν τα ΐς άσίζαι; περί τοϋ αύτοΰ θέ
ματος νοταρικός τύπος, ώς δηλοΰται έκ τής έξής παραθέσεω; 
τών δύο κειμένω ν.

« Ά λ λ ’ έγώ χρήζων θείας φιλανθρωπίας ελεύθερόν σε άπό τοϋ 

νΰν διαφίημι, ώς άν άδεώς τε  καί έλευθέρω; ένθα άν έθέλης 
πορεύη μηδεμίαν έτι δούλωσιν ύφορώμενος » σελ. 618 .

« Έ γώ  διδώ σου έλευθερίαν τελεία  διά τοϋ θεοΰ καί τάσ
σομαι σου άπα ί τώρα νά ήσαι άποβγαλμένο; άπού δούλευσίν 
μ.ου τής σκλαβίας » σελ. 149 .

Ά λ λ ’ άν τα ϋ τα  άποδεκνύωσιν ότι οί βυζαντινοί νόμοι σπου- 
δαίως συνεισήνεγκαν εί; κατάρτισιν τών Ά σιζών, έχομεν άφ’ 
ετέρου άναντίρρητα τεκμήρια ό'τι οί μετά  τήν άνάκτησιν τοϋ 
Βυζαντίου βασιλεύσαντες Παλαιολόγοι ού μόνον έγίνωσκον τον 
Σταυροφορικόν κώδικα άλλά καί έπειράθησαν ίνα μετα© υτεύ- 
σο)σι καί έν Κωνσταντινουπόλει τό έν Κύπρω ΐσχύον σύστημα 
τών όμοτών κριτώ ν.

(1) Καί αί Άσίζαι καλοΰσιν άδιαφόρω; τον αρχιδικαστήν δε σπο ' τ ην  
(σελ. 273), β ι σ κ ο ύ ν τ η ν .

(2) « Καθεζομενων ημών μετά όμοτών καί καλών ανθρώπων »_
« μετά τών γερόντων καί καλών άνΟρώπων » σελ. 443, 447. Salv. 
Cusa, i diplomi Greci di Sicilia, Palermo, 1 S 6 S .



*0 αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος Β' θέλων ίνα συνδεθή διά δεσμών 
α ίματος προς τούς έν Κύπρω Αουζινιάνκς άπέστειλεν αλληλο
διαδόχους πρεσβείας προς τον βασιλέα ’Ερρίκον τον Β' ζητών 
την χεΐρα της θυγατρός τούτου διά τον υιόν καί συνάρχοντα 
Μιχαήλ τον Θ'. Δύο των πολυμαθέστερων υπουργών του προει
ρημένου αΰτοκράτορος Θεόδωρος ό Μ ετοχίτης καί ’Ιωάννης ό 
Γλυκύς έπισκεφθέντες επί τω  αύτω σκοπώ την Κύπρον επανήλ
θαν εις Βυζάντιον τή  16  ίανουαρίου 4 2 9 6  (1)· μετά παρέλευ. 
σιν δέ πέντε μηνών, ήτοι κατά  του Ιούνιον του 1 2 9 6 , ό ’Αν
δρόνικος συγκαλέσας έν τοϊς άνακτόροις μ.εγάλην συνέλευσιν 
ύπεσχέθη τήν προσεχή ίδρυσιν όρκωμοτικοϋ δικαστηρίου · τής 
βασιλικής δημηγορίας ώς καί του μ ε τ ’ ού πολύ δημοσιευθέντος 
χρυσοβούλλου λόγου διέσωσεν ό Παχυμέρης τήν έξης σύνοψιν; 
« έ'νθεν το ι καί τούντεϋθεν καθυπισχνεΐτο συντάττειν λόγον χρυ- 

σοβούλλειον περί κρίσεως, καί δικαστά; έκλέξασθαι εκ τ’ αρ
χιερέων, εκ τ ’ άλλως ιερωμένων καί έκ τών συγκλητικών, ώς 
συμποσοΰσθαι τούς πάντας εις δώδεκα οίς καί όρκωμοτήσασιν 
•η μήν άδωροδοκήτως καί άπροσωπολήπτως τάς κρίσεις έκφέ- 
ρειν άπ’ αύτής τής αύτου μητρος καί δεσποίνης άχρι καί εις 
αύτον τον τυχόντα  πιστοις χρήσαιτ’ άν κριταϊς κατά  τ ά  ανά
κτορα · καί πλεισ τ άλλα παραινέσας άπέλυσε τον λαόν. Ό λ ί-  
γα ις δ’ ύστερον ήμέραις καί ό χρυσοβούλλειος μέν σ υντά ττετα ι 
λόγος, οί δ’ εκλέγονται πρόσφοροι, καί σύναξις πάλιν αύθις 
κ α τά  τ ά  τής δεσποίνης άνάκτορα γίνετα ι, τή  τότε του κρα- 
τουντος σκηνουντος, καί δημηγορεί βασιλεύς τά  είκότα, καί ό 
χρυσοβούλλειος λόγος άναγινώσκεται · προέβη δέ καί τισιν δρ- 
κοις τών δικαστών · οσοι δέ καί έκ τής συγκλήτου πείρα νο
μική καί συνέσει προφέροντες έκλελέχατο · καί φοβερόν καθί
στατο δικαστήριον, μεγάλω τε  καί μικρω έπίσης τάς κρίσεις

•  . /

ο β'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

(1) Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Α' πρόλ. κα'.
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έκφέρον · εί καί μή ές μακράν διετέλεσεν, άλλά κ α τ’ ολίγον 
κατα  τάς τών μουσικών χορδών κρούσεις έξησθενηκός διαπε- 
φωνήκει (1) » .

Ό  ύπό Παχυμέρη μνημονευόμενος χρυσοβούλλειος ευτυχώς 
διασωθείς (2) χορηγεί ήμϊν άρκετάς πληροφορίας περί τής τότε 
ίδρυθείσης έν Βυζαντίω όρκωμοτικής αυλής, ήτις ούδεν έτερον 
ήν ή άπλή άπομίμησις τής έν Κύπρω αύλής τής Βουργεσίας, 

ώς πείθετα ι ό παραβάλλων το αύτοκρατορικόν θέσπισμα προς 
τά  κείμενα των ’Α σιζών. Ώ ς  αύται άρχονται διά μακράς δι
δασκαλίας προς τούς κριτάς περί κρίσεως καί δικαιοσύνης 
(άρθρα α - ι )  ούτω καί ό ’Ανδρόνικος προς τούς όμοτάς άπο- 
τεινόμενος διδάσκει αυτούς διά μακρών τάς αύτάς ά ρ χ ά ς .Ώ ς  
αί άσίζαι παρεμ-βάλλουσι Γραφικά ρητά εις ύποστήριξιν τών 
άρχών τούτων, ούτω καί ό βασιλικός λόγος γέμει τοιούτων 
μαρτυριών. Ώ ς  έν Κύπρω έ'ν καί μόνον δικαστήριον όμοτών 
έλειτούργει, ή έν τή  πρωτευούσ·/} Λευκωσία αύλή τής Βουρ
γεσίας άποτελουμένη έκ δώδεκα όμοτών διοριζομένων ύπό του 
βασιλέοος έκ τών προκρίτων, ούτω καί έν Κωνσταντινουπόλει 
έ'ν καί μ,όνον δικαστήριον ίδρύθη συγκροτούμενον έκ δώδεκα 
ένορκων έκλεγομένων ύπό του αΰτοκράτορος έκ τών αρχιερέων, 
συγκλητικών καί άλλων νομομαθών. Ώ ς  ή αύλή τής Βουργε
σίας ίδρύθη πρός έξασφάλισιν τών αστών κατά  τής αυθαιρεσίας 
τών τιμαριωτών, ούτω καί ό ’Ανδρόνικος ομολογεί ό'τι σκοπός 
του καθιδρύμ.ατος αύτου ήν ή ύπεράσπισις τών πολιτών κατά

(1) Παχυμε'ρης, II, σελ. 236 -7  εκο. Βο'ννης.
(2) Ό  χρυσόβουλλος ουτος λόγος συντεταγμένος δπό του τότε πρω

θυπουργοί) Νικηφόρου του Χούμνου έδημοσιεύθη υπό Boissonade (Anéc
dota Graeca, 11 ,85 ) καί Ζαχαρία (Novellae Constitutiones, σελ. 6 6 0 -  
72) . Ώ ς  δε κρίνομεν εκ τής ύπό Παχυμε'ρη άναλύσεως τών δύο βασι
λικών λόγων, ούτός έστιν δ δεύτερος ήτοι δ δπ’ αδτοΰ λεγόμενος χ ρ υ- 
σ ο β ο ύ λ λ ε ι ο ς  λ ό γ ο ς .



τή ς  αυτοδικίας τών ισχυρών (1 ). Ά λ λ ά  καί φράσεις ολόκληροι 
άπαντώσι σχεδόν απαράλλακτοι έν άμφοτέραις τα ΐς νομοθε- 
σίαις· ούτως αί μέν Ά σ ίζα ι (σελ. 28) λέγουσιν « ότι οί κρι- 
τάδες πρέπει νά ενη τοιουτοι, ότι καλήν στράταν νά περ ιπα
τούν τής άληθείας καί τή ς κρίσεως, καί ούδέν πρέπει νά γυ 
ρίσουν δεξιά, ούδέ αριστερά, άμμέ πρέπει τό Ισο νά κρίνουν 
τόν μέγα  καί τόν μικρόν, καί τόν πτω χόν καί τόν π ένητα  
ώ ςπερ τόν πλούσιον καί τόν άρχοντα », ό δέ βασιλικός λόγος 
« καί τίθεμα ι δή τούτω  καί τήν ΐσχύν λαμπράν "τοΐς δικασταΐς 
βραβεύω . . . μικρούς καί μείζους, ύψηλοτέρους καί τα π ε ινο τε- 
ρ.υς τούς τής άνω γε καί πρώτης μοίρας ίσον λόγον έχοντας (2) » .

Βεβαίως τό έν Κωνσταντινουπόλει τότε ίδρυθέν όρκωμοτικον 
δικαστήριον ειχεν Ιδιον κώδικα καθ’ 0ν έδίκαζεν άνεκκλήτως 
τά ς έναγομένας διαφοράς · ό κώδιξ ούτος άν τυχόν άνακαλυφθή 
που θέλει τελικώ ; λύσει τό ζή τη μ α  τώ ν Ά σιζώ ν (3) · έπ ί τοΰ

(1) « 'ϊμ ε ΐς  δέ οί τά  δεινά πεπονθότες, έιτα κατεπτηχότες καί τρε- 
μοντες, καί μηδ’ 8σον άποδύρασθαί τάς συμφοράς, μηδέ φωνήν τινα 
ποοεϊέναι, μηδ’ έκλαλήσαι τό συνενεχθέν ύμΐν ολως, μηδ’ επικουρίαν ποθέν 
έκζητήσαι, μηδέ τοσοΰτον γοΰν ύπό τών πειραζόντων άφειμε'νοι, δεύτε, 
καί τοΐς δικασταΐς πρός άμυναν ένδίκως χρησάμενοι στήτε κατά πρόσ- 
ωπον τών άδικούντων, έλέγχοντες μετά παρρησίας καί μηδε'να τοΰ λοι
πού μηδαμώς δεδιότες, μηδ’ άν οτι μάλιστα πολύς τις ή ταΐς υβρεσι 
χ ,.ί δύναμιν περιττήν κακώς περιβεβλημένος . . . δι’ ύμας τοΰτο τό 
δικαστήριον άνε'ιρκται βουλομενοις ες αύτό τρε'χειν »■ σελ. 670, παραβ. 

καί 6 6 5 .
(2) Παρά Ζαχαρία, σελ. 664, καί 670 -  1.
(3) 'Ο  Ανδρόνικος λε'γει 8τι απλώς ανακαινίζει άπηρχαιωμίνον θεσμόν 

« τούτου χάριν παλαιόν έθος ήμεΐς έκαινίσαμεν, τούς δικάζειν λαχόντας 
έπί τ ο ύ ς  όρκους πρότερον έμβιβάσαντες » σελ. 6 6 3 . Ποίημά τι προτασ- 
σόμενον τών έν Κύπριο έπί τής φραγκοκρατίας ίσχυόντων ελληνικών 
νόμων ρητώς λε'γει οτι ό διάσημος Μιχαήλ Φελλός πρώτος είσήγαγεν 
έν Βυζαντίω τό δρκωμοτικόν σύστημα· (βλέπε κφτωτέρω σελ. ρη'.).

ο δ' . Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,
παρόντος όμως κλίνω ίνα πιστεύσω ό τι ό κώδιξ ούτος ήν άπλή 
άπομίμησις τών Ά σιζών τή ς Βουργεσίας κομισθεισών έκ Κύπρου 
ύπό τών προειρημένων δύο υπουργών τοΰ Ανδρονίκου. Ό  αύτο- 
κράτωρ νομίσας ότι ή νέα νομοθεσία ήθελεν άνεγεννήσει τό φθί- 
νον κράτος έχορήγησε πρός τοός όμοτάς δικαιώ ματα τά  όποια 
οΰ'τε οί βασιλείς τής Κύπρου άπένειμάν ποτε είς τους κριτάς τής 
Βουργεσίας, διότι έν ώ οί τελευταίοι ώρκίζοντο τήν θρησκευ
τικήν τήρησιν τών Ά σιζών, ό Ανδρόνικος ού μόνον άνεγνώρισεν 
άνωτέραν καί αύτοΰ καί πάσης τής βασιλικής οίκογενείας αύ
τήν τήν άπόφασιν τών κριτών, άλλά καί έπέτρεψεν είς αύτούς 
ίνα δημοσία έλέγχωσιν αυτόν παρανομοΰντα μέχρις ότου ύπα- 
χθή είς τόν νόμον- τό τελευταΐον τοΰτο γεγονός πληροφορού- 
μεθα έκ τής παρά Παχυμέρη συντόμου άναλύσεως τοΰ πρώτου 
βασιλικού λόγου (1), ιδίως δέ έκ τών εξής δύο ανεκδότων έγγρά- 
φων (2), τ ά  όποια ούχ ήττον συντελουσιν είς άπόδειξιν τής κα
ταπληκτικής όμοιότητος τοΰ όρκωμοτικοΰ δικαστηρίου τή ς  Κων
σταντινουπόλεως πρός τήν έν Κύπρω αυλήν τής Βουργεσίας.

« Όρκωμοτικον τών καθολικών κριτών γεγονός καθ’8ν καιρόν 
έσφραγίσθησαν.

Έ π ε ί έξελέγην παρά τής αγίας τοΰ θεοΰ εκκλησίας καί τοΰ 
κραταιοΰ καί άγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως είς καθολικόν 
κριτήν πάντων τών Ρωμαίων, ύπισχνοΰμχι διά τοΰ παρόντος 
μου γράμματος ίνα κατά  τήν ένοΰσάν μοι γνώσιν καί δύναμιν 
καί κατά  τό φαινόμενόν μοι δίκαιον κρίνω πάσας τά ς παρεμ- 
πιπτούσας υποθέσεις, έφορώντος άνωθεν τοΰ θεοΰ, καί ού'τε διά

(1) βλέπε καί τόν χρυσοβούλλιον λόγον, σελ. 665.
(2) Τά δρκιομοτικά ταΰτα άντεγράφησαν έκ τών τελευταίων φύλλων 

τοΰ δπ’ αριθμόν 1386 ελληνικού κώδικος τής έν Παρισίοις έθνικής βι
βλιοθήκης . Ό  Δουκάγγιος πρώτος έση μείωσε τούς τίτλους αύτών 
(Glossarium Graec. δρκωμοτικόν), άλλ’ δ δποδεικνυόμενος αριθμός τοΰ 
κώδικος (τότε 4590) έματαίωσε τάς πρός άνεύρεσιν αύτοΰ απόπειρας.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ο ε .



φόβον αυθεντικόν, ούτε διά μεγαλειότητα  προσώπων, ούτε διά 

δώρα καί ξένια, ουτε διά φιλίαν, ούτε δι’ έχθραν, ούτε δι’ οί
κτον καί δάκρυα του κρινομένου προσώπου, ούτε δι έτερόν τινα  
τών απάντων προσπαθή τρόπον κρίνω παρά το φανησόμενον έμοί 
δίκαιον, άλλά συντηρηθώ μετά  πάσης όρθότητοςκαί εύθύτητος εις 
τήν τοιαύτην μεγάλην καί άναγκαίαν υπηρεσίαν, καί κρίνω καί 
άποφαίνωμ-αι άπροσπαθώς έπί πάσαις ταΐς κινουμέναις ύποθέσεσιν 
όσον μοι φανή δίκαιον. Εΐ δέ ούδέν συντηρηθώ εί; τοΰτο, άλλά 
κ α τά  τινα  τών άναγεγραμμένων τρόπον παρεξέλθω άπό τούτων 
ό)ν ύπισχνοϋμαι ίνα κρίνωμ.αι παρά του κραταιου καί άγίου 
ήμών αύθέντου καί βασιλέως ώς άπιστος καί άνυπόληπτος, 
άφαιρήται δέ καί ή οικονομία μου καί εί τ ι  έτερον έχω φαι
νόμενου ώς βίον, παραδιδώται δέ καί τό σώμά μου είς τ ιμ ω 
ρίαν καί κόλασιν ήν άν διακρίνη ό κραταιός καί άγιος ημών 
αύθέντης καί βασιλεύς, καί ούδέν μεσιτευθώ ούτε παρά τοϋ 
πατριάρχου, ούτε παρ’ ετέρου άρχιερατικοΰ ή πνευματικού προσ
ώπου, ένέχωμαι δέ ψυχικώς καί είς τήν  εύθύνην του άγίου 
Εύαγγελίου δπερ άνεδεξάμην παρά τοϋ παναγιω τάτου  μου δε
σπότου τοϋ οικουμενικού πατριάρχου, έτ ι δέ καί είς τον άφο- 
ρισμόν δν έξεφώνησε χάριν τούτου (1). 

ο Πρόσταγμα όρκοψοτικόν.
Ή  βασιλεία μου τό παρόν αύτής απολύει όρκωμοτικόν πρόσ

τα γμ α , δι' ού καί ομνύει είς τ ά  άγια  τοϋ θεοΰ Εύαγγέλια καί

(1) « ’Εμπαλής ούδέν έντέχεται άνθρωπον τόν νά μισγ νά τόν έβγάλη 
άπαί τό δίκαιόν του διά δσην μισητίαν τόν μισγ, ουδέ διά τό τάξιμον 
δποϋ νά τοϋ τακτοϋν ούδέν εντε'χεται νά πάρη κανε'ναν άνθρωπον έξω 
τοϋ μέτρου, καί άν τό εποΐκεν, καν άπαί τόν γνιοστόν ώς άποδήν, 

■ ουδέ διά εϊδησιν τούς κριτάδες, εντε'χεται νά ενη άντροπιασμε'νος καί 
έξωρισμε'νος άπού τήν χώραν καί άπαί τό ρηγάτον, καί τό Ιδικο'ν του 
νά ένε τοϋ άρχοντος τής χώρας μέ δίκαιον ». Άσίζαι, άρθρον ε, σελ.

. 27 καί 275.
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εί; τόν τίμιου καί ζωοποιόν σταυρόν, ένώπιον τής ύπεραγίας 
δεσποινης ημών θεοτοκου τής Οδηγητρίας, ώσάν έπεί οί έκλε- 
γέντες καί άποταχθέντες παρά τε τής άγιας τοϋ θεοΰ έκκλη- 
σιας καί τής βασιλείας μου καθολικοί κριταί τών Ρωμ,αίων, 
έταξαν καί ύπεσχέθησαν δσον κατά μέρος τά  ύποσχετικά αύ
τών γράμματα διαλαμβάνουσιν, ένα συντηρώνται ένεκεν δικαίας 

και άπαρεγγραπτου κρίσεως, ένα δεφενδεύη καί αύτούς ή βα
σίλεια μ.ου παρ όλον τον τής ζωή ς αύτών χρόνον άπό παντός 
προσώπου τοϋ μ.ελλοντος ίσως έπιτεθήναι καί μαχεσθήναι 
κατ αύτών ένεκεν τής καταδίκης ής μέλλουσιν άποφήνασθαι 
κ α τ’ αύτοϋ διά τινα κινηθεϊσαν καί κοιθεισαν παρ’ αύτών ύπό- 
θεσιν · καί ού μ,όνον τοϋτο άλλά καί μ,ετά θάνατον αύτών, έάν 
βουληθή καν είς ινα μαχεσθή καί άμύνηται κατά  τών παίδων 

αύτών, ινα ενεχηται ή βασιλεία μ.ου καί είς τήν περί τούτου 
δεφένδευσιν καί άνενοχλησίαν αύτών (1). Τούτου γάρ χάριν 
έγενετο και άπελυθη καί το παρόν όρκωμοτικόν πρόσταγμ.α 
τής βασιλείας μου · καί άπλώς είπεΐν τοσαύτην ίσχύν καί άδειαν 
δεδωκε προς αυτους η βασίλεια μου μετά  όλοψύχου γνώμης 
και προαιρεσεο)ς και μ.ετα έμ.φύτου καί καρδιακής ζέσειος καί 
προθυμ.ιας και υποσχεσεως ένορκου δτι καί αύτόν έμ.έ έάν 
καταλάβωσι καί διακρίνωσιν άδικοΰντα, έλέγχωσι μετά  παρρη
σίας και παντι τροπω βιαζωσιν είς τό ποιειν διόρθωσιν έν- 
τελεστάτην τής τοιαύτης αδικίας · καί έάν ίσως ούδέν μέ ευ- 
ρωσιν εις τοΰτο έτοιμ,ον, δπερ ούδέν μ,έλλει γενέσθαι ώς θαρρεί 
και έλπιζει η βασίλεια μ.ου εί; τό έλεος τοϋ θεοΰ, άποβάλων- 
τα ι όλη ψυχή καί λέγωσι καί παριστώσι καί θριαμβεύωσι πρός 
π ά ντα ; άφόβως καί έκτος έννοιας τινός τήν ήμετέραν τοιαύτην 
αδικίαν, καί ούδέν παύσωνται ποιοϋντες τοΰτο, εί μή γένηται 
παρά τής βασιλείας μου έντελής διόρθωσις τής τοιαύτης άδι-

(1 ) ' Ο 8ρος ούτος δποδεικνύει τούς λόγους δι’ οδς τοσοΰτον ενωρίς 
ΐν Βυζαντίω έςηυτελίσθη καί άπηρχαιιόθη τό Κυπριωτικόν Σύνταγμα.
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κίας καί κατέστη το πράγμα ούτως ώς θαρρεί καί ελπίζει ή 

βασιλεία μου εις το έλεος του θεου καί εις τήν  μεσιτείαν καί 
άντίληψιν τής ύπεραγίας Θεοτόκου, δτι άπό τού νυν ού μή 
τολμήσει τις τών απάντων άδικήσαι καί πλεονεκτήσαί τινα εις 
τό οίκεϊον δίκαιον (1) » .

Ά λλ,’ άφου τοσαυτα έρρέθησαν περί τής συντάξεως τών Ά -  
σιζών δέον οπως επί τέλους εϊπωμέν τινα άφορώντα εις αύτο 
τό δνομα α υτώ ν .

Κ ατά  τήν λεγομένην Clef des Assises « Assise e s t to u te s  
choses que l ’ on a vue user e t accoustum er e t délivrer en cour 
de Jerusalem  e t de C hypre » ή έν άλλοις λόγοις συλλογή νό- 
μ,ων καί έθ ίμω ν. Ά λ λ ’ έν τοϊς γαλλικοΐς καί έλληνικοϊς κει- 
μένοις τό δνομα Ά σίζα , τιθέμενον ώς έπ ί τό πλεΐστον έν τέλει 
έκάστης διατάξεως εις ναμιμοποίησιν αυτής, μ.ένει αόριστον, ώς 
έξάγεται έκ τών διαφόρων τούτων ερμηνειών του ονόματος έν 
τοϊς έλληνικοϊς τούτοις κειμένοις: « Σ ύνταγμ α  ήγουν Ά σ ίζα  
(σελ. 273), Σύνταξις τής Ά σίζας (28), άγ ία  Ά σ ίζα  τών Ι ε 
ροσολύμων (379), Ά σ ίζα  τής Ιερουσαλήμ (42, 43), Ά σ ίζα  Ί ε -  

ροσολυμάτου (42), Ά σ ίζ α  του ρηγάτου τής Ιερουσαλήμ (43), 
άσίζα τής βασιλείας τών 'Ιεροσολύμων (359), άσίζα του βι- 
σκούντη τών 'Ιεροσολύμων (128), Ά σ ίζα  τής Κύπρου καί του 
Ι'εροσολυμάτου (48), άσίζα του ρηγάτου του Ιεροσολύμων καί 
πάντων έτέρων ρηγάτων καί τούς καλοπίχερους άνθρώπους (149), 
άσίζα τής χώρας (292) (καί συνηθέστατα απλώς) Ά σίζα, καλόν 

ήθος (327), καλά συνήθια του ρηγάτου τών Ιεροσολύμων (160 , 
411), νόμος του ρηγάτου τών Ιεροσολύμων (374), νόμος (58), 
δίκαιον τής Ά σ ίζα ς (143) ».

Έ ν  τοϊς γαλλικοΐς κειμένοις ό αστικός ούτος κώδιξ είδικώ-

(1) Παράβαλλε?άρθρα κγ -  κδ τών 'άσιζώνΈήςήΒουργεσίας, σελ. 36- 
37, 385 . « Le sire dou reiaume deit ju re r je t ju re  dejgarder et mantenir 
les assises ». Assises des Barons par Ibelin, art. CXI.
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τεοον ονομάζεται Assises de la  cou rt des B urgo is, Assise des 
Bourgeois, Assises de la  basse Court, προς διάκρισιν του έτέρου 
λεγομένου Assises de la  C ourt des Barons, Assises de la h au te  
court, άλλ ή όιακρισις αύτη ούδέν άπαντα  έν το ϊς έλληνικοϊς 
κειμένοις διά τόν άπλούστατον λόγον ό'τι εις καί μόνος κώδιξ 
(αί Ά σ ίζα ι τής Βουργεσίας) έξελληνίσθη. Ώ ς  δμως έχει ό τ ί

τλος έν τοϊς γαλλικοΐς κειμένοις (Assises de la  Court) παρου
σιάζει περίεργον ομοιότητα πρός ταυτόσημον έλληνικήν φρά- 
σιν · ό Η σύχιος λέγει « έδραι βουλής, α ϊ έγίνοντο κατά  πεν
ταήμερον », ό δέ Πολυδεύκης « βουλής ήν έδρα, συναγηγερ- 
μένοι ήσαν οί δικασταί ». Έ ν  Όδυσσεία (Γ, 31).

Ίξον  δ’ ές Πυλίων άνδρών άγυρίν τ ε  έδρας, 

το δε έ δ ρ α ς  τοϋτο ό σχολιαστής έρμηνεύει σ υ ν έ δ ρ ι α .  Έ ν 
Δίωνι τω  Κασίω (47, 19) —  τήν ήμέραν έν ή έφονεύθη (ό Καί- 
σαρ) κυρίαν αείποτε έδραν βουλής έ'χουσαν —  θυμιαν τε  τούς 
βουλευτάς έν τω  συνεδρίω, οσάκις άν έδρα αύτών ή (1) » .

Ό  Δουκάγγιος (2) κλίνει ίνα πιστεύσ-ρ ότι έν τα ΐς A ssises 
ύποκρύπτεται άπλή τών ελληνικών έ δ ρ ώ ν  μ-ετάφοασις, διότι 
αληθώς σ υ ν έ δ ρ ι ο ν  έσήμαινεν έν άρχή ή ύστερον πολύσημος 
καταστασα λέξις, ώς δηλουται έκ τής έξής ερμηνείας άπαν- 
τώσης εις τό παλαιόν Νορμανδικόν δίκαιον « Assise es t une 
asem blée de p lusieurs sages hom m es en la  cou rt de P rince en 
la  quelle cen qui y  sera ju g é , do it avo ir perdurab le ferm eté » 
Τήν δέ έρμηνείαν ταύτην έπικυροί καί τό Κυπριακόν κείν.ε- 
νον (σελ. 2 7 7 ) λέγον « τό Σύνταγμαν τό έ κ ά τ σ α  οί άρχον
τες τό λέγουν Ά σίζα  ». Έ κ  του άρθρου δεκάτου τών Ά σιζώ ν 
τούτονν πληροοορούμεθα ό'τι οί άποτελουντες τήν αύλήν τής 
Βουργεσίας κριται εθεωρουντο τοιοΰτοι άμα  κατελάμ.βανον τάς

(1) Βλέπε καί άλλα παραδείγματα έν Θησαυρώ ’Ερρίκου Στεφάνου 
λ. εδρα, συνέδριον.

(2) Glossarium iuflmae latiuitatis λ. Assisae.



έδρας αύτών, έκτος δέ των έδρών διετήρουν το ονομα ούχί 

ό'μως καί τδ αξίω μα.
Καί αύτή δέ ή προμνημονευθεΐσα Νεαρά του ’Ανδρονίκου 

Παλαιολόγου έπικυροΐ την περί του ονόματος των Ά σιζώ ν 

ερμηνείαν του Κυπριακοί» κειμένου, μ,εταχειριζομένη κατ’ έπα- 
νάληψιν την λέξιν κ ά θ η μ α ι  άντί άλλης των τό τε  συνήθων 
« κ α ί  μ.ήν έπομοσάμενοι κ ά θ η ν τ α ι  (664) —  δικαστάς κ α -  

θ ί σ α ι  προστάτας του δικαίου (664) —  έξε~ασταί καί διαι- 
τη τ α ί κ ά θ η σ θ ε  τών τάς δίκας έχόντων (670) (1).

’Αλλά περί τούτων ώς καί περί του ονόματος τών βουργε- 
σίων πλείω έν τώ  τελευταίο» τόμο» των Κυπριακών μνημείων* 
νυν δέ τελευτών την μακράν ταύτην παρέκβασιν έπ ιλέγω . Τά 

ανωτέρω είρημένα ούδέν άξιούσιν ί'να έπιλύσωσιν όριστικώς ζή- 
τη μ α  τοσοΰτον σπουδαΐον, άλλ’ απλώς ό'πο»ς διανοίξοισιν εύρύ- 
τερον ορίζοντα εις τόν μέλλοντα ιστορικόν των Άσιζών, διότι 

οί μέχρι τοϋδε έκδόται αύτών περιωρίσθησαν άπλώς εις τά  
όρια της Σταυροφορικής παραδόσεως. "Οτι οί Σταυροφόροι με- 
τήγαγον εις τήν ’Ανατολήν πολλά των εθίμων τής εσπερίας 
Ευρώπης ούδείς άρνεΐται · ό'τι ό'μως ουτοι ήσαν την πνευμα
τικήν άνάπτυξιν υποδεέστεροι των κατακτηθέντων λαών καί 
ό'τι εύρον έν ταϊς έλληνικαΐς χώραις νόμους γραπτούς καί άλλα 
τών συνιστώντων τόν πολιτισμόν στοιχεία είναι έπίσης γεγονός 

άναντίρρητον. Έ ν τοιαύτη δέ περιπτώσει προτιμώ  μάλλον ι'να 
παραδεχθώ ό'τι ουτοι μετέφρασαν εις τήν εαυτών γλώσσαν τά  
δεδοκιμασμ.ένα διά πολυχρονίου έφαρμογής ελληνικά νόμιμα, ή 
ό'τι ειχον τήν υπομονήν ΐνα διορίζωσιν έπιτροπά; προς έξέτα- 
σιν τών εις Παλαιστίνην κατερχομένων στρατιωτών όποια το>

(1) Καί τούτο συντελεί εις άπάδειξιν ότι 6πό τήν επιρροήν τής Κυ
πριακής νομοθεσίας ίδρύθη τό έν Κωνσταντινουπο'λει δικαστήριον τών 
ομοτών.
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έν έκαστη χώρα τής δυτικής Ευρώπης ίσχύοντα άγραφα έθιμα 
ό'πως δι’ αυτών άντικαταστήσωσι τούς ελληνικούς νόμους. Ά ν  
δέ τούτο έγένετο, πρέπει ι'να τό παραδεχθώμεν δ ιά  μόνας τάς 
A σιζας τής 1 ψηλής Αύλής, ούχι δε καί τάς τής Βουργεσίας, 

δ ιότι οι εις Παλαιστίνην συγκεντρωθέντες Σταυροφόροι ήσαν 
μάλλον στρατιώ ται ή π ο λ ϊτα ι.

Ουδόλως ισχυρίζομαι ό'τι ό δεύτερος ούτος κώδιξ τής Στ
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-ταυ-
ροφορικής νομοθεσίας μετεφρασθη κατά  λέξιν έξ οίουδήτινος 
τών γνωστών μνημείων του ελληνικού δικαίου ■ ανωτέρω ύπέ- 
δειξα ό'τι πολλαί τών έν τούτω  διατάξεων έλήφθησαν έκ τών 
Νεαρών του ’Ιουστινιανού καί πρό πάντων του Προχείρου, καί 
ό'τι ή ύπό Διοδώρου τοσοΰτον άτελώς άναλυομένη οκτάβιβλος 
τών Α ιγυπτιακώ ν νομίμων παρουσιάζει περίεργον αναλογίαν 
προς τάς Ά σ ίζα ς τής Βουργεσίας.

Ή  έκτίμησις τών εικασιών τούτων άφίεται εις άλλους είδι- 

κωτέρους τών τοιούτων κριτάς · Ιν δέ καί μόνον προστιθείς 
τελευτώ . Τό άρθρον CXI τών ύπό Ίβελίνου έπεξεργασθεισών 
άσιζών τής ύψηλής αυλής απαγορεύει τήν χρήσιν άλλων νομι
κών βιβλίων συμφωνούντων πρός τάς άσίζας, όπεο υποδεικνύει 
ότι παρά ταύτας καί άλλοι νόμοι έκυκλοφόρουν μέχρι τής ΙΓ' 
έκαντονταετηρίδος · όταν δέ οί ένετοί διέταξαν τήν εις τό ιτα 
λικόν ιδίωμα μετάφρασιν τών έν Κύπρω ίσχυουσών Ά σιζών 
(1489) οί εντεταλμένοι το εργον έπίτροποι περισυνήγαγον έκτο; 
τών γνωστών κειμένων τής Σταυροφορικής νομοθεσίας καί 
π ο λ λ ά  ά λ λ α  β ι β λ ί α  έ κ  τ ο υ  α σ τ ι κ ο ύ  κ ώ δ ι κ ο ς  μ  ε- 
τ α π ε φ ρ α σ μ έ ν α  ε ι ς  τ ή ν  γ α λ λ ι κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν  (m olti 
lib ri tra d u i te  in  francese dale lege civili)* όποια τά  βιβλία τα ΰ - 
τα  ούτο αύτοι δυστυχώς λεγουσιν, ούτε ήμεΐς δυνάμεθα ίνα 
μ.αντευσωμεν · εκ τής αύτής όμ.ως τών επιτρόπων έκθέσεως 
μανθάνοντες ότι τα υ τα  συνεφώνουν τοσοΰτον πρός τάς άσίζας 
ώστε δυνάμει τού προειρημένου άρθρου τού Ίβελίνου άπεβλή- 
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θησαν ώς π ερ ιττά  (1), εύλόγως δυνάμεθα ό'πως εΐκοτολογήσω- 

μεν δτι μέχρι τέλους της ΙΕ’ εκατονταετηρίδος έσώζοντο έν 
γαλλική μεταφράσσει ελληνικοί νόμοι ούδεμίαν εχοντες σχεσιν 
πρός την γνωστήν βυζαντινήν νομοθεσίαν, συμφωνοΰντες ομως 

τοσοΰτον προς τάς Ά σίζας ώστε οΐ επίτροποι ¿θεώρησαν αυ
τούς μίαν καί την αύτήν νομοθεσίαν · οί δέ νόμ,οι ούτοι π ι

θανώς ήσαν αύτά τ ά  παλαιά τη ς  Κύπρου νόμ ιμα .

Τά διασωθέντα παλαιό γαλλικά καί ελληνικά κείμενα τών 
άσιζών της Βουργεσίας συμφωνουσι τοσοΰτον προς αλληλα ώσ
τε  δυνατόν ίνα ύπαχθώσιν εις μίαν καί την αυτήν οικογέ
νειαν, καίτοι έν τοΐς καθέκαστα παρουσιάζοντα διαφοράς ούχί 
άναξίχς λόγου · άλλ’ αί διαφοραί αυτα ι οφείλονται εις αυθαι
ρέτους επεξεργασίας άτΰμων ούχί δε εις επίσημόν τινα  τροπο- 
ποίησιν αυτής τής ουσίας τών διατάξεω ν. Οί τιμ.αριοΰχοι εν

διαφερόμενοι μάλλον εις τάς άσίζας τής υψηλής αυλής έτρο- 
ποίησαν ταύτας κατά  τάς περιστάσεις καί προ πάντων κατά  
τά  ίδια αυτών συμφέροντα, άφοΰ μάλιστα αυτή ή άπόκρυψις 
του πρωτοτύπου κωδικός διηυκόλυνε τήν αλληλοδιάδοχον του 
.κειμένου μεταποίησιν · έξ εναντίας μάλιστα είχον συμφέρον 
δπως έξακολουθή ισχύων ό αστικός κώδιξ ό'σον τό δυνατόν 
αναλλοίωτος ώς ή ίεοά παράδοσις διέσωσεν αύτόν, διότι ούτως

~    ■ ,
(1) Ma tutti questi, de cadauna sorte si siano, li avremo per exclusi,

imperocclià per el capitolo CXI de le nostre Assise . . . è dichiarato che
di quelle cose olie trattano le Assise, si deve judicare per esse ; et dove
non trattano o non sono in osservantia, si deve ricorrer a quello che si
ha osservato in più casi avanti che a lege civile. — Beugnot les Assises,
I, XXIV-V.
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οί υποτελείς άνεγνώριζον τάς διά του αύτοΰ ίεροΰ δικαίου 
έπιβαλλομένας αύτοϊς υποχρεώσεις πρός τούς αύθέντας · αλλά 
και επ ι τή  ύποθεσει απόπειρας τινός πρός μεταρρύθμισιν του 
αστικού κωδικός, έκτος άλλων σπουδαιοτέρων συνεπειών ήθε
λαν επελΟει και άληΟης κυκεων ίόεών, διότι καί αι παλαια ί 
όιατάςεις ειχον έρριζωθή έν τώ  πνεύματι τών αστών, καί οί 

δικηγόροι, η π ρ ο π έ τ α ι  ους τούς έ'λεγον, έγίνωσκον τάς άσί
ζας ταυτας έκ στήθους, καί πολλά αντίγραφα αύτών εύρίσκον- 
το διεσπαρμένα καθ’ όλην τήν νήσον. "Ο τι δέ τά  αντίτυπα  
τα ΰ τα  σύν τώ  χρόνω μετεβλήθησαν ή καί ένοθεύθησαν π λη - 
ροφορούμεθα έκ του έξής γεγονότος. "Οταν οί Ε νετο ί δ ιέτα 
ξαν τήν εις τό ιταλικόν ιδίωμα μετάφρασιν τών άσιζών, έκ 
]κονης τής Λευκωσίας συνήχθησαν οκτώ α ντίτυπ α  του κώδικος 
τή ς  Βουργεσίας · τα ΰ τα  βασανίσαντες οί έπίτροποι εύρον τά 
μεν επ τά  νόθα, §ν δε καί μόνον γεγραμμένον έν έ'τει 1 4 3 6  
άνεγνώρισαν ώς γνήσιον (1)· έπί τή βάσει τούτου ώς καί 
ενός ετερου τής υψηλής αυλής ό Φλώριος Βουστρώνιος (2) με- 
τέφρασεν εις τό ένετικόν ιδίωμα τό γνωστόν σώμα τών Ά σ ι
ζών, τό όποιον πολυτελώς έκτυπωθέν εν Έ νετ ία  (1535) άνεγνω- 
ρίσθη ώς ό έπίσημος τής Κύπρου κώ διξ. Τ ά  ύπό τής έπιτρο- 
πής έκλεχθεντα κείμενα εύτυχώς διεσώθησαν (3) · παραβαλλό
μενα δε προς τά  άλλα γαλλικά καί αύτά  τά  Ε λληνικά  παρου- 
σιάζουσι πολλάς διαφοράς περί τε τήν διάταξιν τών άρθρων 

^  καί αυτό τό λεκτικόν · άν δέ ώς γνήσια προτιμώ νται τά  π α - 
λαιότερα, εύλόγως δυνάμεθα ίνα θεωρήσωμεν τά  ύπό Βουστρω- 
νίου μεταφρασθέντα ώς νεωτέρας έπεξεργασίας τών παλα ιώ ν.

(1) Godefroi de Bouillon et les Assises de Jérusalem par M. Francis 
Monnier, Paris 1874, σελ. 8.

(2) Μεσ. Βιβλιοθήκη B, προλ. ρμγ-ρμδ.
(3) Έδημοσιεύθησαν μετά τής του Βουστρωνίου μεταφράσεως υπό 

του Victor Foucher, Assises delà court des Bourgeois, Rennes 1841.
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Καί περί [λέν των γαλλικών κωδίκων μακρόν ποιείτα ι λό

γον ό τελευταίος των Ά σιζώ ν εκδότης κόμης B eugno t ό το - 
σοΰτον έπιτυχώ ς πραγματευθείς την ιστορίαν τού τιμαριω τι
κού τούτου θεσμ.οΰ (1), ελληνικοί δέ κώδικες γινώσκονται μέ
χρι τοΰδε οί κατωτέρω περιγραφόμενοι. Πάντες ούτοι περιέ- 
χουσι μόνον τάς άσίζας τή ς  Βουργεσίάς (2) έν τώ  τότε λα- 

λουμένω κυπριακώ ίδιιόματι, τό όποιον διακρίνεται έπ ί πλη 
σμονή ξενικών λέξεων τάς οποίας οΰδείς των νυν Κυπρίων έν- 

νοεΐ πλέον.
Οί κώδικες ούτοι, τρεις τον αριθμόν, καίτοι άνηκοντές εις 

μίαν καί την αυτήν οικογένειαν, οϋδέν ήττον παρουσιάζουσι 
τάς αΰτάς ανωμαλίας περί την διάταξιν των άρθρων καί την 
σύμπτυξιν ή άνάπτυξιν του κειμένου έφ’ αίς διακρίνονται καί 
οί γ α λ λ ικ ο ί- εί καί έν καί τό  αυτό θέμα πραγματεύονται, 
οΰδείς δύναται ΐνα έκληφθή άντίγραφον τού ετέρου. ΓΙολΰ δια- 
φέροντες του ύπό Βουστρωνίου προτιμηθέντος έν τή  ένετική 
μεταφράσει, συμφωνούσι μάλλον πρός τόν άρχαιότερον των 
γαλλικών κωδίκων, ήτο ι τόν Βαυαρικόν, του οποίου τό πρω- 
τόγραφον έγράφη έν τή  δωδεκάτη η μάλλον τή  δεκάτη καί 
τρ ίτη  έκατονταετηρίδι · άλλα καί πρός τούτον διαφέρουσι το- 
σουτον ώστε αδύνατον ίνα ύποτεθώσιν άπλή αυτού μετάφρα- 
σις. Κ ατά πάσαν βεβαιότητα μετεφράσθησαν έξ άλλου αγνοου
μένου γαλλικού κειμένου · ή δέ μετάφρασις αύτη έγένετο πρό 
τη ς ΙΕ' έκατονταετηρίδος, ό'τε έξ άλλου βεβαίως άρχαιοτέρου 
κώδικος άντεγράφη ό κώδιξ τού Συγκλητικού, ώς ό τού Μο
νάχου έξ άλλου παλαιοτέρου .

Έ κ  τούτου καί πρό πάντων έκ τής γλώσσης δυνάμεθα ίνα

(1) Assises de Jérusalem, Paris 1841-1843 (Recueil des historiens des 
Croisades).

(2) 'H  άσίζαι της υψηλής αυλής άφορώσαι μόνον τους τιμαριούχους 
οΰοεποτε εςελληνίσθησαν.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  πε'.

μετά  τίνος τηθανότητος όρίσωμεν ώς χρόνον τής μεταφράσεως 

αυτών την ΙΓ' έκαντονταετηρίδα, έπ ί της βασιλείας δηλαδή 
τού Οΰγου Α' (1 2 0 5 -1 2 1 8 ) ό'τε, ώς προερρέθη, αί άσίζαι έπ ί 
τό συστηματικούτερον έπεξειογάσθησαν.

Μεθ’ όλην τήν φαινομ.ένην ομοιότητα τών Κυπριακών τού
των κειμένων πρός τόν Βαυαρικόν κώδικα, ουδόλως δύναμαι 
ινα θεωρήσω τάς έλληνικάς άσίζας γραφείσας έν τη αυτή έκα
τονταετηρίδι, έν ή ώς λέγετα ι, έγράφη τό πρωτόγραφου τού 
γαλλικού τούτου κειμένου. Έ ν  τή  δωδεκάτη έκατονταετηρίδι 
μόλις είχε παγιωθή ή φραγκοκρατία έν Κύπρω, έν διαστήματι 
δέ δέκα καί τριών έτών καθ’ ά έβασίλευσαν οί πρώτοι τής νή
σου ηγεμόνες Γουΐδος καί Ά μαλρϊκος (1 1 9 2 -1 2 0 5 ) ήν άδύνα- 
τον όπως έκβαρβαρωθή ή κυπριακή γλώσσα εις οίον βαθμόν 
παρουσιάζουσιν αυτήν αί ’Α σίζαι. ’Επίσης άγνοώ άν ό συντάξας 
τάς Ά σίζας ήν έξελληνισμένος γάλλος, ή έ'λλην έκγαλλισθείς · 
ή γλώσσα τού Μαχαιρά ουδόλως διαφέρει τής τού Βουστρω- 

-~νίου, άν δέ ήγνοοΰμεν όποιοι ήσαν οί χρονογράφοι ούτοι τής 
Κύπρου, δυσκόλως έξ αυτής καί μόνης τή ς γλώσσης ήθέλομεν 
διακρίνει ότι ό μέν πρώτος ήν αΰτόχθων, ά δέ δεύτερος γαλ- 
λοκυπριώτης· ή αύτή δέ παρατήρησις δύναται ίνα έφαρμοσθή 
καί έπί το,ΰ γαλλοπελοποννησίου τού γράψαντος τό έμμετρον 
χρονικόν "του Μωρέως, δ ιότι ώς γνωστόν τήν  ξενικήν καταγω 
γήν τού άνωνύμου τούτου προδίδει μάλλον ό μισελληνισμός 
αυτού ή αύτή ή γλώσσα.

Έ κ  τών τριών γνοοστών κωδίκων τών έλληνικών άσιζών οί 
μέν δύο τηρούνται έν τή  δημοσία τών Παρισίων βιβλιοθήκη, 
τού δέ τρίτου σωζομένου μέχρι τού έτους 1 8 3 9  έν Ά θω νι 
αγνοείται ή τ ύ χ η .

Ό  παλαιότερος τώ ν κωδίκων τούτων, άνήκων ποτέ εις τόν π ε
ριώνυμον υπουργόν τού Λουδοβίκου ΙΔ' C olbert, καταγέγραπται 
νύν μέν ύπ αριθμόν 1 3 9 0  (άλλοτε δέ 47 2 3 ) τής Παρισινής



χέετα ι ώστε μετά  τίνος δυσκολίας αναγνωρίζεται ότι μία συλ
λαβή ανήκει εις τήν προηγουμένων ή τήν έπομένην λέξιν (1).

Αί δυσκολίαι αύται καί ή σαθρότης του χειρογράφου κατέστη
σαν αληθώς απρόσιτον τόν κώδικα του Συγκλητικού . 'Απλώς 
μόνον, καί τούτο χάρις εις τόν περικλεή Δουκάγγιον, έγινώ- 
σκετο ό'τι τό άπό δύο εκατονταετηρίδων άποτεθειμένον έν τή 
Παρισινή βιβλιοθήκη χειρόγραφον περιείχε τάς Ά σίζας, ούδείς ό
μως λεπτομερώς περιέγραψεν, ή άνέλυσεν αύτό (2). Εν ετει 1 8 2 8  
ό σοφός νομοδιδάσκαλος P ardessus δημοσιεύσας τάς άφορώσας 
εις το ναυτικόν δίκαιον διατάξεις τών τότε ανεκδότων γαλλι
κών άσιζών, ήθέλησεν ίνα παραβάλλη ταύτας καί πρός τόν 
ελληνικόν κώδικα, άλλα μή κατορθώσας τήν άνάγνωσιν αύτοϋ, 
συνέστησε θερμώς εις άλλους τήν δημοσίευσιν του περιέργου 
μνημείου. Ή  περί τών ελληνικών άσιζών γνώμη του κ. P a r 
dessus έχει ουτω . « C ette m êm e (l’A ssise des Bourgeois) a 

é té  trad u ite  en g rec  v u lg a ire . C ette trad u c tio n  inéd ite  existe 
à la B ibliothèque Royale sous le N.° 1390. Le m anuscrit, du 
X V .e siècle, es t ex trêm em en t défectueux, e t p a ro it l’ouvrage 
d ’ un ig n o ra n t qui ne connoissoit pas les p rem ières rég ies de 
la  lan g u e  n i de l’o rthog raphe, e t qui a trouvé p lus cou rt de 
ne pas m e ttre  d ’ a c c e n s .

« C ette trad u c tio n  a év idem m ent é té  faite d ’ après un  te x te

(1) Βλέπε το έν τε'λει τού προλόγου έπισυνημμενον παναμοιότυπον 
φωτογράφημα.

(2) ‘Ο σοφός βυζαντινολόγος περιγράφει οδτω τόν κώδικα έν σελίδι 
34 τού πίνακος τών χειρογράφων τά  όποια έμελέτησεν ε’ις συγγραφήν 
τοΰ Ελληνικού Γλωσσάριου . « Assisse Regni Hierosolymitani seu earum 
pars al t éra. . .  ex cod. Colbert 4723, hoc titulo αρχή τής βίβλου τής συ t- 
τάγματος ήγουν άσίζα. Codex Graecus pessime scriptus, et absque ac- 
centibus, u t ex locis laudatis patet ».Α ποσπάσματα των Άσιζών τούτων 
ευρηνται έν λέξεσι, βολίκιον, γομάριν, καμήλα, καμηλογόμαρον, καμπί- 
της, ρεεικός, ρτμάδι, τζαπιούνι, τζεάνα, τζουίζα, κλπ.

π η’. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .
frança is, e t non d’après la  version ita lienne, qui p robablem ent 
n ’ex isto it pas encore. J ’ ai reconnu, lorsque j ’ ai voulu com parer 
avec le français les ch ap itres  de ce tte  version re la tifs  au 
d ro it m aritim e qu’il s’y  trouvo it des différences pour l ’ordre 
e t la  coupure des chap itres ...

« U n exam en plus a t te n t if  auquel je  n ’ ai pu  m e liv re r feroit 
p robab lem ent conno itre  des différences plus rem arquables ; il 
se ro it donc à  desirer qu ’ à 1’ époque ou 1’ on publiera le te x te  
-français en tier, on y  jo ig n it, ou tre  la  version  ita lienne, que son 
ca rac tè re  rend  recom m andable, la  version grecque, s’ il est 
possible de trouver un  éd iteu r assez courageux  pour su rm on te r 
les difficultés que p résen te  l’ im perfection du  m anuscrit. Quel
ques docum ents rela tifs aux  dro its de douane annexés à ce t
te  version grecque font p résum er qu ’ elle a é té  faite  à Chy
pre  (1) ».

Μετά δεκαετηρίδα ό γνωστός Ζαχαρίας Α ίγγενθαλ άπλώς 
μνημονεύσας τόν κώδικα καί σημειώσας τήν ήλικίαν αύτοϋ 
προσέθηκεν ότι ό διάσημος έλλ,ηνιστής Βενέδικτος Hase διενοή- 
θη ποτέ περί δημοσιεύσεως αύτοϋ (2). Συγχρόνους ό'μως ό γερ- 
μ.ανός νομοδιδάσκαλος πρώτος έγνωστοποίησε τήν υπαρξιν καί 
δευτέρου κώδικος τών ελληνικών άσιζών, άποκειμένου. έν τή  
Ά θω νίτιδι μονή τής μ.εγάλης Λαύρας (3), δημοσιεύσας ι/.άλι- 
στα έξ αύτοϋ τόν τ ε  πίνακα καί τά  πρώτα εξήκοντα έ'ν κε
φάλαια (σελ. 1 3 7 -1 9 0 ) . Σεβασθείς θρησκευτικώς τό κείμενον ό 
Ζαχαρίας έδημοσίευσεν αύτό μ.εθ’ ό'λων τώ ν άνορθογραφιών καί

(1) Collection des lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle. Paris 
1828, I, 273.

(2) Historiae juris Graeco-Romani delineatio, auct. C. E. Zachariae. 
Heidelbergae, 1839, σελ. 137.

(3) « lu mouasterio maximae Laurae in monte Athone sito asservatur co
dex cbartaceus in forma octava, exaratus anno 1512, nitide scriptus, sed 
dialecto barbara et orthographia neglecta. Coutinet versionem secundae 
partis Assisarum, cujus jam indicem et capita priora dabo, codicis scriptu- 
rum roligiose sequuturus » αυτόθι.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  πΟ'.



βιλιοθήκης · γεγραμμένος έπί χάρτου σεσαθρωμένου καί όγδοου 
σ /ή μ α τος άποτελεΐτα ι έκ φύλλων έν συνόλω 2 1 6  (1), έξ Ον 

τρία έν άρχή καί ετερα τρία έν τέλει άγραφα, επομένως τά  
γεγραμμένα φύλλα υπολογίζονται ακριβώς εί; 2 1 0 · άλλά καί 
έκ τούτων τά  1 9 5 , 19 6 , 1 9 7  καί 1 9 8  ούδέν περιέχουσι συ
νέχειαν του κειμένου των άσιζών, άλλ’ ετερα σημειώ ματα του 
τελευταίου έν Κύπρω κατόχου του κωδικός, κ α τά  πάσαν π ι
θανότητα ίερέως, πάντη  άγνοοΰντος ού μόνον την ελληνικήν 
γλώσσαν άλλά καί αύτήν τήν μορφήν των γραρράτω ν καί 
σηρειώσαντος διά βαρβάρων στοιχείων τά  όνόρατα των ενοριτών 

αύτοΰ, οίον « π α π ά  ’Ιωάννης κί ή πρεσβυτέρα αύτοΰ Ζ απέλα . 
Λωήζος κί ή [γ]υνη αύτοΰ Βαλειανάτα », καί τά  το ιαΰτα  (2).

Έ ν  προύτη σελίδι του 21 φύλλου άνχγινώσκονται οί εξής 
στίχοι γεγραρρένοι έκ μνήμης εις δοκιμήν του κονδυλίου :

Έρώτησιν έχω προς τούς έχέφρονας 
καί εί τ ις  τό σαφηνίσει καί διόσει 
τελείαν άπόφασιν σοφώτερος έσται :
"Αβρωτόν είρι καί ρικρότερος (sic) τή  ιδέα, 
τρεις ρέ κρατούν καί άκων ρέ ποτίζουν, 
έγώ ού λαλώ, άλλά τ ά  ίχνη ρου λέγουν (ί

(1) Κ ατά το εν φύλλιρ 21 καί κατωτε'ρω παρατιΟε'μενον 
ρείωρα 5 κώδις έν άρχή περιείχε φύλλα 211.

(2) Τοιαϋτα βάρβαρα σηρειώρατα εύρηνται καί έν άρχή του φύλλου 
112, ώς το εξής « δ  υίο'ς ρου Ραφαήλ έγεννήΟην εις τα~ς ς'οχτωβρίου 
άριθ. 6 , καί ΙΟάφη εις ταΤς ιδ σεπτερβρίου φιζ'. Χριστοί! » .

(3) Έ ν  τε'λει του φύλλου 209 δ άντιγραφεύς έση μείωσε καί τό εξής 
περί του αύτοϋ άντικειρε'νου (κονδυλίου) αίνιγμα :

"Ιππο έχω τρέχοντα έν λευκίρ πεδίιρ 
τρεις αύτον ιππεύουσιν άοπλοι καί γυρνοί άνορες, 
εάν δέ ρή εσεσθαι σχισρε'νη ή κάρα 
τοϋ ϊππου, ού τρεχουσι τ ί  ιχνη τών ποοών αύτοϋ.

π ς·. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .
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παλαιόν σιόν ση-

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

Ά λλον θεόν (1) γλυκύτερον ούδε ποθεινότερον ούκ έστιν, 
έκει γάρ πάντα  τ ά  αγαθά καί τά  τερπνά τυχάνει, 
πικράνομαι την αίσΟησιν ένταϋΟα μικρόν χρόνον, 

καί τύχω μεν τών αγαθών έκείνων τών άπειρων.

Έ ν δέ τή  δεύτερα σελίδι του αύτοΰ φύλλου « ώς ώδε έχει 
φύλλα κγ', τούτέστιν κγ', καί άπώδε καί όμπρός έχει φύλλα 
ρπδ' ώς τό φύλλον όπου ενε τά  φράκικα, καί άπό τ ά  φρά- 
κικα ώς την άκρα φύλλα δ’, όρου όλότης έχει φύλλά σια’ » .

Εί καί ή σημερινή του κώδικος φυλλομέτρησις τακτικώ ς 
βαίνει, ούχ ήττον φαίνεται ότι προ τής καταμετρήσεως ταύ - 
της είχον άποκοπή τρία ή μάλλον τέσσαρα φύλλα, έπενεγκόν- 
τα  τά  έν άρχή (σελ. 249) (2) καί άλλαχοΰ (σελ. 29 1 , 316) 
σημειούμενα άσήμαντα χά σ μ α τα .

Ό  άντιγραφεύς έσημείωσεν έν τέλει τό τε  όνομα αύτοΰ καί 
τό έτος έν ώ έξεπλήρωσε τον πολυκάματον αύτοΰ άγώνα 
(σελ. 4 97 )· άνήκων εις τον γνωστόν Κυπριακόν οίκον τών Σ υγ
κλητικών, τών όποιων καί τινες διέπρεψαν έν τοϊς γράμμα- 
σιν (3), ό άγαθός Νικόλας τοσοΰτον έγίνωσκε την μητρικήν 
αύτοΰ γλώσσαν ώστε καί αύτήν τήν ορθογραφίαν τοΰ ονόμα
τος αύτοΰ έλησμόνησεν. Ό  κώδιξ τοΰ Συγκλητικού είναι Ιν 
τών περιεργοτέρων μνημείων τοΰ διά τής λατινικής έπιρροής 
έκβεβαρωμένου κυπριακού ιδιώματος · ό τονισμός τών λέξεων 
έντελώς άγνοεϊται, τά  ελληνικά στοιχεία  λαμβάνουσι μάλλον 
τό τών λατινικών σχήμα, ό δέ συλλαβισμός έπ ί τοσοΰτον συγ-

(1) γραπτεόν Ο ε ο ϋ .
(2) Ώ ς  δηλοϋται έκ τής ανωτέρω παλαιας φυλλομετρήσειος άπεκο- 

πησαν τά πρώτα δύο φύλλα.
(3) Ιίλεπε τήν έμήν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν, σελ. 237, 418.
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ιδίως των τοσοϋτον συγχεόντων τήν έννοιαν άλλοκότων τονι
σμών καί συλλαβισμών, οίτινες μόνον εις Κυπριακά χειρόγραφα 

άπαντώσι (1). Καίτοι δε θεωρών τούς χρόνους τής συντάξεως 
καί προ πάντων τ?5ς αντιγραφής των Ά σιζώ ν τούτων ώς την 
τελευταίαν βαθμίδα της έκβαρβαρώσεως της ελληνικής γλώσ- 
σης, οϋχ ήττον προσέθετα ότι ή γλώσσα αύτη ευκόλως ήν- 
νοεΐτο Οπό τω ν γινωσκόντων την νυν καθωμιλημένην ελληνι
κ ή ν . ’Ε πί τέλους παραβαλών το ελληνικόν κείμενον προς τό 

τό τε  ύπό ΡοιαοΙιβΓ έκδιδόμ,ενον γαλλικόν ό σοφός άνηρ άνεγνώ- 
ρισεν ότι μεταξύ των κειμένων τούτων επικρατεί τοιαύτη δια
φορά ώστε εύλόγως ύπώπτευσεν ότι έξ άλλου αγνώστου γαλλι

κού .κειμένου μετεφράσθη τό ελληνικόν (2).
' ψ  δημοσίευσις του περί της ιστορίας του ΓραικορρωμαΐκοΟ 

δικαίου διαγράμματος του Ζαχαρίου, τά  έν παραρτήματι αυ
τού έκδοθέντα αποσπάσματα των ελληνικών άσιζών καί τά  
άλλα έν τώ  συγγράμματι σημειούμενα άγνωστα του δικαίου 
μνημεία ήνάγκασαν τήν γαλλικήν κυβέρνησιν όπως άναθέση 
εις τον γνωστόν Μινωΐδην Μυναν την εντολήν περιοδείας έν 
Α’Όωνι έπί τω  σκοπώ άποκτησεως των χειρογράφων τούτω ν.

 θ ' Μυνας μετά πολλου ζήλου έκπληριόσας την αποστολήν
περιεσύλησε τάς βιολιοθήκας των ελληνικών μονών μετά  τοσαύ- 
της άσπλαγχνίας ώστε έκτοτε χρονολογείται ή προς τούς πε- 
. ,ηγητάς δυσπιστία των μοναχών καί ή άπόκρυψις πολυτίμων 
μνημείων τ ά  όποια πρό πολλου ήθελον εισθαι κτήμ α  της επ ι
στήμης Μεταξύ των ύ π ’ αύτού κομισθέντων εις Παρισίους

(1) Τοιούτοί είσιν οί έν Έ νετία  και Όςιονίω κωρικες των Κυπριακών 
γ εθνογράφων, ώς καί δ νυν δημοσιευόμενος Α των Άσιζών, ούτινος 
βλε'πε πανομοιότυπον.

(ί) Ό  Ζα·/αρίας ήγνόει τον τότε έκδιδόμενον ύπό ΙίαιιεΙοΓ Βαυαρι
κόν κώδικα, πρό; ον, ώς προερρέΟη, μάλλον συμφωνούσι τά ελληνικά 

κείαενα .

χειρογράφων εύρίσκετο καί τρίτος κώδιξ τών ελληνικών άσι
ζών, άγνωστον έκ τίνος βιβλιοθήκης ληφθείς. Ό  Μυνάς θέλων 

Γνά δώση μείζονα σπουδαιότητα εις χειρόγραφον ενδιαφέρον 
τήν γαλλικήν ιστορίαν έδημοσίευσε διά τών εφημερίδων καί 
Ιδίως του M oniteur U niversel ότι ό ύπ αυτού ανακαλυφθείς 
νέος κώδιξ έγράφη έν τ γ  ΙΑ' έκατονταετηρίδι · μετ’ ού πολύ 
ό'μως κατελθων μίαν εκατονταετηρίδα ίσχυρίσθη ότι έγράφη 
έν αύτώ τω  ΙΕ' αίώνι (1)· άλλά μετ’ ολίγον έγνώσθη ότι 
τό χειρόγραφον έ'φερε τήν αυτήν ακριβώς χρονολογίαν (1512) 
οιαν καί ό ύπό του Ζαχαρίου περιγράφεις Λαυρεωτικός κ ώ δ ιξ . 
Η’ ταύτότης τής χρονολογίας καί ή τώ ν κειμένων όμοιότης 
έπεισαν τούς τό τε  ότι ό εις Παρισίους κομισθείς κώδιξ ήν αυ
τός ό ύπό Ζαχαρίου αναλυθείς- είδικωτέρα όμως μελέτη απέ
δειξε μετ’ ού πολύ ότι ή μέν ταύτότης τής χρονολογίας ήν 
άπλώς τυχα ία , ή δέ όμοιότης τών κειμένων φαιναμένη μάλ
λον ή πραγματική  · τά  δύο χειρόγραφα άνήκον είς μίαν καί 
τήν  αυτήν οικογένειαν, ούδέν όμως ήν άπλοΰν του έτέοου αν
τίγραφου. Ή  άνακάλυψις αύτη οφείλεται είς τόν σοφόν άκα-

(1) « Manuscrit sur papier in 4,« du XV= siècle, contenant les Assises 
de Jérusalem, par Godefroy de Bouillon, premier empereur français, écri

tes en langue grecque vulgaire ». Rapport adressé à M. le ministre de 
l ’ instruction publique par M. Minoïde Mynas, chargé d’ une mission en 
Orient (Revue de bibliographie analytique par MM. Miller et Aubenas, 
1844, V, 80).

Προς αποφυγήν συγχύσεως σημειώ οτι δ αυτός Μυνας περιηγηΟε^ς 
καί δεύτερον τήν ελληνικήν Ανατολήν καί πλεϊστα έκκομίσας χειρόγραφα 
ύπέβαλε περί αυτών είς τό αυτό ύπουργεΤον έκΟεσιν δημοσιευΟεισαν έν 
τώ Moniteur (4 ’Ιανουάριου 1843) καί έν ίδίω φυλλαδίω (1846) - ή 
έκΟεσις αύτη μεταφρασθέΐσα έλληνιστί έδημοσιευΟη έν τη Θεμιδι (1840) 
του κ. Λ. Σγούτα. Κ ατά τών έν ταύτη πχρατάλμων ισχυρισμών του 
κ. Μυνα περί βυζαντινού δικαίου έγραφεν δ έν Μασσαλία σοφός δικη
γόρος καί ιστορικός του βυζαντινού δικαίου κ. Mortreuil (Revue de Lé
gislation de L. Wolowski, Taris 1847, II, 30-60).

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  [ ja .
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Ijp'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .
δημ.αϊκόν κ. Charles G iranx , ¿'στις λεπτομερώς έξετάσας τον 
του Μυνα κώδικα υπέβαλε περί αυτού σπουδαΐον υπόμνημα 

εις την ακαδημίαν των πολιτικών επιστημών (1).
Ό  κ. G iraux  άντιπαραβαλών τά  ελληνικά κείμενα προς τά  

γαλλικά άνεγνώρισεν ομοιότητά  τινα τών πρώτων προς τον 
Βαυαρικόν κώδικα, ή διαφορά όμως τής διατάξεως τών άρθρων 
καί προ πάντων ή τών ιδεών εκθεσις έπεισαν αυτόν ότι αί 
έλληνικαί άσιζαι ουδέ του γαλλικού τούτου κειμένου ήσαν 
άπλή μετάφρασις· μετά  τούτο συγκρίνας τον κώδικα του Μυ
να προς τ ά  ύπό Ζαχαρίου δημοσιευθέντα αποσπάσματα τού 
ΛαυρεωτικοΟ· άνευρε σπουδαίας διαφοράς ού μόνον έν τώ  λε- 
κτικω  άλλά καί έν αυτή τή  τάξει τών κεφαλαίων, διαφοράς 
αιτινες πείθουσιν ότι άλλο τό Λαυρεωτικόν καί άλλο το του 
Μυνα χειρόγραφον.

Ά λ λ ά  τό υπόμνημα του κ . G iraax , περιέχει καί ισχυρισμούς 
πρός οάς ουδόλως συμφωνοΰμεν. Ό  σοφός άκαδημαϊκός παρα
δεχόμενος ώς γεγονός την έν τώ  φραγκοκρατουμένω Βυζαντίω 
καί τή Πελοποννησω εισαγωγήν τών άσιζών, ισχυρίζετα ι ότι 
τό τε  γαλλικόν κείμενον του Βαυαρικού κώδικος ώς καί τό 
ελληνικόν περιέχουσιν ούχί τάς άσίζας τής Κύπρου, άλλά τάς 
έκ Κύπρου εις τήν άλλην Ε λ λ ά δ α  είσαχθείσας · καί δή κατά 
τον κ. G iraax  ό μέν Βαυαρικός κώδιξ έγράφη έν Πελοποννησω 
ύπό ίταλου, πιθανώς Ε νετού , ό δε του Μυνα έν ’Ιταλία, π ι
θανώς έν ' Ενετία, έπ ί σκοπώ αποστολής αύτου εις την 'Ε λλά δα  (2).

(1) Το ύπομνημα άναγνιοσΟέν τη 12 νοεμβρίου 1842 έδημοσιεύΟη 
έν τη Revue de Legislation et de jurisprudence par M. L. Wolowski, 
Paris 1843, tom. XVII,' 22. -

(2) 'D  κ. Giraux λέγει οτι δ Ιταλός καλλιγράφος άπεμιμήθη τούς 
έλληνικούς χαρακτήρας τούς δποίους οί Ελληνες προ'σφυγες έχάραξαν διά 
τ λ  ιταλικά τυπογραφεία, καί προ πάντων τούς τού Μεδιολάνου δι’ ών 
έτυπώΟη δ "Ομηρος ύπό Χαλκοκονδύλου.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  L¡ γ'.
Α νωτέρω έξέθηκα τούς λόγους δι’ ούς παραδέχομαι ότι έν 

ΪΙελοποννήσω είσήχθησαν μόναι αί άσίζαι της ύψηλής αύλης, 
ούχί δέ καί αί της βουργεσίας (1) · καί πιθανόν μέν π οτε  Γνα 
άποδειχθή τό έναντίον, έπί τη  βάσει όμως τών νυν γνωστών 

' χειρογράφων κρίνοντες λέγομεν ότι καί οί τρεις κώδικες τών 
ελληνικών άσιζών έγράφησαν έν Κύπρω, ό μέν πρώτος ύπό 
γνωστού Κυπρίου άντιγραφέως του Συγκλητικού, οί δέ έτεροι 
δύο ύπό ανωνύμων. Τό σχήμα τών γραμμάτω ν καί ό αλλό
κοτο; τών λέξεων τονισμός καί παρασυλλαβισμός, τά  όποια 
ήνάγκασαν τον κ. G iraux  ινα έκλάβη ίταλόν τόν άντιγρά- 
ψαντα τόν τού Μυνα κώδικα, άπαντώσιν απαράλλακτα καί εις 
άλλα Κυπριακά χειρόγραφα, ώς τούς έν Έ νετία  καί Ό ξω νία  
ά π οτεθησαυρισμένου; κώδικας τών Κυπρίων χρονογράφων. Πρός 
τούτοις αδύνατον ίνα ύποτεθή οτι οί "Ελλ,ηνες έχοντες ανάγ
κην αντιγράφου της νομοθεσίας ταύτης, ήθελον προτιμήσει 
ξένον άντιγραφέα μηχανικώς γράφοντα τά  ελληνικά γράμματα  
κ ατά  μίμησιν τών τυπογραφικών χαρακτήρων, έν ώ διά μ ι-  
κροτέρας δαπάνης οί τότε πολυάριθμοι "Ελληνες αντιγράφεις 
ήδύναντο όπως πιστότερον έκτελέσωσι τό έ'ργον. Ά λ λ ά  καί έπί 
τή  ύποθέσει ότι ή Έ νετική  δημοκρατία έπροτίμησε τών 'Ε λ 
λήνων 'Ενετόν άντιγραφέα, ούδέν βλέπομεν διά ποίαν 'Ελλάδα 
ήσαν προωρισμέναι αί άσίζαι αύτα ι· έν έτει 1 5 1 2  ότε έγένετο 
τό άντίγραφον ή 'Ενετία  έξουσίαζεν έν μέν τή Πελοποννήσω 
δύο καί μόνα φρούρια, τό Ναυπλιον καί την Μονεμβασίαν, έκ

(1) Κ ατά τδ ελληνικόν χρονικόν του Μωρεώ; (στ. 761 -6 9 , 1495, 
1543) είς των όρων της υποταγής τών Πελοποννησίιον εις τούς γάλ- 
λους κατακτητάς ήν « νά μή άλλάςωσι τόν νόμον τών Ρωμαίων » . 
θ '  κΐ Pardessus (lois maritimes, I, 264) δέχεται Βτι αί άσίζαι τής Βουρ
γεσίας ούδέν είσηχθησαν έν Πελοποννήσιο, ούτε έν τή άλλη Έλλάοι, 
ένθα έςηκολούθησεν ίσχύον τό βυζαντινόν δίκαιον. Τούτο παραδέχεται 
καί δ Buchón (Recherches et matériaux, I, 112).



δέ των ελληνικών νήσοχν ύπέκειντο αύτή ή Κρήτη, «ί ’Ιόνιοι 

νήσοι καί ή Κύπρος· ή δημοκρατία έχουσα ώς αρχήν ίνα έπι- 

βάλλη εις τάς αποικίας τούς ίδιους αυτής νόμους, μ ετά  μεγί
στης δυσκολίας έπέτρεψεν είς τούς Κυπρίους καί Χαλκιδεΐς την 
διατήρησήν τών Ά σιζώ ν, άφοΰ προηγουμένως αύται μετεφράσθη- 
σαν είς το ένετικόν ίδίωμ.α· επομένως ούδέν ήδύνατο ίνα είσαγά- 
γη  ελληνικά κείμενα άσιζων, καί μάλιστα τής αυλής τής βουρ- 

γεσίας (1), είς χώρας αίτινες ού'τε τήν ΰπαρξιν των άσιζων 
τούτοιν έγνώριζον, ούτε το ιδίωμα έν ώ ήσαν γεγραμμέναι 
εύκολως ήννόουν, διότι ή γλώσσα των άσιζων τούτων είναι 

αύτό το Κυπριακόν ιδίωμα, ό δε τελευταίο; ούτος λόγος καί 
μόνος, έάν έλειπον τοσοΰτοι άλλοι, άρκεΐ είς άπόδειξιν δτι 
πά ντα  τά  μέχρι τουδε γνοοστά χειρόγραφα των ελληνικών ά- 
σιζών περιέχουσι τάς Κ υ π ρ ι α κ ά ;  Ά σ ί ζ α ς ( 2) .

3 ίετά  τήν  άνακάλυψιν του νέου τούτου κωδικός τών ελλη

νικών άσιζών καί τήν περί αύτοΰ μελέτην του κ. G iraux  πάν- 
τες έπιστευον δτι ό άπό πολλ,οΰ ασχολούμενος είς νέαν τών 

Ασιζών έ'κδοσιν κόμης B eugnot, ήθελε συμπεριλάβει έν αΰταΤς 
καί το ελληνικόν κείμενον ή τουλάχιστον δημοσιεύσει κανέν 
αύτοΰ άπόσπασμα · δυστυχώς δμως ό φιλόπονος άκαδημαϊκός 
έπροτίμησεν ίνα άπλώς μνημονεύση δτι ΰπάρχουσι καί έλλη-

/  I  ■ 1  ■ Í Q s f
(1) 'Ως προερρε'Οη αί Εύβοίκαί άσίζαι περιε'χουσι ¡χάνον τας διατάξεις 

τής υψηλής αυλής.
(2) Είς δποστήριξιν του ’ισχυρισμοί! οτι αί άσίζαι έγράφησαν εκτός τής 

Κύπρου δ κ. Giraux άναφε'ρει δτι έν τω άρΟριο μβ' (σελ. 46) μνημο
νεύεται ή νήσος ώς σημεΤον διευθύνσεως των πλεόντων καί ουχί ώς α
φετηρία του πλοΰ· γινώσκοντες δπο'σον έπιρ,άνιος οί έν Κύπριο διετή- 
ρουν τήν παράδοσιν περί τής έν 'Ιεροσολύμοις συντάξεως των Άσιζων, 
ευκόλως έξηγοΰμεν τον λο'γον δΓ δν άφε'Οη άδιάρΟωτον τό χωρίον τούτο, 
ώς καί αί άλλαχοϋ (σελ. 167) μνημονευάμεναι Ίο'ππη, Πτολειχαίς καί 
Γερουσαλήμ.

Ιχδ'. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ,

νικαί άσίζαι, άπλώς παραπέμψας τον άναγνώστην είς τό υπό

μνημα του κ. G iraux  (1).
Ό  τρίτος ούτος κώδιξ τών Ά σιζών γεγραμμένος τή  11 φε- 

βρουαρίου 1 5 1 2 , ώς άναγινώσκεται έν τέλει του πίνακος (σελ.

23), έπ ί χάρτου ογδόου σχήματος, άποτεθησαύρισται έν τή  p   ̂ · ^ ^ χ \
δημοσία τών Παρισίων βιβλιοθήκη ύπ’ άριθμόν παραρτήματος

ελληνικών κωδίκων 4 6 5  (Suppl. G rec)' άπότέλέΐτα ι δέ εκ θ '  é t
φύλλων έν συνόλω 2 4 5 , εί καί ή νεωτερα άρίθμησις αύτοΰ
σημειοΐ μόνον 2 4 4 , ώς κατά  λάθος δίς μετρηθέντος του φύλ,-
λου 1 6 8 . Καί τά  μέν γράμματα , ώς έπ ί τό πλευστόν στρογ-
γύλα καί εύμ.ορφα, προδίδουσι χεϊρα έξησκημένην περί τήν
καλλιγραφίαν · οί παράδοξοι δμως παρατονισμοί καί_ παρασυλ-
λαβισμαί τών λέξεων τοσοΰτον ματαιοΰσι τό πρώτον προτέρημα
ώστε ό ' άναγινώσκων τό χειρόγραφον δέον ινα προσέχη καλώς
μή τονίζων καί συλλαβίζω-/ κατ’ αύτό άναγνώση άλλα άν-

τ  άλλω ν.
Οί παρασυλλαβισμοί καί παρατονισμοί ούτοι άπαντώντες 

καί είς άλλα Κυπριακά χειρόγραφα άποδεικνύουσιν δ τ ι οί νεώτε- 
ροι Κύπριοι έφιλοτιμήθησαν ίνα άναδειχθώσιν αντάξια τέκνα τής 
κλασικής του σολοικισμού πατρίδος. 'Π  έν τή  άνορθογραφία ορθο
γραφία αυτη τών Κυπρίων βεβαίως ούδένα έχει λόγον, πλήν τή ; 
ανοησίας τών άντιγραφέων δτι οΰτως άνορθογραφουντες έπεδει- 
κνύοντο σοφοί έν μέσω τής έπικρατούσης τότε παχυλής ά μα- 
θε ία ς. Χάριν δε περιεργείας έπισυνάπτω μίαν περικοπήν ώς έχει 
έν τω  χειρογράφω. « ’Πτοις δίκαιον θέληνα ζητήσ ι · καί άλλου 
δίκαιοννα πείσι καί κρύσιν ■ άπάνο είς ώ λατά  π ρ ά γμ α τα  · έντέ- 
χ ε τα ι τόν θν~ φοβήσθαι καί άγαπάν · δτι ούδεΐς δίνατε θν" φοβή- 
σθαι καί άγάπάν, άνουκέχει πίστην· ληπών ■ έχοντα έν αύτή 
πίστην καί κρίσιν θέλη όμιωσοι· καθώς λέγει ή γραφή έν 
νώμο · (παραβλ. σελ. 25).

(1) Les Assises du Jérusalem, II, LXV1II.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ή*,

ιντο-



βυζαντινού μονογράμματος νν., ό δέ Α' προτιμά της πχλαιας 
ταύτης ονομασίας την νεωτέραν ύ π έ ρ π υ ρ χ  η π έ ρ π υ ρ α ,  
γράφων ταΰτα  διά του βυζαντινού ομοίως μονογράμ.ματος π .  
Τ χΰτα  βεβαίως ύποδεικνύουσιν ό τι το μ.έν κείμενον του Ααυ- 
psomaoO κώδικος συνετάχθη περί την ΙΓ’ εκατονταετηρίδα δτε 
το ν ό μ ι σ μ .  α ούδέν ειχεν έτι εντελώς άντικατασταθη διά του 
ύ π ε ρ π ύ ρ ο υ ,  το δε νυν δημοσιευόμενον Α άντεγράφη έκ του 
Λαυρεωτικου τούτου, άφοΰ άντικατέστησαν αί άνω σημειωθεΐσαι 
άπηρχαιωμ.έναι λέςεις δι’ αντιστοίχων μάλλον ευνόητων · άλλά 
το ζη τη μ α  τοΰτο λυθ-ησεται ό'ταν άνακαλυφθη ποτέ ό Λαυ- 
ρεωτικός κώδιξ καί συγκριθώσι τά  έν τέλει προσηρτημένα δα
σμολογικά τιμολόγια , έν οί; τοσοΰτον συνεχώς άναφέρεται το 
ύττέρ—υρον καί το νόμ ισμα.

Ό  συγκρίνων τον κώδικα του Μυνα (Α) στρος τον του Κολ- 
βέρτου (Β) ευκόλως αναγνωρίζει δτι αί μέν διατάξεις του πρώ
του είσί σύντομοι καί έπιβλητικαί, αί δέ του δευτέρου μάλ
λον άνε—τυγμέναι καί ούτως είπεΐν προτρεπτικά! (1 ). Ό  μέν 
Α’ άπλώς αναγράφει τά  αξιώματα, ό δέ Β' έπεξηγεϊ αυτά 
περιφραστικώς · ό πρώτος άπλώς λέγει β ι σ κ ο ύ ν τ η ς ,  κρ ι τ ά 
δ ε  ς, Σ ύ ν τ α ξ ι ς  τ ΐ ί ς  Ά σ ί ζ α ς ,  ό δέ δεύτερος, έμπαλης τη ς 
χώρας, οί ώρκισμενοι ηγουν οί κριτάδες, οί ώρκισμένοι τους 
λέγου κριτάδες, τό Σύνταγμ.αν το έκατσαν οί άρχοντες το λέ
γουν Ά σ ίζ α ν . Έ ν  τώ  Α ' αί έλληνικαί λέξεις φέρονται όρθώτε- 
ρον, ώς Δαβίδ, δίκαιον, ζητησω, όλα τά  πράγματα , φοβεΐσθαι, 
άν ούκ έχει π ίστιν, παράπτωμαν, αιτίαν, κχθεμ.ίας γυναικός, 
δικαιώσω, κριθησεσθε, εάν παρά του νόμ.ου ήλευθερούθημ.εν πρέ- 
πον ζγν διά νόμου, παράδειγμα, πάντας τούς ϋπ’ αύτοΰ έστώ-

(1) 'Ο  χαρακτηρισμός ούτος ήρκεσεν εις τόν κ. Monnier ?να άποδείξη 
οτι έκ των ίπ  ονόματι του Ίβελίνου φερο μενών Άσιζών αί μέν σύν
τομοι διατάξεις είσίν αί άρχαιότεραι, αί δέ άνεπτυγμε'ναι νειότεραι 
(Les Assises de Jerusalem, S9-40).
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τας, άρχων, τ ί  νά ζημ.ιωθη δταν πράσση το  ούδέν ένδέχουν- 
τα ι, καταλύσω, φίλοι έν άληθεία έσονται, ψυχά, άγκάλεμαν, 
δηλώσι, βούλονται, μετά  ονόματος, έντιμοσύνη, άϊκάνωτα, έν δέ 
τω  Β' διαφθείροντχι ·η αντικαθίστανται δι άλλων, Δαβίθ, ίσον, 
γυρέψω, πασα πράγμαν, φοβεΐσται, χωρίς π ίσ τ ι έχει έν έαυτώ, 
κατάπτω μαν, ήτίαν, καθημιας γεναίκας, ποίσω δίκαιον, κριθ'η- 
σεστε, έάν εϊμεστεν άποφγαλμένοι έκ τοΰ νόμ.ου πάντοτες έν- 
τέ χετα ι νά ζησωμεν μέ τον νόμον, έξόνμ.πλι, πάντας έκείνους 
όπου ένι ύπό την έξουσίαν του, αρχος, τη ντα  νά χάσγ δταν 
πολέμα τό ούδέν έντέχετα ι νά ποιησγ, χαλάσω, ένη φίλοι της 
άληθείας, ψη', καταδικάσιμον, φανερώσουν, θέλουν, μέ τό όνο- 
μαν, στοΰδιν έντιμ,οσύνη, παρκατεβασμένα. Τό Β χειρόγραφον 

συνηθέστερον γράφει τ η ν τ α ,  τό δέ Α συνήθως αντικαθιστά  
τούτο διά των άρχαιοτέρων τ  α υ τ  α, τ  ί, τ  ό . Ό νομάζω ν ό 

ούς δικηγόρους έ μ . π ρ ο π έ τ α ς  ένίοτε έπεξηγεϊ τό δνομ.α 
των γαλλικών avocas, av a n t-p a rlie r , ά π ’ έναντίας δέ ό 

Β' προσθέτει δύο καί τρεις άντιστοίχους έπεξησεις ώς, προστά
της, τούτέστιν έμ-προπέτης, τό λέγετα ι φράνκικα άβανπαρ- 

λιέρης .
Τ ινά δμ.ως τών κεφαλαίων του Β φαίνονται αρχαιότερα του 

Α’, ώς δηλοΰται έκ τε  του λεκτικού καί άλλων τινών χαρα
κτηρισμών, άλλ’ ή έκκάθαρσις αύτη ά π α ιτε ΐ καί χρόνον καί 
όρια μ,είζονα του ύπερ το δέον έπεκταθέντος τούτου προλόγου.

Μ εγίστην ιδίως ά π α ιτε ΐ προσοχήν ή μελέτη τών έν τέλει 
άμφοτέρων τών κειμένων έπισυνημ.μένων δασμολογίων (σελ.
2 3 7 -2 4 6  καί 487 -97 ), διότι ού μόνον προς άλληλα άλλά 
καί προς αύτά τά  γαλλικά ούσιωδώς διαφέρουσιν (1). Οί έν

(1)Ό  περι τά μέσα της ΙΑ' έκατονταετηρίδος τοσοΰτον καλώς μελετή- 
σας τό νομισματολογικδν καί δασμολογικόν της Κύπρου σύστημα Bal- 
ducci Pegolotti δημοσιεύει δασμολόγιον ούσιωδώς πρός τό τών Άσιζών 
διαφε'ρον, διότι έν έκείνιυ μέν φορολογούνται τά εμπορεύματα κατά
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Συνηθέσταται/απαντώσιν έναλλαγαί φωνηέντων καί διφθόγ
γων, ώς ω άντί ο, τών, ώλα, ώσπύτην, όρησμών, νώμων, κώ- 

ρει, φώνον, φωνοΐς, ώροισμοί, ώ τι, κώσμον, νόμω;, καί ο άντί 
ω, χόραν, φονή, άγνορίζω, έξο, έξορησμένος, χορής · η άντί ει, 
οι καί ι, ώς ήδαν, ήδήν, ήμε, όνήρου, ήπεν, συνήδυσιν, έκήνος, 
ήκία, έτημως, ήκοδομήσι ήκοίας, έμήσαν, κλεψήαν · υ άντί η, 
ι καί οι, κύπον, άμέρυμνα, τύποται, κρυθήσεσθαι, μύρας, μυ- 

ρ άσουν, ύ (οί)· αι έντί ε καί τό έναντίον, πολαιμά, ούδαί, κου- 
ράτοραις, ήμαίρα, έπτέσαν, κλέπτες, πεδίον, πτέσμαν · οι άντί 
ε^ ι καί η, έκοίνη, βασιλοΐς, γονοΐς συγγενοΐς, όφφοικείου, 

παιδοία, νόμοιμα, ορχοις, κάλλοιον, αύλοΐς τοΐς Ρ ώ μ ο ις- σπα- 
ν ιώ τατα  δέ ι άντί οι, πίος, λιπών (1). Τά εις ιν  υποκοριστικά 
ουδέτερα συνήθως γράφονται διά του η, ώ; ψουμήν, βορδόνην, 
πογέρην, άπλίκην, πετζήν, κορμήν, χαΐρην (χέριν). ’Ιδού δέ καί 
παραδείγματά  σινα παρασυλλαβισμών, δοραι ών, ποι ήσε, ήκα 
μία (ή καμμία), είστάν νήοτης (ή στανίο της), κηντήν εύ'γει, 
εις παρά κατά θήκην, ΐ έρεΐς, τώνον όμησμάτων, τον όταρικών 
(τό νοταρικόν), ήδι ότοις (ΐδιοότης), όβουλώ μένος, ε?δι ών τους 
(ΐδιόν τους), άρχόν τής σα (αρχόντισσα), ή άτρώς, ποτ άπών, 
τόνπερι όχών (τών περιοχών), ώς πΰτην (όσπίτιν) σημι ώννη, 
κατά  πιαστεί, πήστι όσην (πιστίωσιν), έκατάν πλέξαντων (έκα- 
τανπλέξαν τον) τή  φλοπανιάσουν (τυφλοπανιάσουν), κακοπι ή, 
χριστή άνώς, (χριστιανός), κρινοΐς κοι (κρινίσκει), κλεψιμοι ών, 
τό ποτίρην τήν του (τοποτηρητήν του), άχρηστον (ά χρ ιςτό ν ).

Ούτως εχει ή ιστορία καί ή περιγραφή τών κωδίκων καθ’ ο8ς 
τό πρώτον νυν έκδίδονται αί ελληνικά! άσίζαι. Αί διαφοραί 
του λεκτικού καί τής διατάξεως τών κεφαλαίων ήνάγκασάν 
με όπως, άντί προτιμήσας έ'να μόνον τών δύο τούτων κωδίκων

,·- (1) ’Απ’ εναντίας τό ιώτα συνηΟέστατα αντικαθίσταται, ώς ήάνη (ίάνη)
διατή, κρύσημων, κρινήσκη, ήατρός, ήατρίαν, κήνδυνος, κρίσοις, έστήν.
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Α ν είχον ύπ’ δψιν τόν Λαυρεωτικόν κώδικα, όστις ελά χισ τα  
διαφέρει του νυν έκδιδομένου Α', ήθελον βεβαίως υποσημειώσει 
εις τούτον τάς διαφόρους εκείνου γραφάς · άλλ’ ώ; προερρέθη, 
ή τύχη  τού κώδικος τούτου αγνοείται, μόνον δέ έκ του Ζα
χαρίου γινούσκομέν τινα αύτου αποσπάσματα (1).

Ο Λαυρεωτικός κώδιξ ήδύνατο ί'να χειραγωγήση ή μας καί 
εί; αύτήν τήν χρονολογικήν ταξινόμησιν τών τριών κειμένων 
τών Ά σιζών · ώς αμέσως κατωτέρω λέγο.), τό του κώδικος του 
Μυνα κείμενον φαίνεται μοι άρχαιότερον του έν τώ  Ινολβερτίω 
χειρογράφω περιεχομένου, διά δέ τόν λόγον τούτον καί έπρο- 
τίμησα αύτό έν τή  έκδόσει ώς Α ■ ώς όμως δυνάμεθα ίνα 
κρίνωμεν έκ τών παρά Ζαχαρία αποσπασμάτων ό Λαυρεω
τικός κώδιξ είναι αρχαιότερος άμφοτέρων τών άλλων. Αί 
πρός τόν Α έλαφραί διαφοραί του λεκτικού τού Α κώδι
κος οφείλονται ώς έπ τό πλεΐστον εις τήν άπαρχαίωσιν τών 
λ έ ξ εω ν  ούτως ό μέν Α γράφει συνήθως σ ά ζ ω ,  ό δέ Α ώς 
έπ ί τό πλεΤστον π  ά ζ ω · έν τώ  Α άναγινώοκομεν κουστούμιν, 
άρραβόνα, άφαμπαλιέρης, έν ώ έν τώ  Λ αί λέξεις αύται προσεγ- 
γίζουσι μάλλον πρός τήν παλαιάν γαλλικήν προφοράν κου- 
στουμε (coustum e), άρρα (arres), άφαμπαρλιέρης (av a n t-p a rlie r) . 
Α”λλας δέ άπηρχαιωμένας λέξεις του Α, ώς στόλευσις, δώρα, 

έφήτον, μπουργέζιων, περιβίασμαν, πημπόνη, άβαβοέ, παυλιάζω, 
αντικαθιστά ó Α διά τών νεωτέρων, στόλα, δωρά, εφιτον, 
μπουργεζίων, στριβίασμαν, πιντόνη, αρραβώνα, σ ταβλιάζιο . Τό 
κυριώτερον δέ ότι ό μέν Λαυρεωτικός κώδιξ ονομάζει τά  
χρυσά βυζαντινά νομίσματα διά του παλαιοτέρου αυτών ο
νόματος ν ο μ ί σ μ α τ α ,  γράφων μάλιστα τα ύ τα  καί διά τού
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ετει 1 4 8 9 -1 5 3 9  επεξεργασθέντες τάς άσίζας επίτροποι τής 
ένετικής δημοκρατία; άπέκοψαν έντελώς τά  δασμολόγια τα ΐί- 

τα  έκ τΌΟ ύπ αυτών έγκριθέντος καί μεταφρασθέντος κει- 
μ.ένου, διότι άντ’ αύτών έφηρμόσθησαν τά  τιμ.ολόγια τών 
ένετικών δασμών · έν τοιαύτη δμως περιπτώ σει δύσκολος ή 
έξήγησις πώς εις το έν έτει 1 5 1 2  γενόμενον άντίγραφον 
τών ελληνικών τούτο>ν άσιζών έπετράπη ή έπισόναψις τών 
προγεγραμμένων δασμολογίων καί το παραδοξότερον ή διά 
τώ ν αορίστων μάρκων άντικατάστασις τών ύπερπύρων (1 ).

Ά λ λ ά  περί τούτων πλείω έν τώ  τελευταίο) τόμω  τών Κυ
πριακών μνημείων · τελ,ευτών δέ παρατηρώ δτι τδ  ζή τη μ α  
τής έν τα ίς έλληνικαΐς χώραις εισαγωγής καί κυκλοφορίας τών 
ένετικών νομισμάτων είναι πολύ σκοτεινόν. Τδ βυζαντινόν νό
μισμα είχε τοσουτον έρριζωθή έν τή  συνειδήσει του υποδούλου 
Ε'λληνος, ώστε μ ετά  παρέλευσιν πολλών γενεών καί τοσούτων 
εκατονταετηρίδων ξενικόν ζυγόν τό ύπέρπυρον έξηκολούθησεν 
αποτελούν τήν νομισματικήν βάσιν. 'Ο έν ετεί 1 4 4 2  γράψας 
άξιόλογον περί μέτρων καί νομισμάτων σύγγραμμα Φλωρεν
τινός Uzzano λέγει δτι, άν καί τά  ένετικά δουκάτα έκυκλο- 
φόρουν έν Κρήτη, έν τούτοις τό ύπέρπυρον άπετέλει τήν βάσιν

. , , ....................................
σακκον, εν ταυταις δέ κατά τήν είς ύπέρπυρα ή μάρκα έκτίμησω αυτών
(Delia décima, Lucca, 1766. βλέπε τό κεφάλαίον ΙΖ’ έπιγραφόμενον Quello
cbe si paga di diritto nell’ isola di Cipro di mercanzia, σελ. 70 -76).

(1) Πιστεύω οτι τό μάρκον τούτο είναι τό άντικχταστήσαν τό ύπερ- 
πυρον άργυρούν ένετικόν νόμισμα, ουδέ δύναμαι όπως ύποβεσω δτι διά 
του μάρκου τούτου'"έννοε~ται ή ονομαστική εκείνη ποσότης ή γνωστή 
ύπό τό ονομα μ ά ρ κ ο ν  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ ,  διότι καλώς γινιόσκοντες δτι 
Ιν τών τελευταίων τούτων μάρκων ισοδυνάμει πρός είκοσι καί πέντε 
ύπέρπυρα δέον ινα τότε παραδεχ9ώμ.εν δτι οί Ε νετοί άμα γενόμενοι 
κύριοι τής νήσου άνεδίβασαν τους παλαιούς δασμούς εις τοσουτον τε
ρατώδες ποσόν, οπερ Οειορώς δλως άπίθχνον.
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πάσης συναλλαγής (a questa  m oneta si fa m ercato  d ’ ogni 
cosa) (1)· τούτο δέ βεβαιούφιεθα καί έκ τών έν τω  παρόντι 
τόμω  δημοσιευόμενων Κρητικών διαθηκών αίτινες, έν ώ συνη- 
θέστατα μνημονεύουσι τά  ύπέρπυρα, μ,όλις έν έτει 1 4 9 4  άνα- 
φέρουσι τά  δουκάτα καί τα ύτα  άορίστως πω ς. Έ ν  μια τών 
διαθηκών τούτων μνημονεύονται καί τά  έξ άλλων ένετικών 
εγγράφων γνωστά Μεθωναΐα ύπέρπυρα (σελ. 673), διάφορα βε
βαίως τών Κρητικών .

Καλώς γινωσκομεν ότι τα  πρώτα ένετικά νομίσματα τής 
Κύπρου έκόπησαν έν έτει 1 5 5 3 , δηλαδή τεσσαράκοντα περί
που έτη προ τής αντιγραφής του κωδικός τών Ά σιζών έν ω 
τ ά  ύπέρπυρα αντικαθίστανται διά τών μ ά ρ κ ω ν  καί δμως, ώς 
εξάγεται έκ περικοπής τίνος περί Κύπρου του ενετού γεωγρά
φου Θωμά Πορκάκη, τά  ύπέρπυρα ήσαν έν τή  νήσω γνωστά 
μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής ενετοκρατίας (1570) (2).  
Τό ύπέρπυρον λησμονεϊται ακριβώς έν Κύπρω καί τή  άλλη 
Ε 'λλάδι άμα τούς Φράγκους κατα κ τη τά ς διεδέχθησαν οί άγριώ- 
τεροι τών τυράννων ύφ ους άτυχης λαός έδούλευσέ ποτε, το δέ 
άντικαταστήσαν αύτό ώς νομισματική βάσις φραγκικόν grosso

(1) Della Decima, II , σελ. 106.

ι2) « Un perpcro era un giulio, o ¡come a Vinetia si dice) marcello d ’ar
gento ». Porcacchi, l’ isole più famose del mondo, Venetia 1590, σελ. 150. 
Ταύτα δέ λέγει καί δ Λεουγκλάδιος έκ πληροφορίας Αθηναίου « Manuel 
Musicius Atbeniensis interrogatus a me quanti putaret aestimandum 
byperperon, respondebat, propemodum par buius pretium esse Marcelli 
argentei Veneti pretio. Quidam Itálico nummo Julio putant aequandum 
Equidem accurate pretium supputans, byperperon invenio valere novem 
cruciatos seu quarantauos ». Leunclavii Pandeetae (έν τέλει Λαονίκου 
ΧαλκοκονδύΛου έκδόσεως του Λούβρου σελ. 405). Τχ μαρτζελια (ούτως 
όνομχζομενα άπό του δουκός Marcello) μνημονεύονται έν ταίς Κοητι- 
κάΐς διαθήχαις (σελ. 662, 664-5), ιος δμως δηλούται έκ τής φράσεως 
« ύπέρπυρα δ’ καί 'έν μχρτζέλι ι, (σελ. 667) τό ενεηκόν τούτο νόμισαα 
οίδεν ισοδυνάμει άκριβώς πρός το ύπέρπυρον.
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(γρόσιον) ίσως άποδεικνύει ότι, άν έν ταϊς καρδίαις των φραγ

κοκρατουμένων Ελλήνω ν τδ βυζαντινόν ύπέρπυρον έδήλου την 
διάπυρον ελπίδα έπανελεύσεως εις τδ έθνικόν σκήπτρον, τδ 
γρόσι έσήμαινεν δτι ό φραγκικδς ζυγός ήν πολυ προτιμότερος 

του τουρκικού .

[

Ο

"Αγνωστον αν οί πρώτοι έν Κυπρω βασιλευσαντες Λουμίνια- 
ναι ίδρυσαν δύο ή καί πλειοτέρας αύλάς της Βουργεσίας, με- 
ταγενέστεραι δμως παραδόσεις λέγουσιν δτι έ'ν και μόνον τοι- 
ούτον δικχστήριον έλειτούργει, διαρκώς έδρεΰον έν τή  βχσιλευού- 
ση Λευκωσία (ΙΜοοβΐβ) καί έχον δικαιοδοσίαν έφ’ δλης τη ς νή
σου. Έ ν τούτοις διεσούθη κώδιξ περιέχων ού μόνον απάνθισμα 
του βυζαντινού δικαίου ώς ϊσχυεν έν Κύπρω έπ ’ αυτής τής 
λατινοκρατίας, αλλά καί αυτό τδ τυπικόν διαδικασίας ώς αυ
τή  συνειθίζετο ένώπιον τών Ελλήνω ν κριτών καί έπισκόπων· 
έκ τούτου δέ εύλόγως είκοτολογοΰμεν δ - ι, ώς οί ΓΙελοποννή- 
σιοι ύπετάγησαν εις τούς Γάλλους έπί τ φ  δρω διατηρήσεως 
τών παλαιών αυτών νομίμων (1), ούτω καί οί Κύπριοι, συνέ
πεια  άγνωστων ήμΐν συνθηκών, έξεβίασαν τούς Λουζινιάνας εις 
την άναγνώρισιν όρ,οίων προνομίων · άν δέ τοιαύτη παραχώρη- 
σις συνωμολογήθη, τούτο βεβαίως έγένετο περί τούς πρώτους 
τής κατακτήσεως χρόνους καί ιδίως πρδ του έτους 1 2 6 0 , δτε 

συνεπεία μακρας καί έπιμόνου πάλης ό πάπας ’Αλέξανδρος Α' 
άνεγνώρισε μέν τ ά  έκκλησιαστικά καί δικαστικά τών Κυπρίων 

προνόμια (2), άλλ’ ούδέν ή ττον  περιορίσας τάς έλληνικάς έπι- 
σκοπάξ εις τέσσαρας άντί τών πρώην δεκατεσσάρων, έπέτρεψεν 
εις τούς επισκόπους τούτους την έκδίκασιν τών μεταξύ όμοε- 
( .

(1) Χρονικόν Μωρέως, στ. 761 -69 , 1495, 1543.
(2) Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Β', πρόλ. π, γα .
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θνών διαφορών επί τώ  δρω ανακοπής τής ελληνικής άποφά- 
σεως ένώπιον τών λατίνων έπισκόπω ν.

Τής παπικής ταύτης βούλλας διεσώθη τδ  λατινικόν κείμε
νον ώς καί δύο έλληνικαί αύτου μεταφράσεις · καί ή μέν πρώ

τη  τών μεταφράσεων τούτων όπωσούν έλληνίζουσα καί ¿ντε- ' '  ' / 1/β  <: ·ίί. 
λώς συμφωνούσα πρδς τδ  πρωτότυπον έγράφη τή  4 μαΐου 
1 2 8 7  (1) κατ’ άπαίτησιν τού Κυπρίου ίερέως καί οικονόμου ' /  Ά  ^
Αέοντος, υποψηφίου αρχιεπισκόπου Σολίας, ή δε δεύτερα, βάρ
βαρος τδ ύφος, άτελώς πρδς τδ λατινικόν κείμενον συμ.φωνού- 
σα καί έν τέλει ακρωτηριασμένη, ού'τε δΓ έπισήμ.ου χαρακτή- 
ρος περιβάλλεται ώς ή πρώτη, ού'τε χρονολογίαν τινα  φέρει.

’Αγνοώ τδν λόγον τών δύο τούτων μεταφράσεων * έκ τού 
λεκτικού δμως καί άλλων ενδείξεων (2) δυνατόν δπως θεωρη- 
Οή ή δεύτερα τών μεταφράσεων τούτων ολίγον άρχαιοτέρα 

π ρώτης· έν το ιαύτη  δέ περιπτώσει ουδόλως άπίθανον ινα  ' ·· I ’............... .....
ύποτεθή δτι τδ μέν βαρβαρίζον τούτο κείμενον έ'γραψέ τις τών 
έλληνιζόντων νοταρίων τή ς  παπικής καγγελλαρίας παρακλη- 
Οείς ύπδ τών έν Ρώμη τότε εύρισκομένων Κυπρίων έπισκόπων 
(1260), αυτή δέ ή ασάφεια τής μεταφράσεως καί ό τού κει
μένου ακρωτηριασμός ήνάγκασαν ύστερον (1287) τον υποψή
φιον έπίσκοπον Σολίας ί /α  ζητήση νέαν καί πιστοτέραν μ ε- 
τάφρασιν τού έν τοΤς άρχείοις τής Λευκωσίας άποκειμένου λα
τινικού πρω τοτύπου.

Καί την μέν τελευταίαν τα ύ τη ν  μετάφρασιν περιττόν έθεώ- 
ρησα δπως αναδημοσιεύσω (3), τδ έτερον δμως ελληνικόν κεί-

(1) Η μαρτημένος ο! Ρικκάρδος καί Μϊ£ηβ άνέγνωσαν τδ ετος α σ π ζ  
ώς 1297.

(2) Ουτω τδ μεν ήμέτερον κείμενον γράφει τά, νομίσματα διά τού 
αρχαιότερου βυζαντινού ονόματος-νομίσματα-τρικέφαλα (σελ. 510, 513), 
τό 3έ Ιτερον διά τού φραγκικού καί νεωτέρου β υ ζ ά ν τ ι α .

(3) Έπισυνημμένη έν παλαιψ Κυπριακοί Εύχολογίω τής Ρωμαϊκής
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μενον ώ ; ανέκδοτον δημοσιεύω ώ; έχει έν τώ  Κυπριακώ κώ 
δικι, δηλαδή ώ; εισαγωγήν τώ ν ελληνικών νόμων τή ς Κύπρου.

Ό  ..πεοιέχων τούς νόμους τούτους κώδιξ άποτεθησαύρισται 
έν τή  δημοσία τών Παρισίων βιβλιοθήκη, καταγεγραμμένος 
άλλοτε μεν ύπ’ αριθμόν 3 5 3 8 , νυν δέ 1391  ελληνικών χειρο
γράφων . Τ μ ήμ α  χάρτου έπισυνημμένον έν αρχή φέρει τήν ε 
ξής ιδιόγραφον του Δουκαγγίου σημείωσιν « Leges G raecorum  

qu i in  in su la  Cypro sub reg ibus L a tin is  degeban t, p leraque 
excerp tae ex  lib ris  Basilicton, sed fere sem per lin g u a  v u lg a ri 
descrip tae. P ra e m ittitu r  A lexandri P apae IV  bu lla  G r. c irca  

) ?  5 - 5  an . 1255 » . ' Ο  σοφός P ard essu s άπατηθείς έκ του χάρτου 
έφ’ οΰ γέγρα πτα ι το  ανωτέρω σημείωμα ισχυρίσθη ότι ό κώ
διξ άνήκέ ποτε εις αυτόν τόν Δουκάγγιον (1)· άλλά τό μέν 
σημείο)μα ούδέν έτερόν έστιν ή τό  πρώτον του Δουκαγγίου 
σχεδίασμα εις περιγραφήν του κώδικος, ή τις περιγραφή έπηυ- 
ξημένη άπό τής λέξεως b u lla  φέρεται οΰτως έν τώ  καταλόγω  
τών ανεκδότων χειρογράφων τά  όποια συνεβουλεύθη ό χα λ - 
κέντερος μεσαιωνολόγος εις συγγραφήν τοΰ ελληνικού γλωσ
σάριο υ (2) « G raece e x a ra ta  con tinens com positionem  in te r  
H ugonem  A rchiepiscopum  Leucosiensem  L atinum , e t G erm a- 
num  arebiepiscopum  G raecum . E x  cod. lle g . 35 3 8  » , αί δέ 

τελευτα ΐα ι αυτα ι λέξεις σαφώς δηλούσιν ότι αύτός ό Δουκάγ- 
γιος έθεώρει τον κώδικα ώς κτήμ α  τής Βασιλικής Βιβλιοθή-

. . .  . βιβλιοθήκης Altempsiana εςεοοΟη μετά νέας λατινικής μεταοράσεως καί
σημειώσεων ύπό Ρικκάρδου (Constitutio Cypria, graece primus edidit
Vincentius Riccardus. Romae 1C36), καί όπό τοΰ αββα Migne (Patrologia

Graeca, CXL, σελ. 1528-1560).
(1) Ce manuscrit a appartenu a Du Cange ainsi que le prouve la note 

ci-contre écrite do sa main au dos d 'une lettre qui porte sou adresse. 
Pardessus (έν δευτε'ρα σελίδι πρώτου φύλλου).

(2) Index Auctorum ad Gloss, mediae Graecitatis.

κης, καί ούχί τής εαυτού, ώς ημαρτημένος ΰπέθεσεν ό κ. P a r 

dessus .
Μετά τον γάλλον τούτον νομοδιδάσκαλον έπιμ,ελέστερον με- 

λετήσας τόν κώδικα ό κλεινός Ζαχαρίας κατέγραψεν έν άρχή 

αύτου τά  εμπεριεχόμενα ώς εξής « Codex 1391 co n s ta t h is  

p artibus. 1. B ulla A lexandri P apae m utila. A dhortationes ad  
jud ices e t advocatos fol. 1-11. II, Com pendium  ju r is  m axim am  
p artem  ex P roch iro  B asilii com positum , fol. 10-120 . I l l ,  Eclo
g a  N ovellarum  Leonis (adjectis ex  A tta lio tae  fragm entis) fol. 
121-135.® IV , F ra g m e n ta  ex Synopsi (Στοιχεία  ζ, η, θ, ι, κ) e t 
A tta lio ta  (tit. X L I-L X V II apud  F reherum ) e t  E c loga  F re h e r 
(p. 100) fol. 1 3 5 '-1 7 9 .a V, E cloga  Leonis e t C onstan tin i cum  
appendice fol. 179b-2 1 3 .a V I, C ollectanea ex Synopsi (v, ξ, 
ο, π) Leges Rhodiae etc. fol. 213b-238.

Πριν περιέλθη εις τήν Παρισινήν βιβλιοθήκην ό κώδιξ άνήκεν 
εις δύο "Ελληνας, ώς πληροφορούμεθα έκ τών έξής όυό~σ’ημειω- 
μάτων « αφμα' Χριστού- αυτή ή βίβλος ύπήρχεν εμού αθλίου 
Γεχονήμου Τραουδιστή (φύλ. 240) —  Κοσμάς ιερομόναχος κή- 
ρυξ τού Ευαγγελίου (εν άρχή τού φύλ. 2  ύπό τό όνομα ’Αλέ
ξανδρος) » . Γεγραμμένος περί τά  τέλη  τής ΙΓ' έκαντονταετηρί- 
δος έπί χάρτου ογδόου σχήματος, άποτελείτα ι έκ φύλλων έν 
συνόλω 240 , έξ ών τά  δύο τελευταία  άγραφα. Έ ν τοϊς φύλ- 

λοις 1 7 9  καί 2 0 4  φέρονται αί χρωματογραφίαι τών νομοθε- 
τών βασιλέων Ιουστινιανού, Κωνσταντίνου καί Λέοντο; μετά  
τής επιγραφής « πιστοί βασιλείς » .

"Οτι ό κώδιξ έγράφη έν Κύπρω πειθόμεθα έκ τής παραξένου 
εκείνης τών λέξεων γραφής, ή τ ις , ώς προερρέθη, ιδιάζει εις τά  

Κ υπρ ια κά χειρόγραφα. Ό  άντιγραφεύς, κ αϊτοί έξησκημένος εις 
τήν καλλιγραφίαν καί τήν ορθογραφίαν, ακολουθεί τό  σύστημα 
τών άλλων συμπατριωτών καί ομοτέχνων, άνοήτως παρασυλ- 
λαβίζων καί παρατονίζων τ άς λέξεις, καί πρό πάντων τό ιώτα
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διά των άλλων όμοπροφέρτων φωνηέντων καί διφθόγγοιν ά ντι- 
καθιστών, ώς έάν έπρόκειτο ινα άποδείξ·/) δτι, άν αλλαχού της 
Ε'λλάδος έπεκράτησεν 6 ιωτακισμός, έν Κύποω έξ εναντίας 
άπωλέσθη το ιώ τα . Των άλλοκότων γραφών του Κυπρίου άν- 

ζ^τιγραφέως παρατίθημι τά  έξης παραδείγματα , είς (είς), νύσσον 
(νήσον), οίτοΰντω (ήτουντο), βο ήθει (βοήθει), χρύσεις (χρήσις), 
ένυγύα (έν υγεία), ώ; πύτην (όσπίτιν), νά ίίπη (νά είπν,) · δ τ ι 

δέ το  άνορθογραφικόν τούτο σύστημα ήν δλως αυθαίρετον πλη- 
ροφορούμεθα έκ του δ τ ι έν τή  αυτή σελίδι καί πολλάκις τή  
αύτή σειρά διαφόρως γράφεται μ.ία καί ή αυτή λέξις, "ώς υπη 

καί είπη, θέττει καί θ έ τ τ ι .
Το έν πασι τοΐς λιβέλλοις μνημονευόμενον δνομα του έπ ι

σκόπου ’Αρσινόης καί Πάφου άποδεικνύει δτι 6 κώδιξ άνήκεν 
εί; το επισκοπικόν τούτο δικαστήριον, ουδόλως ,δμως άπίθα- 
νον δτι παρομοίους κώδικας ειχον καί αι άλλαι τρεις έπισκο- 
πα ί είς τάς όποιας ή παπ ική  βοΰλλα απονέμει τ ά  αύτά  δι

καστικά προνόμια.
Καί τις μέν ό οργανισμός καί ιδίως ή άρμοδιότης των τεσ

σάρων έπισκοπικών της Κύπρου δικαστηρίων άγνοουμεν, έκ 
των μνημονευόμενων όμως έν τώ  κώδικι τούτω  κριτών καί 
του άντιπροσωπεύοντος τον έπίσκοπον ίερέως (σελ. 558 ) δυνά- 
μεθα ίνα εκλάβωμεν τά  δικαστήρια ταυ τα ώς μικροσκοπικάς 
αύλάς της Βουργεσίας, έκκλήτως δικάζοντα ού μ.όνον τάς περί 
γάμου άλλα καί τάς άλλας πολιτικάς διενέξεις, διότι αλλω; 
δυσεξήγητος άποβαίνει ή έν τω  κώδικι έπισύναψις πασών σχε

δόν των διατάξεων του βυζαντινού άστικου κώδικος.
Πότε άκρι&ώς συνετάχθησαν οί λίβελλοι ούτοι άγνοεϊτα ι, 

έκ πολλών δμ.ως ένδείξεων πειθόμεθα δτ ι ήσαν γνωστοί έν τή  
νήσω προ τής λατινοκρατίας · ή προτασσόμενη αύτών στιχηοά 
διδασκαλία καί οί τύποι των έπισκοπικών αποφάσεων προδί- 

δουσι γλώσσαν βυζαντινήν, μή έπηρεασθεΐσαν ετι ύπό του άπό

τή ς 1Γ’ έκατονταετηρίδος έκβαρβαρωθέντος Κυπριακού ιδιώμα
τος· έν ώ μόλις άπαντώσι δύο ή τρεις φραγκικαί λέξεις, ώς 
άβουκάτος, άβικάριος, αί βυζαντιναί συνεχέστατα φέρονται, ώς 
λίβελλος, έκταγιαστικός, συνήγορος, έγκαλών, έγκαλούμενος 
κλπ. Καί δτι μέν οί λίβελλοι ίσχυον προ τής είς τούς έπισκό- 
πους περιελεύσεως τής δικαστικής έξουσίας, πειθόμεθα έκ του 
δτ ι μόλις τό δνομα τοΟ ιεράρχου φέρεται ώς άντίστοιχον του 
παλαιού πολίτικου κριτοΟ « έμπροσθεν του κριτου, ή καί του 
άρχιερέως —  έμπροσθεν του κριτοΟ, ή πολλάκις του άρχιερέως 
(σελ. 5 57 )· δτι δέ ή διαφθορά τού βυζαντινού κειμένου καί ή 
διά  νεωτέρων διατάξεων άντικατάστασις τών παλαιών έπήλθε 
συν τω  χρόνω βεβαιούμεθα έκ τού έξής · ή προμνημονευθεϊσα 
παπ ική  βοΰλλα έπιτρέπει είς τόν διάδικον τήν άνακοπήν (κρά- 
ξιμον) τής έπισκοπικής άποφάσεως, ό δέ θεμελιώδης ούτος όρος 
τής υπαγω γής τού έλληνος έπισκόπου είς τούς παπικούς αν
τιπροσώπους μ.όνον έν τω  πρώτω λιβέλλω (σελ. 519) μνημο

νεύεται μ.ετά δύο όμως προσθηκών αιτινες άντιφάσκουσι προς 
τήν παπικήν διάταξιν, διότι ή ανακοπή δέον ίνα γίνη « ε ί ς  
μ ε γ α λ ό τ ε ρ ο ν  κ ρ ι τ ή ν ,  ή είς τόν έπίσκοπον τόν λατινον, 
ή είς τον άρχιεπίσκοπον τής Λευκουσίας, ή ε ί ς  τ ό ν  Π ά π α ν  η · 
έν τώ  τρίτω  άπλώς άναφέρεται τό κράξιμον άνευ μνείας με- 
γαλειτέρου κριτοΰ ή λατίνου έπισκόπου.

Ό  ποιητής τής προτασσόμενης τών λιβέλλων διδασκαλίας 
αποδίδει είς Μ ιχαήλ τόν ψελλόν ού μόνον τήν  σύνταξιν τών 
λιδέλλων τούτων άλλά καί τόν οργανισμόν τού προ τή ς  λ α 
τινοκρατίας γνωστού έν τώ  βυζαντινώ κράτει όρκωμοτικού συ

στήματος (σελ. 51 4 , στ. 1 8 -2 0 ) . Ώ ς  προερρέθη ό ’Ανδρόνικος 
Β' άποπειραθείς τήν ϊδρυσιν τοιούτου δικαστηρίου κατά  τό 
παράδειγμα τών Κυπρίων βασιλέων, λέγει έν τή  Νεαρα αύτοΰ 
δτ ι άπλώς άνακαινίζει άπηρχαιωμενον θεσμόν (πρόλ. οδ, σημ.) 
τα ϋ τα  δε λέγων έννοει άρα τό σύστημα τού Ψ ελλού; ή καί
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αληθεύει αρα ότι ό πανεπιστήρω ν ούτο; ύπουργός έπειράθη πο
τέ  ί'να έπαναφέρη τού; τ ή ; παλα ιά ; 'Ελλάδος όρκωρότας; Εις 
τάς ερωτήσεις ταύτας ούδερία οριστική άπάντησις δύναται tvoc 
έ—¡ του παρόντος δοΟνο. Ό  Ψελλός εγραψε τοσαΰτα συγγράρ- 
ρατα  καί περί τοσούτιον έπραγρατεύθη ζητηράτω ν ώστε ρεθ’ 
δλας τάς περί τον ρέγαν τούτον καί τελευταϊον του έλληνισρου 
αντιπρόσωπον ρελέτας ού'τε καν έγνώσθη ετι ακριβώς όπόσα των 
συγγραρράτω ν τούτων περιήλθον εις ή ρ α ; καί όπόσα άπωλέ- 

σθησαν.
"Ο τι ό Ψελλος ήπλοποίησε τό τέως το?ς πολλοί; απρόσιτον Ρω- 

ραϊκόν δίκαιον συγγράψα; χάριν των πολλών τούτων εύληπτου; 
συνόψεις αύτου έν πεζοί καί έρρέτρω λόγω, καί δτι πρώτος τών 
βυζαντινών νορ,οδιδασκάλων έδίδαξε το ’Αττικόν δίκαιον, πλη - 
ροφορούρεθα έκ τώ ν πολλών τοιούτων αύτου πραγρατειώ ν · ό'τι 
δέ συγχρόνως έπί της βασιλείας Κωνσταντίνου τοίί Δούκα έγέ- 
νετο δικαστική τ ι ;  ρεταρρύθρισις, όοειλορένη άναντιρρητως εί; 
τόν τότε παντοδύναρον Ψελλόν, τούτο γινώσκορεν έκ της 
εξής ύπό Σκυλίτση περιέργου ρ,νείας του συροεβηκότος τού
του . « Διά δη τα ΰ τα  ‘καί συκοφαντικά?; έπηρείαι; καί σοφιστι
κά?; ρεθόδοις καί δικανικών προβληράτων έσρώ καί σεκρετικών 
ζητηράτω ν έπιπλοκα?; τό Ρωραΐκόν έκλονεΐτο καί έκραδαίνετο,- 
ιό; καί αύτού; τούς στρατευορένους τά  όπλα καί την στρατείαν 
ρεύοντας συνηγόρους καί νορικών ζητηράτω ν καί προβληρά- 
τΐυν γενέσθαι έραστάς, ρακρά χαίρειν είπόντας ένυαλίω τε ήχή  
καί πολερική όρχήσει καί περιδινήσει άντιστρόφω (1) ».

"Οθεν ούδέν τό παράδοξον δπω ; θεωρήσωρεν άληθή την ραρ- 
τυρίαν του ποιητοΰ της Κυπριακές ταύτης διδασκαλίας άπο- 
διδύντος εις τόν Ψελλόν την τε  σύνταξιν τών λιβέλλων καί 
την έν τώ  βυζαντινώ κράτει εισαγωγήν του όρκωροτικοΰ συ-

(I) έκο. Παρισίων, σελ. (552.

σ τηρατος. Κ ατά τούς ψ ελλ ικού ; δέ τούτου; λιβέλλους π ιθα
νώς διετυπωθησαν οι νυν δηροσιευόρ.ενοι Κυπριακοί, οΐ τινες 
ούδεν ήττον φέρουσι την σφραγίδα τών ιδιαζόντων εις την νή- 
σον ταύτην νορίρων, άφου, ώς προερρέθη (σελ. ξ α') αί περί 
προτάσεων και αντιπροτάσεων διατάξεις τοσουτον συρ,φωνοΰσι 

πρό; την ύπό Διοδώρου άναλυορένην όκτάβιβλον τών Α ιγυ π τια 
κών νορίρων.

Οπω; δρω ; καί άν έ'χη τό πρδγρα , τού ; λιβέλλους τούτου; 
άπεριρηθησαν περί τά  ρέσα της ΙΔ' έκατονταετηρίδος οί γα λ - 
λοκυπριώται νοροδιδάσκαλοι, ώς πληροφορούρ.εθα έκ τών τότε 
γραφέντο^ν δύο συρπληρωράτων τών Ά σιζώ ν (Le liv re  de 
P laydoier —  Les rég ies de la  b a ta ille  pour m eurtre ) (1).

Τελευτών την περί τών επισκοπικών τής Κύπρου δικαστη
ρίων σηρείωσιν λέγω δτι τα ΰ τα  ούδέν πρέπει ί'να έκληφΟώσιν 
παρόροια πρό; τά  έπί τή ; τουρκοκρατίας λειτουργοΰντα έν τή  
άλλη Έ λλάδι, άλλ’ ή σαν, ώς προεϊπον, όρκωροτικά συνέδρια 
προεδρευόρενα ύπό του έπισκόπου η του άναπληοοΰντος αυτόν 
ίερέως, καί άπό κοινού άποφασίζοντα περί τών ύποβαλλορένων 
διενέξεων ρ ετά  ρακράν καί πολύπλοκον διαδικασίαν. Ού ρό- 
νον δέ ό όργανισρό; άλλά καί αύτοί οί τύπο ι τών άποφάσεων 
εντελώς διαφέρουσι πρό; τούς τών άλλων επισκοπικών, ώ ; 
κοίνορεν έκ τ ή ; έξης αρχιερατικής άποφάσεω; ’διά ζήτημα  
περί του όποιου διεσιόθη ολόκληρο; ή έν τώ  έπισκοπικώ συνε- 
δρίω τής Πάφου άναπτυσσορένη διαδικασία (σελ. 530 -5 3 5 ).

« Διαζύγιον δταν ό άνδρας ού δύναται εύρεθήναι σαρκικώ; 
ρ.ετά τ ή ; γυναικός αύτου .

« Διαζύγιον άπολελυται τή  παρούση γυναικί όνόρατι δείνα 
άπό τόν άνδρα αυτής τόν δείνα, κατά  τόν κανόνα τόν λέγοντα 

δτι, ό άνήρ ούχ οίύς τε  ή τελειν τά  τών άνδρών χωρίζεσθαι

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ρΟ'.

(1) Assises éd. Foucher, tom. I, 2.e partie, p. 246, 325.
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αυτόν ή συναφθεΐσα προς γάμου κοινωνίαν μετά  τ'ο παρω χή- 
σθαι την τρ ιε τ ία ν  οΰτω τοιγαρουν ακριβώς περί τούτων έξε- 
ταχθέν, έμαρτυρήθη καί φανερώς έπιστώθη ενώπιον ημών. "Οθεν 
καί εις την περί τούτου δήλωσιν έγένετο το παρόν δ ιαζύγιον 
καί κατεστρώθη έν τώ  θείω κώδικι τή ς άγιω τάτης μ/ητροπό- 

λεως δείνα, έν ετει δείνα καί μηνί δείνα (1) ».

Έ ν έπιμέτρω των Κυπριακών τούτων μνημείων δημοσιεύον
τ α ι  καί δύο συλλογαί τύπων βυζαντινών συμβολαίων καί αύ- 

τοκρατορικών δ ιαταγμ άτω ν .
Οί τύποι τών βυζαντινών συμβολαίων άντεγράφησαν έκ των 

σημειουμένων φύλλων 1 5 8 -1 7 0  του ύπ’ αριθμόν 2 5 0 9  ελλη
νικού κώδικος της δημοσίας βιβλιοθήκης τών Παρισίων. Το χ ε ι
ρόγραφον τούτο γεγραμμένον περί τα  μέσα τής ΙΕ’ έκατονταε- 
τηρίδος έπί χάρτου όγδοου σχήματος άνήκε τό μέν πρώτον 
εις τον πατριάρχην Μάςιμ.ον (Β’ ή Γ ) (2), ε ίτα  δέ εις άνώνυ- 
μόν τινα  λόγιον σημειώσαντα τοΰτο έν άοχή του φύλλου 1 4  
« ή βίβλος αυτη έδωρήθη έμοί παρά του θεοεικέλου πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως κυρ Μαξίμου »· έπ ί τέλους δέ πε- 
ριελθόν εις την κατοχήν του διάσημου Κερκυραίου ’Αντωνίου

£ > ζ
(1) Νομοκάνων (συλλεχθείς και μεταφρασΟείς δπό Μανουήλ του Μα

λάξου), κειρ. 450-454, έν τή δημοσία τών Παρισιών βιβλιοθήκη (διιρρί. 
67). Ε κτός του δημοσιευομε'νου τούτου περιεχονται καί τεσσαρες έτε
ροι τύποι όμοιων διαζυγίων ολως διάφοροι τών Κυπριακών.

(2) ’Άγνωστον τις τών δύο τούτων Μαξίμιον έστιν δ άναφερομενος 
το'ϋ κιυοικος κάτοχος, διότι άμφο’τεροι οδτοι έπατριάρχευσαν περί τα 
τε'λη τής αυτής εκατονταετηρίδος, δ μέν Β έν 1482-1488, δ δέ Γ ' τώ 
1493-99.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  f i x ’,

του Έ πάρχου παρεχωρήθη ύπό τούτου μετ’ άλλων πολλών 
χειρογράφων εις τον βασιλέα τής Γαλλίας Φραγκίσκον τον A' (1).

Περιέχων άστραλογικά τινα  πονημάτια, την Τετράβιβλον 
του Πτολεμαίου καί την Γαιωδαισίαν του Ηρ ωνος ό κώδιξ 
έφείλκυσεν άπό τών άρχών τής ΙΖ ' εκατονταετηρίδος την  προ
σοχήν τώ ν  ελληνιστών καί νομολόγων διά την νυν πρώτον 

' δημοσιευομένην συλλογήν τών βυζαντινών συμ-βολαίων, ·ή ώς 
μ.έν ό "Επαρχος έπέγραψεν αυτήν « Τύπος τέχνης τής τών 

γραμματέω ν », ώς δέ ό Σαλμάσιος καί ό Δουκάγγιος Ars N otaría .
Πρώτος ό γνωστός γάλλος φιλολόγος Κλαύδιος Σαλμάσιος 

(Saumaise) ανήγγειλε τήν υπαρξιν τής συλλογής ταύτης δη- 
μοσιεύσας μάλιστα καί h  έκ ταύτης ακτος (2 ). Ό. Δουκάγγιος 
λαβών ταύτην ύπ δψιν έν τή  συγγραφή του ελληνικού γλωσ
σάριου έξέδωκε διαφόρους έκ ταύτης περικοπάς έν τα ίς λέ- 
ξεσιν άερικόν, άκρόστιχον, βλησιδι, κατεπανω , μ.ισος, μ.ούστος, 
πάκτον , συστατικαί, τα γα ί, τρικέφαλον, ύπέρπυρον, ύποβολο- 

θεώρητρον, φάκτον, χαριστικάριον, ψυχάριον, κλπ.
Νέα δμως τού κώδικος κατάταξις, φέροντος έπ ί μέν τού 

Δουκαγγίου αριθμόν 1 9 0 4 , νυν δέ 2 5 0 9 , έματαίωσε τάς έρεύ- 

νας τού M ortreuil καί του Ζαχαρίου, οιτινες έπιμόνως άναζη- 
τήσαντες αυτόν ούδέν κατώρθωσαν 'ένα τόν άνεύρωσι (3).

Οί συαβολαιογραφικοί ούτοι τύποι, καίτοι οΰδεμίαν φέροντες

(1) Έ ν  δεύτερα, σελίδι του φύλλου 13 άναγινώσκεται ή εξής ιδιό
γραφός του Έπάρχου σημείωσις « Κ τήμα ’Αντωνίου του Έπάρχου 
οοθέν τώ κραταιίϋ βα|σι]λε~ Κελτών εις ευχαριστίας σημέϊον ». Περί 
τών χειρογράφων του Έπάρχου δλε'πε Κ. ΣάΟα Νεοελληνικήν ΦιλοΛο- 
γίαν σελ. 161.

(2) Do modo usurarum  liber Claudio Salmasio auctore. Lugd. Batav. ex 
offlcini Elseviriorum 1639, σελ. 342-343 . Τό δπό Σαλμασίου άτελώς 
εκοοθέν άκτος έστί τό νυν δπ’ άριΟ. 16 καί έν σελ. 625 -6  δημοσιευάμενον.

(3) Novellae Constitutiones ed. Zachariae, έν δποσημειώσει X l l - X l l l .
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χρονολογίαν, θεωρητέοι ούδέν ήττον πολύ αρχαίοι · παραβαλ
λόμενοι προς τά  γνωστά Σικελικά συμβόλαια παρουσιάζουσι 
μεγάλας ομοιότητας, έν τω  όρισμω ιδίως τής ρήτρας έπ ί πα- 
ραβάσει των διωμολογημένων, οί δέ ελληνικοί τύποι τω ν τ ε 
λευταίων τούτων συμβολαίων άναντιρρήτως έγράφησαν έν ώ οί 

Βυζαντινοί κατεΐχον έτι την Σικελίαν, δηλαδή προ των μέσων 
τής έννάτης έκατονταετηρίδος (1). "Ο τι δμως συν τω  χρόνω οί ' 
συμβολαιογραφικοί obrot τύποι ύπέστησαν διαφόρους τροπο

ποιήσεις είναι αναμφίβολον· κρίνοντες μάλιστα έκ των έν τού- 
τοις συνεχώς μνημονευόμενων χρυσών ύπερπύρων καί τρικε- 
φάλων ύπερπύρων δυνάμεθα ΐνα ασφαλώς πως όρίσωμεν τον 
χρόνον της -τελευταίας τροποποιήσεως ύφ ήν περιήλΟον ήμΐν, 
ούτος δέ είναι ό της βασιλείας των Κομνηνών καί ιδίως τής 

των ’Ιωάννου καί Μανουήλ (1 1 1 8 -1 1 8 0 ), δτε πρώτον έκόπη- 
σαν τρικέφαλα ύπέρπυρα · καί το έζής δέ γεγονός άποδει- 

κνύει ό'τι περί τούς χρόνους τούτους έγένετο ή των συμβο
λαιογραφικών τύπω ν τροποποίησις · τό ακτος 17 άποδείξεως 
ίερέο^ν έπ ικαλεΐτα ι βασιλικόν χρυσόβουλλον έ π  ί σ υ μ π α θ ε ί α  
τ ω ν  ι ε ρ έ ω ν  (σελ. 6 2 7 , στ. 21), ό δέ Βαλσαμών ού μόνον 
αναφέρει άλλα καί αναλύει τόν περί τοιαύτης άτελείας των 
ιερέων έκδοθέντα έν έτει 1 1 4 4  χρυσόβουλλον λόγον Μανουήλ 
του Ινομνηνοϋ (2).

(1) Salvatore Cusa, i Diplomi Greoi di Sicilia, Palermo, 1863' παράβαλλε 
ιδίως σελ. 73, 75, 77, 79, 29ο, 351 και 401. Οΐ Βυζαντινοί ούτοι 
τύποι δμοιάζουσι κατά τι, ιδίως δέ εν τή μνημονευόμενη ρήτρα μετα
μέλειας, πρδς τα διασωθε'ντα αιγυπτιακά συμβο'λαια τα έπί Μαυρίκιου, 
Φωκα καί Ηρακλείου συντεταγμένα (es papyrus Grecs du Louvre, σελ.
238-259). Τής αυτής πρδς τούς ήμετε'ρους τύπους φύσεώς έστι καί το 
έν Θεσσαλονίκη συντεταγμενον συμβολαιον έμφυτεύσεως (1217) οπερ έςε- 
δοτο δ Ζαχαρίας ( Supplementum Editionis Basilicorum Heimbachia- 
nae . Lipsiae 1846, prol. V).

(2) Novellae Constitutiones ed. Zacbariae, σελ. 432.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ . ρ ι γ .

Περί τούς αυτούς περίπου χρόνους συνετάχθησαν καί οί 

μετά  τά  βυζαντινά συμβόλαια έκδιδόμενοι δέκα καί έννέα τύ -  
ιαταγμάτων, έξ ών ό μέν πρώτος έλήφΟη έκποι βασιλικών δ

του αύτου κωδικός (2509), οί δέ έτεροι δέκα καί οκτώ  άν- 
τεγράφησαν έκ των πρώτων φύλλων ετέρου κώδικας χποτεθη- 
σαυρισμένου έν τή αυτή τών Παρισίων βιβλιοθήκη (cod. G raec. 
2511) (1)· τά  φύλλα ταΰτα ούδεμίαν έχοντα σχέσιν προς τά  
άλλα έν τω  κώδικι περιεχόμενα έγράφησαν έν τή  δεκάτη τ έ 
ταρτη  έκατονταετηρίδι.

Ό  Λουκάγγιος γινώσκων άμφοτέρους τούς κώδικας τούτους 
συνεβουλεύθη τά  έν αύτοΐς περιεχόμενα βασιλικά δ ια τά γμ α τα , 
τά  όποια άκαταλλήλως ονομάζει χρυσόβουλλα, εις συγγραφήν 
του γλωσσάριου αύτοΟ(2). Νεωτέρα ό'μως τών κωδίκων τού
των καταρίθμησις, καταγεγραμμένων έπ ί μέν του Δουκαγγίου 
ύπό τούς αριθμούς 1 9 0 4  καί 1 5 9 8 , νυν δέ 2 5 0 9  καί 2 5 1 1 , 
έματαίωσε καί τάς προς άνεύρεσιν αύτών προσπαθείας του 
Ζαχαρίου, ό'στις περιορισθείς εις τό άτελέστατον τοΰ Δουκαγ
γίου σημείωμα έγραψε περί τών έγγραφων τούτω ν ώς καί 
περί άλλων άτελώς ύπ’ αύτου γινωσκομένων « De liis codicibus 
om nibus accuratio r n o titia  desideratu r, e t nu m  quid  in ed iti e t 
iucogn iti con tinean t d ijudicare non ausim  (3) » .

(1) Ατελές άντίγραφον τών προτασσόμενων του τελευταίου τούτου 
κώδικος διαταγμάτων εδρηται έν χειρογράφω τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου 
(Egertonii MS. Ν.° 265).

Έ ν  το~ς Σικελικούς έγγράφοις ευρηται καί Βασιλικόν διάταγμα (1079) 
περι οιορισμου του Χριστοδούλου ’Αμηρα ώς πριοτονοβελλισίμου, πολύ 
δμοιάζον προς τούς ήμετε'ρους τύπους (Cusa, 58).

(2) Glossarium Graecitatis, λ. καπιτα’νος
(3) Novellae Constitutiones, X, prol.

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΣΤ'. η .
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Μετά τους βυζαντινούς τούτους τύπους έ'πονται είκοσι καί 
τέσσαρα τέλεια  Κρητικά συμβόλαια, ώς επί το πλεΐστον δέ 
διαθήκαι άντιγραφεΐσαι έκ του έν τοΐς Έ νετικοΐς άρχείοις 
(Archivio K otarile) άποκειμένου τμήμ ατος των συμβολαιογρα
φικών αρχείων της νήσου Κρήτης (1). Ό  άναγινώσκων τά  έγ
γραφα τα ϋ τα  ευκόλως αναγνωρίζει δτι οί συμβολαιογράφοι τής 
ένετοκρατουμένης νήσου συνέταττον κατ’ άλλοίους μέν των 
γνωστών βυζαντινών τύπων, άλλ’ όπωςδήποτε διαγεγραμμένους 
έν χρόνοις άκμής τής βυζαντινής νομοθεσίας καί προ πάντων 
τής ελληνικής γλώσσης· οί τύποι ούτοι έπικρατουσιν έν Κρή- 
τ -/] μέχρι των μέσων τής ΙΣ Τ ' έκαντονταετηρίδος, μετά  δέ τα υ - 
τα  ούτοι μέν έκφραγκίζονται, ή δέ ελληνική γλώσσα βαθμηδόν 
διαφθείρεται μέχρις εντελούς έκβαρβαρώσεως, ώς δηλοΟται έκ 
τών εξής δύο νεωτέρων συμβολαίων ειλημμένων έκ τού αύτοΰ 
άρχείου .

15 9 3 , ίουλίου 23.

Φανερόν κάμνω έγώ Στεφάνής Μονάχης ποτέ μισέρ Νικόλα 
κατοικούμενος εις τό κάστρον Κρήτης πώς την σήμερον έπήρα 
καί έπαράλαβα άπό έσας τον μ.ισέρ Τζουάν Βαλέντε ποτέ μ ι
σέρ Νικόλα, καί μισέρ Μμανοΰσο Βαροΰχα ποτέ μισέρ Μικέλε 
ωσάν κομ.εσάριοι καί οί δύο μέ τό τεσταμέντον του ποτέ μ ι
σέρ Νικόλα ΓΙαπαδόπουλου, τζεκίνια εκατόν προς ύπέρπυρα 24

. , , ,
(1) Περί του Κρητικού τούτου άρχείου περιλαρ,βώνοντος άρκετάς μυ

ριάδας πρωτοτύπων συμβολαίων έλάλησα εν εκθέσει πρδς τό ύπουργεΐον 
τής δημοσίας εκπαιδεύσεως δημοσιευθείση έν Ένετίοι (1873), είδικιότε- 
ρον δε λαλησω εν τή ε/.όοσει τής συλλογής τών αρχαιότερων και πε— 
ριεργοτέρων τών δπό νομικήν καί γλωσσικήν έποψιν τοσούτον πολυτί- 
μ.ον τούτων εγγράφων.

το κάθε τζεκίνην, μέσα εις τόσαις άσπραις μονέδαις καί κα- 
τρίνια μετρητά, έμ,προσθεν τούτου τού νοταρίου καί τών κα- 
τωγραμμένων μαρτύρων, τά  όποϊα είναι άπό λογαριασμόν τής 
άνωθεν κομεσαρίας, τά  όποια έσαστήκαμεν νά κρατώ νά π ρ α γ- 
ματεύωμ.αι καί νά τραφυγάρω χρόνον έ'ναν πρώτον ερχόμενον 
άπό την σήμερον καί όμπρός- καί όδιά τό ίντερουζούριον τώ ν  
αύτών τορνεσών έσαστήκαμεν ντακόρδο νά σας δώσω πρός όκτώ 
τά  εκατόν, κατά  τούς νόμους καί λέντζαις τής έκλαμπροτά- 
της μας αυθεντίας καί κατά  την φόρμαν του τεσταμέντου του 
άνωθεν ποτέ μισέρ Νικολό διά μπενεφίτζιον καί ού'τελε τών 

παιδιών του τών ορφανώ ν καί φεινήρωντας ό χρόνος νά είμαι 
κρατοιμένος νά σάς γιαγύρω τά  άνωθεν τζεκίνια  εκατόν καί 
τό ίντερεζούριόν τους, δέν άτενντέρωντας, νά μπορείτε νά τά  

σκωδέρνετε άπό έμέ καί άπό τά  καλά μου μέ στράταν γαστάλ- 
δο υ . Καί όδιά πιέντζος καί πρ ιντζηπάλ παγατώ ρ σίμουλ έτ  
ίνσόλιντουμ κωνστιτουίρωμαι έγώ Νταμνιας Ντεντζουάνε ποτέ 
μισέρ Ντζόρντζι · άν ίσως καί ό άνωθεν πριντζηπάλες δέν άτεν- 
ντέρει νά δώσει καί νά πλερώσει τά  άνωθεν τζεκίνια  εκατόν 
καί τό ίντερουζούριόν τως εις τό άνωθεν τέρμενον, νά μπορείτε 
νά τά  σκωδέρνετε άπό εμάς καί πάσα ενα μας σίμουλ έτ  ίνσό
λιντουμ καί άπό τά  καλά μας μέ στράταν γαστάλδου. Καί 
ούτως εϊμαισταν κωτέντοι άπό τό άλλο μ,έρος ήμεΐς οί άνω 

είρημένοι Ντζουάν Βαλέντες καί Μμανοϋσος Βαροΰχας οί κο- 
μεσάριοι πρεζέντοι καί κωτέντοι ώς άνωθεν.

Μάρτυρες πρεζέντοι κυρ Γεώργις Ά μπράμος ποτέ κύρ Νι
κόλα καί μάστρος Ά ντώ νις Γαλατάς ποτέ μάστρου Ί α ν ν ά .

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .  ριε '.

1 6 1 7  7 G en.
"Εστοντας καί τζή  μέραις τζή  περασμέναις ό πονηρός διά

βολος νά ήθελε βάλλει κάποια σκάνταλα άνάμεσα στά κάτω
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γεγραμμένα μέρη, ήγον τόν Ίωάννην Γκαβοΰτζο χο τέ  Νικολή 
καί Γιακουμή Παχαδόχουλο του ’Αντώνη, λεγόμενο Κόνε, καί 
τα  δυο μέρη άχο το χωρίο Πισκοχή Χερονήσου, εις τ ά  όχοΐα 
σκάνταλα ό άνωθεν Ιωάννης έλαβιόθη άχό τόν άνωθεν Γιακου- 
μ·η · καί θωρώντχ τη ν  σήμερον χως μέ τό άδικόν του έλαβώ- 
0η, θέλει καί μέ την δύναμιν του χαρόντος φανερού ίνστρου- 
μεντου κάνει άγά χη  την σήμερον του άνωθεν Γιακουμή, καί 
χρομετάρει καί χο τέ  ή δικαιοσύνη νά μ·ήν χροτζεντέρή κόντρα 
του άνωθεν καί του Νικολό Π αχαδόχουλου του άζαδέρφου του, 
καί Γεώργη Καραβέρα, οί ό'χγοι εις την άνωθεν μαληά έλά- 
χανε χρεζέντε, καί ετσι είναι κοντέντοι ■ καί έχαρακάλεσε εμένα 
τό νουδάρο νά κάμω τό  χαρόν ϊνστρουμέντο · άχό τό άλλον 
μέρος καί ό άνωθεν Ά ντόνης Παχαδόχουλος κύρης του άνωθεν 
Γιακουμ-η εναι χρεζέντε κοντέντος, καί χρομετάρει νά χλερούσ-η 
του άνωθεν Γκαβούτζο μ ίντιζες μιντιζινες ε ϊτ ι θέλει φανή 
καί είναι σάγκαινη καί διά τόν γασ τάλντο . Καί ούτως είναι 
χρεζένται καί κοντέντοι. Μαρτύροι ό κυρ Μανιός Πεδιούτης χ ο 
τέ Κωνσταντή καί μάστρο Παύλος Βελόνας χο τέ  Κωνσταντή, 
καί τά  δύο μέρη άχού το άνωθεν χω ρίο .
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Τ Ω Ν Ι Ε  Ρ Ο Σ Ο Λ Τ Μ Ω Ν .

ίίδε λαλεΐ καί ερμηνεύει τον πίνακαν τοΟ παρόντος βιβλίου 
τής κρίσεως τής αυλής του βισκουντάτου · ό ενδοξότατος αύ- 
θέντης καί οδηγός του ρηγάτου τών 'Ιεροσολύμων, όνόματι 
κουντε Όφρίου δέ Ποιλιουν έποϊκεν νά το γράψουν εις την 
διαλεχτόν του Φρανζόζηκα εις τό αυτό ρηγάτον των Ίεροσο- 5 
λύμων, τό ποιον έμεταβάλτην εις ρωμαϊκά έν επισήμων άνδοών .

α. Πρώτον άρχής λέγει τό έμπροσθεν λόγον του παρόντος 
βιβλίου διά νά ποίσουνε κρίσιν, καί τό δίκαιον νά δώσουν τούς 
π ά ν τα ς .

β. Ποταπος άνθρωπος έντεχετα ι νά έν-/] ό κύοιος τόϋ τό - ίο  
που, καί τό έντεχετα ι νά πολέμα διά νά ποίσα) δίκαιον παντός 
ανθρώπου.

γ. Ποταπος άνθρωπος έντεχετα ι νά ενγι ό βισκούντης καί 
πώς νά όδηγαται ή δουλίαις του αύθεντός.

δ. Ποταπόν άνθρωπον έντέχετα ι νά ποίσουν βισκούντη καί μέ 15 
ποίαν βουλήν, καί πώς πρέπει νά ποίσ-ρ τό δίκαιον του καθενου, 
καί πώς έντεχετα ι νά όρίσ-ρ τήν αυλήν νά κρίνουν.

ε. Περί τήντα  έντέχετα ι νά ποίσ-ρ ό έμπαλής, καί ταυτα  
άξιάζει ή βοήθεια του, καί τή ντα  έντέχετα ι νά ζημιωθή ό'ταν 
πιάσ-ρ τά  ά το π α .
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ς \ Πως έντέχεται νά καταλύσγ τά  κακά κουστούμια, καί 
τά  καλά νά τά  άναστήσή, κατά την πίστιν του, καί πώς οί 

κριτάδες νά μηδέν τον βαστάξουν.
ζ. Ποταποί άνθρωποι πρέπει νά ενη οί κριτάδες, καί διατί 

5 τούς έβάλασιν, νά κρίνουν τούς λάς μετά  δικαιοσύνης καί αλή
θειας .

η. Το έντέχετα ι νά ποίσουν οί κριτάδες, καί | τα ΰ τα  ούδέν φ.
ήμποροΰν νά ποίσουν, καί άν το ποίσουν νά τούς εύγάλουν
άπαί την συντροφιάν τούς άλλους, καί πώς δει περιπατεΐν την

10 ίσαν σ τρά τα ν .

θ. Καί πώς οί κριτάδες ένι κρατημένοι νά ακούσουν του ♦ 1 *
εγκλήματος, καί την  άποκρίσιν του άγκαλεμένου, καί νά άγνιο- 
ρίσουν καί νά δώσουν το δίκαιον όπου του πρέπει κατά  την 
συνείδησίν τ ο υ .

15 ι. Καί πώς οί κριτάδες ούδέν έχουν άδειαν νά συμβουλέψουν 
τινάν, ούδέ νά ακούσουν τίνος, άφοΰ καθήσουν εις τον θρόνον 
τους, ούδέ νά άποσκεπάσουν τά  μυστήρια τής αυλής τινός.

ια. Περί την εξουσίαν την έχουν οί κριτάδες, καί το ήμπο- 
ροΰν νά ποίσουν εις τούς λάς, όπου ούδέν ένι συμ.παμ.ένοι πριν 

20 κριθή. '
■'"'ΓβΤ Τ δ τή ντα  έντέχετα ι νά ποίσουν εκείνους τούς κριτάδες 

τούς έκαταστήσαν νά όρθοποιοΰν καί νά συμβουλέψουν χήρας 

καί ορφανούς καί πάντας τούς ζητοΰντας έξ αύτόν τους βουλήν, 
ιγ. ΑύτοΟ λέγει το δίκαιον τών δικαιωμάτων τή ς αγίας 

•‘>5 εκκλησίας, καί πώς κανείς κοσμικός ούδέν έντέχετα ι νά έχγ, 
ούδέ νά κρατή κανείς εις την εξουσίαν του κατά  τον νόμον.

ιδ. Περί τούς κριτάδες όποΰ ένι κρατημ.ένοι τής αγίας εκ
κλησίας νά τής βοηθοΰν.

ιε. Αύτοΰ λέγει ό'λον προτήτερα διά τάς κρίσεις, ποταπός 
30 άνθρωπος έντέχετα ι κατά άλλον νά άγκαλέσγ εις την αύλήν, 

καί ποταπός ούχ ύμπορεΐ.

Τ Η  2 Κ Υ Π Ρ Ο Γ  Α. δ

ις\ Περι του δούλου, οΰ τής δούλης όποΰ φέρνει τον αύθέντην 
του εις άγκάλεμαν, τή ντα  έμπαίνει νά δούση.

ιζ. ΙΙοταποί άνθρωποι έντέχετα ι νά άγκαλέσουν εις τήν αύ
λήν δι’ άλλους ανθρώπους.

ιη. ΙΙερι τούς άνθρούπους όποΰ ούδέν ήμ.πορουν νά άγκαλέ- ?> 
σουν εις την αύλήν διά τον εαυτόν τους, καί ούχί δ ί άλλον.

ιθ. Περί εκείνου όπου ήμπορεΐ νά άγκαλέσή διά τον εαυτόν 
του καί διά κάτιναν.

κ. Περί του άφανπαλιέρη, έάν θελήσει νά ένη πρικουρούρης 
εις τήν αύλήν διά πράγμαν κανενοΰ ανθρώπου καί νά ποίση 10 
τήν αύλήν θαρρούμενα.

3. κα. Περί εκείνου όπου ένι άνήλικος, καί έκείνου όποΰ | χάνει 
τό έδικόν του, κατά  τήν άσίζαν, καί τ ά  πρά γμ α τα  όπου ή α - 
ποροΰν νά άγκαλέσουν άπ’ αύλής .

κβ. Περί τά  πράγματα  τά  ούδέν έντέχουνται νά άγκαλέσουν 15 
εις τήν αύλήν, καί άπαί τά  ποια ήμποροΰν.

κγ. Περί τάς κρίσεις, καί πρώτα αρχίζει διά τον ρήγαν, 
κδ. ' Ωδε λέγει ποταπήν εξουσίαν νά έχη ό ρήγας προς τούς 

ανθρώπους του, καί τό τ ί  ενι κρατημένος εις τούς ανθρώπου; 
του, καί τήντα  ένι κρατημένοι οί άνθρωποί του εί; τον ρήγαν 20 
καί εις τον όρκον του ρηγός.

κε. Περί τοΰ πουλητιου καί τοϋ αγοραστού, καί ποία πού- 
λησι άξιάζει καί ποία ούδέν άξιάζει.

κ<7 . Περί τοΰ πουλητιου καί τοΰ αγοραστή όποΰ νά περι- 
λάβή έναν μέρος νά κρατή εί; αρραβώνα. 25

κζ. Περί τοΰ πραγματευτή  όποΰ ένι εις τήν σαζήναν, όποΰ 
έκεΐνον όποΰ άγόρασεν καί άποκεϊ μ ετα γνώ θει.

κη. Περί του άνθριόπου όποΰ νά πουλήσή τήν κληρονομ.ίαν 
του ετέρου ανθρώπου, καί τήντα  δίκαιον έντέχετα ι νά έχουν 
οί συγγενείς τ ο υ . ^

κθ. Περί έκείνου όπου αγοράζει έναν άπλήκιν καί κρατήσει
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το έναν χρόνον καί [Λίαν ημέραν δίχως τζα λ ούντζ ια σ μ α ν , καί 

τη ντα  έντέχεταί να πλερώση εκείνος όπου πουλεΐ τό άπληκιν 
του όπου πλερόνει έφητον του ρηγός.

λ. Περί εκείνου όπου νά πάρη σπητιν -η άπληκιν εις άμά- 

5 χιν, καί άν πάρη ένοΐκιν, τίνος νά ένη, καί έαν άπλικευει εις 
τον σπήτην έκεΐνος όπου τό κρατεί άμά/μν, έάν έντέχετα ί νά 

δώσχι ένοΐκιν του αϋθέντη του σ πιτίου .
λα. Περί εκείνου όπου πουλήσει έ'ναν άλογον ριστίβικον, καί 

περί εκείνου όπου το άγορασεν.
10 λβ. Περί εκείνου όπου νά άγοράση η νά πουληση έναν σκλά

βο ν, η ¡αίαν σκλάβαν όπου πέσει άπό κακήν άρρωστίαν.
λγ . Περί εκείνου όπου ν’ άγοράση η νά πουληση έναν σκλά- 

βον καί εΰρεθν) κελεφ ή .
λδ. Περί του ανθρώπου όπου ν' άγοράσV) έναν χοιρίδιν, -η 

15 μίαν λόταν χα λαζάρικη .
λε. Περί του διαλαλητή όπου πουλήσει έναν άμάχιν δίχως 

την εϊδησιν του αΰθέντη του.
λς \ Περί του ανθρώπου η της γυναικό; όπου πουλεΐ καί

αγοράζει πρά γμ α τα  της εκκλησίας.
20 λζ. Γίερί εκείνου όπου πουλεΐ ά  άλογον ετέρου ανθρώπου εις 

καιρόν ποσούμ.ενον καί οΰδέν πλερόνει.
| λη. Περί έκείνου όπου νά δανείση τό άλογόν του, η την φ. 4. 

μούλαν του έκείνου όπου ένι έγγυτης ά λλ ου . ο
λθ. Περί τούς μεταπράτας όπου δείχνουν καλ’ην μουστραν

25 άπ’ έκεΐνον όπου νά πουλήσουν, καί τότες δίδουν άλλοίως παρά

τό έδειξαν.
μ. Περί τό δάνειον καί των πραγμάτω ν τό ένι έπάνω της 

θαλάσσης νά κερδαίνουσιν.
μα. Ποταπόν νά ένη τό δίκαιον τούς θαλασσίμους, ηγουν 

30 τούς ναύτας των ναβών, των καραβιών, καί πάντας τους θα- 

λασσομάχους.

1

Τ II 2 Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Α. 7

μβ. Περι του ανθρώπου όπου δίδει την  πραγμ,ατιάν του νά 

την παρουν εις τοπον ώνοματισμενον, καί εκείνος πέρνει την 
εις άλλον τόπον.

μγ. Περί των πραγμάτω ν των νά ρίξουν εις την θάλασσαν 
άπό κακού καιρού. 5

μ.δ. Περι το δίκαιον τούς ναύταις, όπου συμ,παύγουν καί ’σά- 
ζουνται να ποισουν εναν ταζεΐδιν, καί άφου πάρουν αρραβώναν 
μεταγνοόθουν.

με. Περί έκείνου όπου πέρνει π ρά γμ α τα  κωλυμένα εις την 
γ'ην τούς Ξαρακηνούς, ηγουν άρματα, κουράσαις, στόμην, σίδε- 10 
ρον, πασα είδος άρμάτων.

μς\ Περί έκείνου του πράγματος τό δίδουν νά πάρουν εις 
την θάλασσαν, καί τυχαίνουν κουρσάροι καί πέρνουν δ, τ ι  βα
στούν, η τό καράοιν έτζακίστην.

μζ. Περί έκείνων των πραγμάτω ν τά  ρίπτουν εις την θά- 1ΰ 
λασσαν, καί τ ί  μερτικόν νά έχη όπου τό ηυρεν εις τον βυθόν 
τ·ης θαλάσσου ου κολυβάντα . ·

μη. Περί έκείνου όπου νά δανείση τό έδικόν του καί θέλει 
νά του στρέψη άλλον παρά έκεΐνον όπου του έδάνεισεν.

μθ. Περί έκείνου όπου δανείζει τό έδικόν του ετέρου άνθρώ- 20 
που, καί δταν του τό ζητηση έκεΐνος, άπολογαταί του ·η π ε
ριττού, ·η π α ρα κά τω .

ν. Περί έκείνου όπου άρναται έκεΐνον όπου του έδανεΐσαν καί 
τάπ ισ α  μόνης του άνομολογα.

να. Περί έκείνου όπου έδάνεισεν τό έδικόν του ένοΰ άνθρώπου 25 
καί φέρνει δύο μάρτυρας, καί άπεθαίνει ό εις μάρτυρας.

νβ. Περί του χρειοΰ τό  όμ.ολογα ό χρειυφελέτης μ.ερτικόν, 
καί άλλον ά ρνα τα ι.

νγ. Περί έκείνου όπου έμάχεψε τό άλογόν τ ο υ . 
νδ. Αύτοϋ ν’ άκούσης τό δίκαιον των άμαχίων όπου χά - 30 

νουνται.
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| νε. Περί έκείνου όπου ούδέν έχει νά πλερώση το χρέος το υ . 

νς·. Περί του Φράνγκου καί του Συριάνου διά χρέος. 
νζ. Περί τού Φράνγκου καί του Σαρακηνού. 
νη. Περ. το~ Ρωμαίου χ.αΙ του Φράνγχ,ου καί ΐν τα  μ,άρτυ- 

5 ραν χρηζουντα ι.

νθ. Αύτού λέγει το δίκαιον του Ρωμαίου καί του Ά ρριενίου. 
ξ. Α ύτου νά άκούσρς το δίκαιον τού Νεστορίου καί του 

Α ’κουβιτού .
ξα. Αύτου λέγει το δίκαιον διά Σαμαρίτην καί Σαρακηνόν.

10 ξβ. Αύτου νά ακούσετε το δίκαιον εκείνου όπου ενι άγκα- 
λεμένος εις τ·ην αύλην διά χρέος.

ξγ. Περί τούς έγγυτάδες όπου ριένουν εις την έγγυριασίαν 
δι’ άλλους.

ξδ. Περί τού έγγυητίί όπου άρναται την  έγγυμασίαν καί 
15 τάπισα «γνω ρίζετα ι.

ξε. Περί εκείνου όπου πουλεΐ τό άμάχιν του έγγυητη  του 
περιττού παρά του έχρώστεν, καί πώς νά στρέψη τά  π ε
ριττού .

ξς\ Περί εκείνου όπου νά πιστευθη τό άμάχιν τού χρεω- 
20 φελέτη του άφού τό έπάρη .

ξζ. Περί τούς έγγυτάδες όπου θελήσουν νά εύγούν άπαί την 
έγγυμασίαν, καί πότε ήμπορουν νά άποβγουν, καί πότε ούκ 
ή μπορούν.

ξη. νΑκουσον τό δίκαιον τού άμαχίου του έγγυητού .
25 ξθ. Περί έκείνου του χρεωφελέτη άποΰ άφηνει νά πουλη

θούν τά  άμάχια  τούς έγγυτάδες του .
ο. Περι τους εγγυταδες απου ουδεν έχουν να ποισουν αποθεν 

ώς έγγυτάδες, ·?, έπέρασεν πέρα άπού τό ρηγάτον.
οα. Διά τά  άμάχια  καί πόσον έντέχετα ι νά τ ά  κράτησης 

30 πριν τά  πουλ’ησουν.
οβ. Περί τό  δίκαιον τού άμαχίου τό ρεσπετιάζουν, ηγουν

Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Α. 9

τό σηκόνουν άπού την πρώτην του πούλησιν δίχως ορισμόν 

τού αύθέντη τ ο υ .
ογ. Περί τούς έγγυτάδες όπου έπεΟάναν πριν πλερώσουν τό 

έγγύθησαν, καί εις τίναν έντέχετα ι νά στραφη ό δανειστιός.
οδ. Περί έκείνου όπου λαμβάνει κανέναν πραγμαν άπαί τον 5 

χρεωφελέτην του διά νά του δώση μάκρυμαν καιρού νά τόν 
πλερώση.

οε. Περί τού έγγυητού όπου ούδέν έχει άπόθεν νά π λ ε- 

ρώση. Ο
07- Περί τού έγγυητού, καί πώς καί πότε ή μπορεί νά εύγη ίο  

άποΰ την έγγυμασίαν. 
φ. 6 . I °ζ· Περί τού έγγυητη  όπου ούδέν όμολογα παρά τό η μι

σόν της έγγυμασίας.
οη. Περί τού λαβεΐν άμάχιν άπαί τόν έγγυητην δυναστικού 

τρόπου. 15
οθ. Περί έκείνου όποΰ ή μπορεί νά πουληση τό σπίτιν του 

τού χρεωφειλέτη του ·η τού έγγυτη  του, -η ό δανειστιός, καί 
ποία πούλησιν άξάζει.

π. Περί τό δίκαιον των άμαχιών των έγγυτάδω ν τά  έπου- 

λ'ηΟησαν καί τίς μέλλει νά τά  ίκανώση. 20
πα. Περί έκείνου όπου δανείζει τό κτηνόν του ετέρου άν- 

θρώπου, καί έκεΐνος άποΰ τό έπ·ηρεν δανεικόν ένι χρειωφελέ- 

της, ί  έγγυτής κάτινος, καί διά ποίαν αιτίαν ή μπορεί νά χάση 
τό κτηνόν τ ο υ .

πβ. ΓΩδε άρχεύει άρχη έλατίνικων νόμιμων. 25
π γ . Περί τού σεργέντη, καί ποταπ-ην έξουσίαν έχει ό κύριος 

προς τόν σεργέντην του, καί ό σεργέντης πρός τόν κύριον.
πδ. Περί του σεργέντη, νΐ της τζαμπερλάνας όποΰ ηύρεν εύ- 

ρημαν, τίνος έντέχετα ι νά ένη .
πε. Περί τού σεργέντη όποΰ κλέψτει κανέναν πραγμαν του 30 

αύθέντη τ ο υ .



πς-. Περί του σεργέντη, ου .¿τίίς τζαμ.περλάνα; όποΰ χάνουν

χανέναν πραγμαν του αόθέντη .
π ζ . Περί εκείνου όπου δέρνει τον σεργέντην τ ο υ . 
πη. Περί του ράφτη όπου ράφτει τά  ρούχα το υ ; ζενου;,

5 οΰτως καί άπού πάσα τέχν/ιν.
πθ. Περί έκείνου όποΰ ένοίκιασεν τό σπίτιν του, καί ποτε 

ήμπορεΐ νά το στρέψν) έκεϊνο; όπου τό  ένοίκιασεν.

1̂ . Περί του α ότοΰ .
Ι^χ. ΓΙερί έκείνου όπου οόδέν θέλει νά πλερώ<τγ τό ένοΐκιν 

10 του έσπιτίου.
1$. Περί του ανθρώπου όπου άγωγιάσει τό κτηνόν του, $ 

τό  άλογόν του, καί ψοφήσει.
[γγ. Περί του καμηλάρη όποΰ άγωγιάσει τά  καμήλιά  του καί 

εκείνα πολομοΰν ζημίαν.
15 όδ. Περί τοΰ κτηνοΰ του άγωγιασμένου όποΰ άποσταίνε- 

τα ι εί; την στράταν καί ψοφά, απάνω εις τινάν νά ενν) ·ή 

ζ η μ ία .
ί^ε. Περί έκείνου όποΰ άγω γιάζει κτηνόν ένοΰ άνθρώπου καί
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νά τον άρεστιάση, καί άν ψοφησγ, άπάνω; τίνο; νά εννι ή ζη μ ία .
| Περί έκείνου όποΰ άγωγιάσει κτηνόν, καί άφου τό φ. 7. 

άγωγιάσγ,, πουλεΐ το, η άμαχεύγει το διά χρέο;, καί μοναΰτα  .αγωγιασγ,

ό αγοραστή; άμαχεύγει το .
ί-ζ. Περί έκείνου; όπου δίδουν τ ά ; οικία; του;, ·η του; άγρού; 

του;, ·η του; κ-ηπου; του ; εί; έφ η τα .
25 Ι^η. Περί έκείνου όποΰ λαμβάνει έτερον πράγμ.α εί; εφητον, 

καί οόδέν θέλει νά πλερώσιρ τό έ'φητον.
^θ. Περί έκείνου όπου πακτόνει ένοΰ άνθρώπου τό πραγμάν 

του, καί οόδέν θέλει νά πλερώσγ, καί ό κύριο; του έφ’ητου 
πέρνει άμάχιν, καί άπάνω εί; έκεινον γίνετα ι δξοδο;, τ ί ;  νά 

30 την πλερώστ).
ρ. Έ λατίνικα  νόμιμα.

ρα. Περί των πραγμ.άτων των παραδίδει ό εί; τοΰ άλλου 
ε ί; παρακαταθήκην, ηγουν κουμάντα.

ρβ. Περί τοΰ πράγμ,ατο; τό παραδίδει ό εί; τοΰ άλλου, ηγουν 

ετέρου, καί έκείνη ή παρακαταθήκη χάνεται.
ργ. Περί των παρακαταθηκών τά  παραδίδει ό εί; τοΰ άλλου. 5
ρδ. Περί τού; β’ άνθρώπου; όποΰ παραδίδουν τοΰ χανουτάρη

πραγμαν.
ρε. Περί των συντροφιών τά ; πολεμούν οί άνθρωποι μεσόν 

του; διά νά δέσουν εί; κανέναν ταςεΐδιν άλασμ,άριν · καί τό 
αυτόν λατινικόν . ίο

07. Καί πάλιν περί των συντροφιών των πολομ-οΰν οί άν

θρωποι .
ρζ. Περί τοΰ συντρόφου όποΰ πολομα ζημίαν τ η ;  συντροφιά;, 
ρη. Περί των στιχημάτοιν τά  πολεμ.οΰν οί άνθρωποι μέ

σον τ ο υ ; . 15
ρθ. Περί έκείνου όποΰ στιχηματίζουν μέ έτερον άνθρωπον 

νά κακοποίηση κάτιναν.
ρι. Περί έκείνου; όποΰ στιχηματίζουν κακοποιησαι καί πο- 

λεμ.οΰν το, τη ντα  έντέχετα ι νά γένη .
ρια. ΙΙερί τοΰ φανερωμένου ό'ρκου τ'ηντα πρέπει νά γ ίνετα ι 20 

πριν ελθγ) εί; την αύλήν.
ριβ. Κα! αότόν έλατίνικον, κατά  του; νόμου; του; βασιλικού;, 
ρ.γ. Περί έκείνου; όποΰ δίδει ή αύλη ημέραν τού ; άγκα- 

λεμένου;.
ριδ. ΙΙερί έκείνου όποΰ μέλλει νά έξημερωθη εί; την αόλην, 25 

καί οόδέν έρχεται εί; τήν τα κ τή ν  ήμέραν.
ριε. Περί έκείνου τοΰ άνθροίπου όποΰ οόκ έστιν άπαί την 

χώραν, καί έδώκάν του ’ημέραν, καί οόδέν ηλθεν.
ρις*. Περί έκείνου όποΰ οόδέν ήμπορεϊ νά έλθη εί; την ημέ

ραν του, καί περί τοΰ ό'ρκου όπου έποΐκεν ό σεργέντη; διά 30 
έκεινον, όποΰ έσυνεστεΐλαν την ημέραν του .

Τ Η Σ  Κ Γ Π Ρ Ο Τ  Α.  11
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ριζ. Περί του αγκαλών, πώς καί πότε χάνει το έγκλημάν
του, καί πότε τον νικα ό αγκαλών.

ριη. Περί του λαβωμένου όπου εχει κόλπον φανερόν.
| ριθ. Περι εκείνου οποΰ άγκαλεί έτερον άνθρωπον εις τήν <ρ. 

5 αύλην, καί έπήρεν ήμ,εραν, δίχως νά ’πή τήντα  ά γκ α λ ε ί.
ρκ. Περί του έγγυτή  όπου έγγέτα ι ετερον άνθρωπον εις τήν 

αύλήν νά έλθγι εις την ό μέραν του .

ρκα. Περί το δίκαιον όποΐί έντέχουνται νά έχουν πάντες οι
άνθρωποι έπάνω του βισκούντη άποΰ τά  άγκαλέματα  τά  γ ί-  

10 νουνται έμπροστέν τ ο υ .

ρκβ. ΙΙερι τους άνθρώπους τούς κανονισμένους, λεγομένους 
τερελετζηοΰν, όπου άγκαλουν εις την αυλήν την ρηγικήν, καί 
μετά  ταυτα  όταν καταπονηθοΟσιν οί άρχηγοί τους, ούδέν θέ
λουν νά κρατήσουν στερεωμένον τό έποΐκεν ό άδελφός το υ ς .

15 ρκγ. Περί του εγκλήματος τό έμεινεν, διά τό ούδέν ώμο- 
φρονουσαν οί κριτάδες.

ρκδ. Περι τοΟ ανδρος οπου έγκλητευει γυναίκαν υπανδοον. 
ρκε. Περι έκεινου όπου να πάρτ) γυναίκαν έγγυτριαν, καί ή 

γυναίκα ένι υπανδρος, καί αν ά ξ ιά ζφ .

20 ρκτ. Περί τοΟ άνδρός όπου εύλογηθή μέ γυναίκαν χήραν, 
καί εκείνη ένι χρεω μένη .

ρκζ. Περί εκείνου όπου ταπεινώσει παρθένον, ήγουν νά την 

ξηπαρθενέψφ, κάν τε  μέ τό θέλημαν αύτής, κάν τε δυναστικού 
τρόπου.

25 ρκη. Περί εκείνου όπου φθείρει μίαν παρθένον καί θέλει νά 
έμπή εις τήν τζουΐζαν, διότι ούδέν τό έποίκεν.

ρκθ. Περί των εγκλημάτων, καί ενεκεν τίνος έντέχετα ι νά 
έχουν άφαμπαλιέρην, καί δ ιατί νά μηδέν έχουν.

ρλ. Περί τους μάρτυρας όπου χρήζουνται οί άνθρωποι εις 
30 όλα τους τά  άγκαλέματα, καί ποιο; πρέπει νά σύργι μαρτυρίαν 

εις τήν αύλήν διά άλλον άνθρωπον.

8.
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ρλα. Περί έκείνου όπου θέλει νά σύρφ μ.αρτυρίαν διά πραγ- 
μ.αν, καί ποταπόν δίκαιον ά π α ί’κείνον όπου του πολέμα, 

ρλβ. [Ό]μοίως περί του αύτου.
ρλγ. Περί του μάρτυρα όπου θέλει νά φέργι μαρτυρίαν κατά  

γυναικός, καί άν έχν) πόλεμ,ον, ή ούχι εις την αύτην μ.αρτυρίαν. 5
ρλδ. Περί του βισκούντη καί τούς μεσίταις του, όπου ένι οί

σεργένταις όπου τηρούν τάς μέσας, ό'ταν θέλουν νά σύρουν μ-αρ- 

τυρίαν εις τήν αύλήν, έάν ά ς ιά ζ φ .
ρλε. Περί των μαρτύρων των γραφών, καί ποία μαρτυρία

άξιάζει, καί ποιων γραφών ούδέν ά ξ ιάζει. 10
ρλς·. Περί τών γραφών, καί ποία γςαφή χ ρ ίζ ε ι  καί ποία

ούδέν χρήζει.
ρλζ. Περί τών γραφών τών ανθρώπων τών κουμουνίων. 

ρλη. Περί τή ς γραφής όπου ούκ έχει μάρτυρας έάν χρήζφ, 

ή ούχ ί.
ολθ. Περί ποιας ύποθέσεως έχουν τά  κουμ,ούνια αύλήν μέσον 

φ. 9. του:, καί περί ποίων γραφών τών ούδέν έντέ|χουνται νά ποίσουν 
δίκαιον έξω παρά ή αύλή ή ρ η γ ική .

ρμ. Περί έκείνου όπου θέλει νά φέργι μαρτυρίαν εις τήν αύ
λήν, καί ένι λαβωμένος, όπου έδιάβασεν έτους ξ', καί άν ή μ - 20 
πορή νά άλλαχτή  καί νά λάβφ ετερον άντ’ αύτου.

ρμ.α. Περί του λαβωμ,ένου όπου τον κράζουν νά πολεμήσφ. 
ρμβ. Περί του πράγματος του χρεωστεί ό ζωντανός του 

τεθνεώτος καί άρνάται του ζη τα .
ρμ.γ. Περί έκείνου όπου ούδέν έντέχετα ι νά τον λάβουν 35 

μ,άρτυραν.
ρμδ. Περί του ανθρώπου του κανόνος, ών λέγετα ι έντερε- 

λετζηούν, καί περί τή ς μαρτυρίας αύτου, καί του ίερέως καί 
τού αναγνώστου, πότε άξιάζει καί πότε ούδέν άξιάζει.

ρμ.ε. Περί τών έγκλημ.άτων. Ώ δ ε  νά πουμ.εν λατινικό νόμιμον. 30 
ρμ.ς·. Περί β' μπουργέζηων όπου έχουν μέσον τους καμμίαν
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άδυσκεψίαν κανενοΰ έσπιτιοΰ, διά το ποιον οι κριτάδες καί ό 
βισκοόντης ένι κρατημένοι νά π ά ν ά ’δοΰν εκείνην την άθηλογήν.

ρμζ. Περί εκείνου όπου βάλλει τό βολίκιν του εις άλλον το ί
χον ποταπον δίκαιον νά γ έ ν η .

5 ρμη. Περί του ’ρημαδιού τό λέγετα ι γαστήνα, όπου είχεν 
άπού παλαιόν καιρόν οικίας, καί τώρα όκάτις θέλει νά ποίση, 
ποταπον δίκαιον έντέχετα ι νά έχ η .

ρμΟ. ΙΙερί της ζημίας την λαμβάνει κανείς άνθρωπος η καμ- 
μία γυναίκα έςω του τείχους τν5ς οικίας του.

ΙΟ ρν. Ά ρχεύει καί πολομα άρχήν μερικών κτισιμάτων· άλα- 

τίνικον.
ρνα. Περί πόσων χρόνων πρέπει νά ήναι ό άνθρωπος καί πόσον 

ή γυναίκα πριν όρμαστοϋν είς την αγίαν εκκλησίαν.
ρνβ. Περί ποίας α ιτίας ήμπορεί νά χωριστή τό ανδρόγυνου 

15  όπου γέγονεν ώς α π α ιτε ί.
ρνγ. Ιίερί εκείνου όπου εύλογαται γυναίκαν καί συγγενιάζει ■ 

του, καί περί τοΰ ίερέως όπου τους εϋλόγησεν.
ρνδ. Περί πώς δεί γυναίκαν χαρτωθήναι καί εύλογηθήναι, 

καί ποίος γάμος ενι δεκτός, καί ποταπήν ζημία νά πλεοοόση 
2 ο είς την εκκλησίαν άπαί κείνων .όπου ό γάμος ίκωλύθην.

ρνε. Περί τών χαρτω μάτω ν καί των μετανωμάτων νά πλε- 

ρώσουν.
ρνς·. Περί εκείνου όπου έχαρτούθην γυναίκαν καί ούδέν θέλει 

νά την λάβη, καί εδωκέν της κανέναν πραγμαν, αν ήμπορή 

25  πλεΐον νά τό λάβη, ‘η ο χ ι.
ρνζ. Περί έκείνου, ού έκείνην όποΰ χαρτόνεται άνδραν, καί 

άπεθαίνει ό είς, ή ό άλλος πριν εΰλογηθοΰν, καί τήντα  νά γ έ -  
νουνται τά  πράγματά  των.

| ρνη. Περί της γυναικός τής χήρας όπου εύλογαται έτερον 

30 άνδραν μέσα εις εκείνον τον χρόνον.
ρνθ. Περί της έτέρας τής μορίας (γρ. τιμωρία;) την έντέχετα ι

10
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νά λάβη εκείνη ή γυναίκα όποΰ πάρη άνδραν πριν διαβή ό 
χρόνος καί ήμέρα άπού θανάτου του άνδρός.

ρξ. Περί του υίου τοΰ πρώτου άνδρός όπου έρχεται εις τον 
θάνατον, άν ήμπορή νά άφήση τής μητέρας του τίπ οτες άπα ί 
τά  πρά γμ α τά  του .

ρξα. Περί έκείνου όπου ένι κρατημένος νά πλερώση την 
προίκαν του άνδρός τοΰ τεθνεώτος τή ς  συμβίας του .

ρξβ. "Ενεκεν τίνος ήμπορεί ή γυναίκα νά ζητήση τό  προι- 
κιόν της, καί πώς νά τό έχη .

ρξγ. Περί έκείνου όποΰ ούκ έχει νά πλερώση τό δουέριν 
τής γυναικός το υ .

ρζδ. Περί τών δωρεών τών δίδει ό άνθρωπος τή ς γυναικός 
του άφοΰ τήν πάρη, καί ποία δόσις ά ξ ιά ζε ι.

ρξε. Περί τήν  δόσιν τήν |ν]ά ποίση όκάτις τής γυναικός το υ . 
ρξ<7· Περί πόσας φοράς δύναται χωοισθήναι τό άνδρόγυνον.
ρξζ. Περί τώ ν ανδρογύνων όπου χωρίζουνται μέ κανέναν 

λογισμόν.

ρξη. Περί τών ανδρογύνων όποΰ χωρίζουνται καί έχουν τέ
κνα, τ ίς  νά τά  λ ά β η .

ρςθ. Περί τών παιδίων τών γεγενημένων έκ πορνίας, τή ντα  20 
έντέχετα ι νά έχουν άπα ί τάς κλήρας τοΰ π α τρ ό ςτο υ . 

ρο. Καί αυτόν άλατίνικον νόμιμον.

ροα. ΙΙερί τών ανδρογύνων πότε έντέχετα ι νά όρμαστοϋν, 
κα ί άπό τή ντα  καιρόν νά μηδέν όρμαστοϋν.

ροβ. Περί τών ανδρογύνων, καί είς ποίαν αυλήν έντέχετα ι 25 
νά άγκαλέσουν ή γυνή τον ίδιον άνδραν.

ρογ. Περί τοΰ λαμβάνει μίαν γυναίκαν μ.ετά πάντα  τ ά  αγα
θά της είς όρμασίαν.

ροδ. Περί τών πραγμάτο^ν ή γυναίκα καί ό άνήρ αύτής νά 
κάμωσιν καί νά κτήσουσιν ά ντα μ ό ς. 30

γ  ροε.Η  ερί τών διαθηκών, καί ένι λατίνικα  ή δήλωσις.

15
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ρος\ Περί τοΟ εσχάτου θελήματος τοΟ άνδρός καί τή ς γυ- 
ναικός άντα ενν; εις τον θάνατον.

ροζ. Περί του άνθρώπου δταν τελευτά  άδιάτακτος, καί τίνος 
χρή είναι το έδικόν τ ο υ .

5 ροη. Περί της γυναικός τνίς τεθνεώτης πριν του ιδίου άν
δρός, καί τίνος έμπαίνει το μερτικάν τ η ς .

ροθ. Περί των πραγμάτω ν των {νε)·.κουμένων μέ την αυλήν, 
καί πάλιν έξαναγκαλοΰν.

ρπ. Περί εκείνου όπου πεθαίνει άδιάτακτος καί ούκ έχει 
10 γυναίκαν, ου τέκνα .

|  ρπα. Περί εκείνου όπου διδοΐ διά της διαθήκης του κανέ-φ.
ναν πράγραν άπαί το  δίκαιον, ·η άπαί τό  κείμενον της γυνα ι- 
κός τ ο υ .

ρπβ. Περί του κεκοιμημένου, καί χρεωστεί τίποτες ετέρου 
15 κανενοΰ ανθρώπου, -η γυναικός, καί τίς ένι μ ετά  τα ΰ τα  κρα

τημένος νά πλερώση τό  χρέος.

ρπγ. Περί του δόματος τό  ήμπορεϊ ό πατήρ, ·η ή μήτηρ νά 
άφήσουν των παιδιών τους είς την ζωήν τους.

ρπδ. Περί τούς συγγενείς τούς λαμβάνοντας τό  έδικόν τούς 
20 τεθνεώτας, καί μ ετά  τα ΰ τα  έ'νι κρατημένοι νά ποισουν διά 

εκείνον τον τεθνεώταν.

ρπε. Περί του έχοντος κληρονομιάς καί εύλογηθην μέ γυ< *7.Χ-
καν όπου έχει κληρονομιάν, καί μετά  τα ΰ τα  πέφ τει εί; χρέος,
ποίας κληρονομιάς έντέχουνται νά πουλήσουν.

25  ρπς·. Περί εκείνου τοΰ ανθρώπου όπο{ΰ] έ'νι χρεωφελέτης, η

εκείνης τή ς  γυναικός καί έρχεται είς τον θάνατον καί πο ιε ί 
δ ιαθήκην.

ρπζ. Περί του άνδρός του τεθνεώτος άξηγόρευτος καί άδιά- 
τακτος, κα ί όπου ούκ έχει πατέραν -η μητέραν, ούδέ έτερον 

3ο άλλον συγγενην, καί πώς χρή ή αύλή νά βλεπίσ-ρ τό έδικόν τ ο υ . 
ρπη. Περί εκείνου όπου ζη τα  τό λεγάτον του όποΰ άφήκεν
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είς τον θάνατόν τους είς καμμίαν διαθήκην, καί πώς έντέχετα ι 

νά δείξνι μ.έ μάρτυρας εκείνον τό του άφήκαν καί ζ η τ α .
ρπθ. Περί εκείνου του λεγάτου τό έπαφήνει ή γυναίκα τοΰ 

άνδρός της ό'ταν έρχεται είς τόν θάνατον, μ.έ τοιουτον, νά μηδέν 

πάρ·/] έτερην γυνα ίκα ν . 5
ρ Π ε ρ ί  τή ς  δωράς τήν  πολομα άνθρωπος είς τόν θάνατόν 

του, διά τό ποίον τά  π ρά γμ α τα  τοΰ τεθνηκότος μένουν άμά- 

χιν είς εκείνον έως όποΰ νά πλερω θή.
ρ^α. Περί της δωρας την πολομ.α ό άνδρας τή ς  γυναικός 

του είς τον θάνατόν το υ . 10

ρί[β. Περί τοΰ γραμμ.ατικοϋ τής διαθήκης, τίς έντέχετα ι νά 

την γράψ η .
ρ^γ. 'Ομοίως περί τούς μάρτυρας όπου χοή είναι είς τήν 

διαθήκην.
ρί-,δ. Περί τοΰ βαπτισμ.ένου, ή τής βαπτισμένης όποΰ έποί- 15 

κεν διαθήκην καί έτελεύτησεν.
ρ^ε. Περί τοΰ βαπτισμ,ένου όποΰ πεθαίνει χωρίς διαθήκην 

καί δίχως τέκνον. 
φ. 12. ρί-,ςπ Διά πόσας φοράς στρέφεται είς τήν δουλο|σύνην ό σκλά

βος, ή ή σκλάβα, άφοΰ έλευθερώθησαν. 0(^
ρί.ζ. Περί εκείνου όπου πολομα κληρονόμον τόν σ κλάβοντου . 
ρίγη. Περί εκείνου όποΰ έλευθερούσει τόν σκλάβον του, καί

εί; ποταπήν όπλήν έντέχετα ι νά τοΰ δώση ελευθερίαν.
ρί;θ. Περί έκείνου όποΰ έβαλλεν τόν σκλάβον του άμάχιν

καί ήθέλησε νά τόν έλευθερώση.
σ. Περί τοΰ έλευθέρου, καί άπομ.ένει νά πουληθή διά χρέος 

Σαρακηνοΰ μέ τό ίδιον του Οέλημαν.
σα. Περί έκείνου όποΰ κρατεί είς τόν οικόν του έναν σκλά

βον, ή μ.ίαν σκλάβαν κλεψιμίαν.
σβ. Περί τοΰ σκλάβου άποΰ έποΐκεν κανέναν κακόν έως όπου ·ϊ0 

ήτον σκλάβος, καί μετά  τα ΰ τα  έλευθερώθη.
ΜΕΣ. 131ΒΛ10Θ. ΣΤ'. 2
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σγ. Περί εκείνου του σκλάβου, $ τ η ; σκλάβας άπου κρου, 

ού δέρνει κανέναν χριστιανόν άδικα, οΰ δίκαια .
σδ. Περί των δοορεών όπου δίδει εις άνθριυπος του άλλου, 
σε. Περί ποιας δόσης ή [Απορεί όκάτι; νά δώση καί ποίαν

5 όχι, καί άν το  πράγμαν έδόθην, άν ήμ.πορή νά στραφώ

όπίσω .
σς\ Περί τήν δωράν τήν διδοΐ εις άνθρωπος ετέρου άνθρώπου, 

νά τό περιλάβη διά λόγου του καί δ ια τί του χρεω στεϊ.
σζ. Περί έκείνου όπου τάσσεται του ετέρου νά του ποίηση 

10 κανέναν πραγμαν.
ση. Περί τούς έμπαλίδες καί τούς συνεσκάρδους τίον αύθεν-

τών, τη ντα  ενι κρατημένοι εις τον αύθέντην τους, καί ό αύ-

θέντης τους προς εκείνους.
σθ. Περί το δάνειον το νά δανειστή ό υιός, άν Ινη κρατη- 

15  μένος ό πατήρ νά τό στρέψη.
σι. Περί τό έντέχετα ι νά πλερώση άλλον εις τάρμενον ώνο- 

μ,ατισμ,ένον, καί τ ά  ά μ ά χ ια  χειροτεριζουν.
σια. Περί της αμαρτωλής γυναικός, καί απ’ εκείνον τό τής

δίδουσιν άν ήμπορή πλεΐον νά τής τό πάρουν.
20 σ φ . Περί έκείνου όπου άγκαλεϊ εις την αυλήν κανέναν κορ-

μ,ίν όπου του κρατεί μίαν κληρονομιάν.
σιγ. Περί 'έκείνου όπου ούδέν έντέχετα ι νά άγκαλή άπαί τά  

δίκαια τής μάμμης του όδίχως τη ς .
σιδ. Περί έκείνου όπου ζη τα  τής γυναίκας του τεθνεώτος 

25 τό του έχρώστεν ό άνδραςτης.
σιε. Περί των οίκίων, καί χωραφιών, καί αμπελώνων, καί 

έάν ή γή  ή τά  π ρ ά γμ α τα  ένη εις άλλον τόπον καί πώ ; χρή 

ά γ κ α λ ή .
σιςυ Περί των δύο άδελφάδων, ή αδελφών, όπου ούδέν | έμοι- φ. 13, 

30 ράσαν έν τώ  άμα έκεΐνον τό έκάμασιν, ή τό έσωρέψαν.

σιζ. Περί έκείνου όπου έβαλλεν τό σπίτιν του άμάχιν, ή
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άλλον, καί έκεϊνο; όποΟ τά  ελαβεν άμάχιν  λέγει δτ ι ένι 

έδικόν τ ο υ .
σιη. Περί του ζητών τό ούδέν χρεωστεϊ, ή πεοίττου παρά 

του χρεω στεϊ.
σιθ. Περί των πραγμάτω ν των χαμ,ένων ■ ενι λατινικόν. 5
σκ. Περί έκείνου όπου έχάσεν τό κτηνόν του καί ευρίσκει 

το έπάνω άλλου.
σκα. Περί έκείνου του πραγμ.άτου, ή έκείνου του κτηνοΰ, 

τύ έκλέψαν καί έπήράν το εις τον τόπον τούς Σαρακηνούς, καί 
μετά  τα υ τα  έ'ρχεται εις τον τόπον τούς χριστιανούς. ίο

σκβ. Περί έκείνου όπου έχάσεν, καί ονοματίζει την ημέραν 
όπου έχάσεν τό έδικόν το υ .

σκγ. Περί του κρατούντο; πράγμαν άδικα καί δ ια τί τό 
ήςεύρει, καί έκείνη διδοϊ το εις προικιόν.

σκδ. Περί έκείνου όπου βάλλει τό άγκάλεμάν του εις τήν 15
έξουσίαν β' ή γ ' ανθρώπων, ήγουν άλπιτρη, καί έκεϊνος όπου 
δέν κράτηθή τή ντα  νά χ ά σ η .

σκε. Περί όλων των άγκαλεμ.άτων των ιατρών, 
σκς·. Περί των ιατρών τών κτηνών, ή διά τήν κακήν του; 

ίατρείαν ή διά νά τό καλλικώσουν κακά, ψοφά . 20
σκζ. Περί τών έργασιών τών βοτάνων τών ιατρών, τ ά  δίδουν 

κάτινος ασθενή, κανέναν δροσάτον, ή κανέναν βοτάνιν, ή στο

μαχικόν, άπαί τό ποιον άπέθανεν.
σκη. Διά πόσας άφορμάς ήμ.πορεϊ νά ξηκληρώση ό πατήρ 

τά  παιδιά τους. 25
σκθ. Διά πόσα; α ιτίας ήμπορεϊ νά ξηκρηρώσουν υιοί τόν 

πατέραν τους, ή τήν μητέραν τους.
σλ. Περί τών πραγμάτω ν τών κλαπέντων · καί αύτόν άλα- 

τίν ικον .
σλα. Περί του κλέπτη  τόν πιάνουν κλέφτοντα τά  πράγ- 30 

ματα τινός.



σλβ. Περί του κλέπτη  τον νά πιάσουν είς την ανομίαν

τηντα  νά γένϊ) · άπ’ αύτοΰ καί φεύγει διά την  φωνήν όπου

κράζουν όπισθέν τ ο υ .
σλγ. Περί τίνος χρή γενέσθαι τά  βαστα ό κλέπτης, η έκεί-

5 νου όπου νά τον πιάσουν, ·η τ ϊ;;  «ύλης.
σλδ. II ερί του κλέπτη  του Σαρακηνοΰ όπου τον ηύρχν εις

άλλου οικίαν, η εις έτερον κήπον.
σλε. Περί του πραγμάτου το έκλεψαν, καί μ ετά  τα ΰ τα  εύ- 

ρέθην απάνω εί; κανέναν άνθρωπον.
20 σλς\ ’Ακούσατε περί εκείνον τον κράζουν παράβουλον, -η διά 

φόνον, καί ούδέν δ ιαφ εντεύγετα ι.
| σλζ. Πεοί εκείνου όπου έκλεψεν α' άλογον· καί εύρίσκεται φ. 14. 

καβαλλικε ύγοντά το εκείνον τό άλογον ά π α ύ τα .
σλη. Περί τό ’πεΐν του κλέπτη  καί της μαρτυρίας, άν χρη,

1 5  άν άξιάζγ ηγουν, καί πώς νά τόν σύρουν καί νά τον κρε

μάσουν,.
σλθ. Περί εκείνου όπου πέρνει καρτζά, η πραγμαν άποΰ κα

νέναν κλέπτην τόν έπιάσαν.
σμ. Περί του σκλάβου, ·η της σκλάβας όπού γίνετα ι εις την 

Σαρακηνίαν, καί άπό ’κεΐ στρέφεται εί; τού ; χριστιανούς.
σμα. Περί του πράγματος του κλαπέντο ; κα ί έδόθη που- 

ληθηναι.
σμβ. Περί μελισσίων, καί τίνος νά έννι τό  μέλιν τό πολε

μούν εις άλλον δενδρόν, ·η εις άλλον χωράφιν.
25 σμγ. Περί των χηνών και τών όρειθων τ ά ; κλέπτουν.

σμδ. Περί τών γερακιών καί τών ξυπτεριών καί τών σάκρε, 
καί πάντων τών όρνεων, τ ά  οί μπαρούνιδες καί οί καβαλάριοι

άναγιόνουν νά κυνηγούν.
σμ.ε. Περί εκείνου όποΰ πακτώ σει άλλου γην διά  νά ποίση 

30 σ πίτια , καί ά©ου τά  ποίση θέλει νά τά  ξηλώ σγ.
σμ7· Περί εκείνου όπού βούλεται νά πλατύνη την  οικίαν του.
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20 ν
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σμζ. Περί τών «πηδημ άτω ν· καί αύτόν ¿λατινικόν, 

σμη. Περί τών «πηδημάτω ν άπου άπηδα είς άνθρωπο; ετέρου, 
σμθ. Περί εκείνου οπού άπηδα νά τόν δείρ-ρ η νά τόν σκο- 

τώση, καί έκεΐνο; βλ έπ ετα ι.

σν. Περί της μαρτυρίας δύο άνθροιπων λήζιων όπου πιάνουν 
κανέναν άνθρωπον επάνω είς κανέναν φόνον.

σν«. Περί τού λαβωμένου πολλαΐς πληγαΐς, καί άπ’ εκείνου; 
τού; άγκαλεΐ τ·ηντα έντέχετα ι νά γ έ ν η .

σνβ. Περί εκείνου όποΰ έντέχετα ι νά τού δώσουν τζουΐζαν, 
καί άπαί τα ΰτα  ή αύλή μέ δίκαιον.

σνγ. Περί εκείνου όπου ψευματεύγει τ ά ; κρίσα; της αύλ η ς. 
σνδ. Περί του δαρμένου, καί άποΰ τόν εδερεν τίίντα  νά δ ίδ η . 
σνε. Περί τού ελευθέρου άπου δέρνει έναν σκλάβον.
σν7 . Περί τώ ν άνηλίκων όπού τού ; άγκαλούν εί; την «ύλην.
σνζ. Περί τού καμπητου τόν κράζουν διά φόνον, ·η περί έ

κείνου όποΰ τόν έκραςεν.

σνη. Περί τού ανθρώπου, η της γυναικός όπού εύρεθίί σκο
τωμένη, καί ούκ έχει σ υγγενην.

σνθ. Περί τού όρκου τον μέλλει νά ποίσν) όκάποιο; έμ.προ- 
σθεν τού βισκούντη.

σξ. Περί τού Συριάνου καί τού Ρωμαίου καί τού Σαρακη- 
νού όποΰ δεν ήμπορούν νά σηκώσουν κανέναν χριστιανόν είς 
πόλεμον.

σςα. ΙΙερί τούς άρσενοκοίτας καί γυναικών όπού νά Οανα- 
τιοθούν άποΰ κακού θανάτου.

| σ;β. Περί τού λαβωμένου πληγην θανατίσιμην καί άγκαλεΐ. 
σςγ. Περί τού δαρμένου όπού ά γκαλεΐ εί; την α ύλην. 
σςδ. Περί τού κορπωμένου καί άπεκ εΐ συμπαύγει διά καρτζά . 
σςε. Περί έκείνου του κριτού του κράζουν εί; την βουλήν 

καμμ ία ; ορφανής ·η ορφανού, καί ούδέν θέλει νά π ά γ γ . 
σ;7· Περί έκείνου όποΰ εύρη βίον άποκάτω  τ η ; γ η ; .
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σςζ. Περί του βάνοντος πυρ είς χώ ραν. 

σςη. Περί εκείνου ού εκείνης όπου θάπτει άνθρωπον νεκρόν 
η γυναίκαν εις τό σ π ίτ ιν το υ .

σξθ. Περί έκείνους όπου ηύραν άνθρωπον νεκρόν εις τ·ην 
στράταν.

σο. Καί πάλιν περί αύτοϋ.

σοα. Περι έκείνου όπου νά εΰργ την γυναίκαν του μέ άλλον, 

σοβ. Περί τ ^ ς  γυναίκας όπου άγκαλεΤ έναν άνθρωπον όπου 
πέφτει μετά  της παρά φύσις.

σογ. Περί του γραμματικού όπου πο ιεί άνομον προβελί^ιν. 
σοδ. Περί του γραμματικού' τους Σαρακηνούς όπου ένι εις 

τον φούντικαν.
σοε. Περί τον χρυσοχόν όπου πο ιεί άνομας βούλλας. 

σθ7· Περι το δίκαιον τό έμ.παίνει του αύθέντη άπαί όλην 
15 του τ -}[ν γη ν .

σοζ. Περί έκείνου όπου κάμνει τό άγκάλεμάν του μέ τούς 
μάρτυρας.

σοη. Περί έκείνου όπου δέρνει άλλον, 
σοθ

10

όΘ Τ·ηντα να πλεροόσγ ό Συριάνος όπου δέρνει Φ ράνγκον. 
σπ. Περί της γυναίκας όπου δέρνει άνδραν. 
σπα. Περί του κλέπτη  καί της πρώτης του κλοπ-ης. 
σπβ. Περί του κλέπτη  τον ευρουν βουλλωμένον. 

σπγ. Περί τοϋ διαλαλημού καί όκάτις τον διαβαίνει, 
σπδ. Περί του αδίκου μ.έτρου.
σπε. Περί έκείνου όπου νά πουλ-ησγ τό σπίτιν τ ο υ , 
σπς·. Περί τοϋ φουρκαλημάτου των στενών, 
σπζ. ΙΙερί του όγκου της α π ισ τία ς .

σπη. Περί τη ντα  νά πλερώσουν εις την αύλην του φούν- 
τ ικ ο ς .

3 0  σπθ. Περί του Ρωμαίου όποϋ νά άγκαλέσγ έναν ’Ιουδαίον, 
σ^. Περί τά ς τούς άλλους νόμους νά έ'χουν μάρτυρας .

2 5
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σ^α. Περί τοϋ δρκου όπου νά ποίσουν εις την  αύλην του 

φούντικος.
σ^β. Περί πάντων των άλλων νόμων έντέχετα ι νά όμόσουν. 
σί,γ. Περί πάντινν των μ.αρτύρων όποϋ νά φέρουν εις τον 

φούντικα. ■ ^
σ^δ. Περί τον ό'ρκον τούς κριτάδες του φούντικος. 
σ^ε. Περί πάντω ν των πραγμάτω ν των ερχομένων τίίς θα

λάσσης .
σίγΓ- Περί των πραγματιώ ν όπου φέρνουν δια της θαλασσής, 

ο. 16. σι,ζώ Περί τό έθέσπισαν οί μακαριωτάτοι ρηγάδες | μετά  10 

τούς καβαλλάρους καί μετά  τούς βουργέζηδες καί τω ν κου- 
μουνιών, όποϋ άπλικέβουν εις την χώραν της Τάκης οί Ρω
μαίοι καί οί Συριάνοι καί οί Μούσυρδες καί οί Άκουβ-ητοι καί 
οί Νεστούριοι καί οί Άρμένιδες, καί πασα έτέρα γλώσσα.

Τ έλ ο ς  το ϋ  α ύτοϋ  β ιβ λίου  έν μ η ν ο ς  φευραρίου 

εις τ ή ν  ιά . αφ ιβ ' Χ ρ ίσ το υ  .
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Έ ν ονόματι του ΧριστοΟ του G¿oO ήμών φ. π .  
άρζομαι γράφεν τήν βίβλον αυτήν.

'Ως νόμον διέθετο έν Ιερουσαλήμ ό μισέρ Όφροΰν τέ  ΙΙη- 
λιουμ. κούντης καί κεφάλιν του στύλου καί της αρμάδας τήν
έλαβεν την Σουρίαν, ήγουν Ά ντιοχία ν  καί τά  έςής εως καί
τήν Ιερουσαλήμ, εί; κρίσιν καί δικαιοσύνην.

5 Α κούσατε τήν άρχήν μέ δλον το τέλος τοΰ βιβλίου της
αυλής της μ,πουργεζήας, ήν 6 κουντε Φροΰν τε  Μπηλουν έ- 
ποικεν καί εθετο νά τήν κρατουν εις κρίσιν εις τήν Ίερου- 
σαλή μ .

Καί απαρχής δ ιη γείτα ι περί τοΰ βισκούντη ποταπος άν-
10 θρωπος έντέχετα ι νά ήνα ι- ομοίως καί ποταποί άνθρωποι έν- 

τέχουνται νά ένρ οί κριτάδες της ρηθείσης αυλής, καί π ο τα 

ποί ούδέν έντεχουνται, νά στερεώσουν καί νά κρίνουν πάσα 
άνθρωπον καί πάσαν γυναίκαν, οί'τινες έμπροσθέν τους νά έλ
θουν . Καί μετά  ταΰτα  λέγει τάς άφορμάς,

15 α. Περί φόνους. Κ λοπαΐς.
β. Εις άγοράν καί πούλησιν. 
γ . Καί των χρεω φελημάτω ν. 
δ. Καί Οίκων. Καί χωραφίων. 
ε. Καί αμπελώ νω ν.

Καί πάντων των ετέρων π ρ α γμ ά τω ν . 
α. ΙΙερί κρίσεως καί δικαιοσύνης.

Εις τήν άρχήν του παρόντος βιβλίου έντέχετα ι νά είποΰμεν 
δλον προτίτερα καί νά ζητήσ,ωμεν τήν κρίσιν διά νά δώσωμεν 
του καθενοΰ άνθρώπου τδ  δίκαιόν το υ · δ τ ι εις τήν γραμμα-

9 ' ' r' / » / ι , /4 τικην γραφεται ούτως, στερεωμένος εντεχετα ι να ενρ εις π ί-  

στιν καί εις κρίσιν, δτι όπου ένι στερεωμ.ένος είς πίστιν καί 
εις κρίσιν ούκ άποθανειται, άλλά ζήσεται · | δτι ή Γοαφή λέ-φ . 18.

*

*
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γε ι εις τον νόμον, ό δίκαιος έκ πίστεως ζήσεται, όμ.ως ή κρί- 
σις πρέπει νά ένρ αιώνια· δτι ό Δαβίδ λέγει, ή δικαιοσύνη τοΰ 
Κυρίου μένειν είς τον αιώναν τοΰ αϊώνος. Λοιπόν έκ π ίστεω ς 
καί κρίσης ήμποροΰμεν νά δώσωμεν παντός άνθρώπου τό δ ί

καιόν τ ο υ . 5
β. Αύτοΰ νά άκούσεστε ποταπος άνθρωπος νά ενρ ό κύριος 

τοΰ τόπου, καί τα ΰ τα  έντέχετα ι νά ένρ είς τον εαυτόν του 
διά νά ποίσρ δίκαιον.

Εί τις δίκαιον θέλει νά ζητήσρ , καί άλλου δίκαιον νά ποίσρ 
καί κρίσιν απάνω είς δλα τά  πρά γμ α τα , έντέχετα ι τον θεόν 10 
φοβεΐσθαι καί άγαπάν, δ τ ι ούδείς δύναται θεόν φοβεΐσθαι καί 
αγαπάν άν οϋκ έχει π ίσ τ ιν  λοιπόν έ'χοντα έν αύτώ πίστιν 
καί κρίσιν θέλει ομοιώσει, καθώς λέγει ή Γραφή έν τω  νόμω, 
του πιστοΰ άνθρώπου πάντοτε έργάζεται είς το άγαθόν· λοιπόν 

εί τις θέλει άλλου νά ποίσρ κρίσιν έντέχετα ι τόν φόβον τοΰ 15 
Οεοΰ καί τήν αγάπην αϋτοΰ έχει μεθ’ έαυτοΰ πάντοτε, καί 
τότες νά γυρέψρ τήν άλήθειαν, καί νά ποιήσρ του ετέρου 
κρίσιν, καί πώς έντέχετα ι νά ένρ δίκαιος, καί καλά έντέχε- 
τα ι νά ένρ δασκαλεμένος όποΰ άλλο παράπτω μαν θέλει νά 
κρίν-ρ ■ δτι μεγάλην ύπύθέσιν πέρνει έπάνω του καί περικοατεΐ, 20 
όποΰ τήν ύπόθεσιν καί αιτίαν του καθενοΰ άνθρώπου καί τής 
καθεμ.ίας γυναικός πέρνει έπάνω του νά δικαιώσρ · δτι έντέχε- 
τα ι νά βιγλίσ'ρ τήν ζωήν του καί τό κουστοΰμίν του, καί έντέ- 
χ ε τα ι νά ’σασθή καί νά σιμώσρ πάσα καλής υπόθεσης· καί 
έπειτα  έντέχετα ι καλά νά γινώσκρ, δ τ ι ους κρίνει τους άλλους 25 

μέλλει κριθήναι, καί λέγει τό άγιον Εύαγγέλιον, « καθώς κρί
νατε, κριθήσεσθε. »

γ. Περί τοΰ βισκούντη ποταπος έντέχετα ι νά ήναι, τό ποιον 
έθεύμαν είς τήν χώραν διά νά ’σάσρ δλους όπου νά έ'ρτουν έμ

προσθέν του νά άγκαλέσουν, καί πώς έντέχετα ι ν’ άρεσθρ ώς 30 
πρέπει είς τά  πράγμ ατα  τοΰ ρηγός.
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Ο βισκούντη; τ ή ; χώρας όποιος έχει έ|πάνω  του βάρος νάφ. 

βλεπίση τον λαόν, έντεχετα ι απαρχές νά έχη π ίστιν  καί δι
καιοσύνην καί κρισιν, καί έντεχετα ι νά στερεώση καί νά πο ί
ση νά στερεώσουν εί; ό'λους καί εις όλαι; όπου νά έλθουν έμ- 

5 προσθέν του · όμως καί άν ένη καί κύριο; του τόπου, νά ζ'ή κατά  
νόμον καί με δικαιοσύνην π ά ντοτε; · ότι ούτω ; ειπεν ό ’Αν
τώ νιο; καί ό Ρωμανό; οί βασιλείς τ ίί;  πρεσβυτε'ρα; Ρώμης, έάν 
παρά του νόμου ήλευθερώθημεν, πρέπον ζήν διά νόμου. Καί 
οΰτω ; έντε'χεται νά ποιήση ό βισκούντη; τ η ;  χώρα; διά την 

10 τ ιμ ήν του καί διά σωτηρίαν τής ψυχή; του, διά νά εύγ-η ή 

φήμη του απανταχού εί; παράδειγμα εί; καλών έργων, καί εί; 
π ά ντα ; τού ; ύπ* αύτου έστώ τας.

δ. Ποταπόν άνθρωπον έντε’χετα ι νά ποιήσουν βισκούντην καί 
πο τα π ό ; έντεχετα ι νά ένη, καί με ποίαν βουλήν, καί πώ ; έν- 

15 τεχετα ι νά ποίση δικαιοσύνην, καί πώ ; χρή τήν αυλήν νά ποιή
σουν κρίσιν .

Ό  άρχων τ ή ; χώρα; έντεχετα ι μέ τήν  βουλήν τούς καλού; 
άνθρώπου; τής χώρας, έντεχετα ι τοιοΰτον άνθρωπον νά βάλλη 
έμπαλήν εί; τήν χώραν του, νά άγαπα  τον θεόν καί νά ένη π ι- 

20 στο; τοΰ θεου καί δίκαιο; διά νά πολομα κρίσιν καί δικαιο
σύνην πά ντα ; τού; ερχόμενου; έμπροσθεν του νά έκκαλε'σουν καί 
ό βισκούντη; έντεχετα ι, άφοΰ καθήση έπί του θρόνου του εί; τήν 

αυλήν, με αγαπην και καλόν προσωπον νά άκούση τό έγκλημαν 
τοΰ άγκαλεσιου καί τήν άπόκρισιν του άγαλε’νου τήν άπολο- 

25 γ ίαν· έπειτα  έντεχετα ι ό βισκούντη; νά όρίση τού; κριτάδε; 
νά ποιήσουν τήν κρίσιν τοΰ ζητούντο; καί του άπολογουμε'νου 
καθω; ηκουσαν, και όταν η κρισι; νά γενη, έντε’χε τα ι ό βι
σκούντη; νά δώση τό δίκαιον, ήγουν τήν  άπόφασιν, ώ; πρε'πει 
καί ώς ένδε'χεται· έπειτα  ό βισκούντη; ένδε'χεται νά πάρη τό 

30 δ ίκαιον τοΰ αΰθε'ντη του έκείνου όπου νά πε'ση κατά  τήν κρίσιν. 
ε. Περι το έντεχεται να ποίηση | ο έμπαλής, καί τα υ τα  φ.
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άξιάζει ή βοήθεια του, καί τ ί  νά ζημιωθη όταν πράσση τό 

ούδέν ένδέχουνται.
Έ μ π α λ ή ; ούδέν έντε’χετα ι άνθρωπον τον νά μισα νά τον 

έβγάλη άπαί τό δίκαιόν του διά όσην μισητίαν τον μισα, ούδέ 
διά τό τάζιμον όπου νά τοΰ τακτοΰν, ούδεν έντεχετα ι να παρη ■’ 
κανε'ναν άνθρωπον έξω τοΰ με’τρου, καί άν τό έποΐκεν, καν άπαι 
τον γνωστόν ώ; άποδήν, ούδέ διά ειδησιν τού ; κριταδες, έντε- 

χε τα ι νά ένη άντροπιασμε’νος καί έξωρισμενο; άποΰ τήν χωράν 
καί άπαί τό ρηγάτον, καί τό έδικόν του νά ένε τοΰ άρχοντο; 

τ ή ;  χώρα; μέ δίκα ιον. 10
γ . Πώ; ό βισκούντη; έντε’χετα ι νά καταλύση τά  κακά κου

στούμια, καί τά  καλά νά τά  άναστήση, κατά  τήν π ίστιν του, 

καί π ώ ; οί κριτάδε; νά μηδέν βαστάξουν κακά; δουλ ία ;.
Έ μ π α λή ς ούδέν έντεχετα ι νά βάλλη κακά κουστούμια εί; 

τήν χώραν, καί άν τό  έποΐκεν, ή πολομα το, οί κριτάδε; ούδέν 15 
πρέπει νά τον βαστάξουν, άμέ έντεχετα ι νά τό ’πουν τοΰ άρ- 
χου τή ; χώρας, καί ό άρχων πρέπει καί ένι κρατημένο; νά 
τον εύγάλη άπαί τήν έμπαλίαν του, καί άν ούδέν ένη λίζηος, 
νά τον άπολογιάση έξω τ ή ;  πόλεω; εί; τε'ρμενον ημερών ή· ότι 
ά βισκούντη; ένι κρατημένο; κατά  τον όρκον του καλά κουστού- 20 
μια νά κρατή καί νά ’σάζη, κα ί τά  κακά κουστούμια νά τα  
ξηλοθρεύση καί νά τά  έξουδενώση, διά τήν αγάπην τοΰ θεοΰ 
καί διά τό καλόν τ ή ;  χώρας καί τήν σωτηρίαν τ ή ; ψ υχή; το υ .

ζ. Ποταποί πρέπει νά ένη οί κριτάδε;, δ ιατί του ; έβαλλασιν *
νά κρίνουν τον λαόν μ.ετά δικαιοσύνην καί άληθεια; κ α τα  τόν 25 

όρκον τ ο υ ; .
Οί κριτάδε; έντε’χετα ι νά ένη π ιστοί άνθρωποι, νά άγαποΰν 

τόν θεόν καί τό δίκαιον, νά στερεόνουν εί; πάσα άνθρωπον 
δίχω ; κανέναν δόλο;, καθώς λέγει ό νόμο; ότι φίλοι έν άλη- 
θεία έσονται, ότι τό βάρος όλον κ ε ίτετα ι εί; τήν ψυχήν του ; 30 

ο. 21 .όσον κρινήσκουν, άν ούδέν λα |λή  άλήθειαν, κ.αι χρεωστοΰν και
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νά ’πουν καί νά δώσουν καλήν βουλήν, την καλλιώτερην την 

νά ήγνωρίσουν, καί νά ήξεύρουν δλους έκείνου; καί δλον εκεί
νον όχου νά τού ; ζητήσουν βουλήν.

η. Το έντέχετα ι νά ποιήσουν οί κριτάδε; καί τ ί  ούδέν ή μ -  
5 πορουν νά ποίσουν, καί άν το ποίσουν, νά τού ; εύγάλουν άπα ί 

την συντροφιάν τού ; άλλου;, καί π ώ ; δει περιπατεΐν την ΐσαν 
στράταν .

Οί κριτάδε; εί; κανέναν άγκάλεμαν ούδέν έντέχετα ι νά ένε 
έμπροπέτα ι;, ιόν λέγετα ι άβοκάτοι καί κριτάδε;, καί ε’ί τ ι ;  το 

1° ποίσ?) έντέχετα ι νά εύγή άπαί την συντροφιάν τού ; άλλου; 
κριτάδε;, καί χάνει άπόκρισιν τ-ή; αύλ'ής, δ τ ι ό νόμο; διαφεν- 
τεύγει καί ορίζει δτι εί; καμμίαν αφορμήν κανείς ούδέν έντέ- 
χε τα ι νά εννη άβοκάτο; καί κ ρ ιτή ;.

θ. Πώς οί κρίτάδες ένι κρατημένοι νά ακούσουν του έγκλήμα- 
1·’ το ; καί την άπόκρισιν του άγκαλεμένου, καί νά «γνωρίσουν καί 

νά δούσουν το δίκαιον όπου του πρέπει κατά  την συνείδησιν.
Οί κριτάδε; είς την αυλήν έντέχετα ι νά άκούσουν καί ν’ ά- 

γροικήσουν το άγκάλεμάν το)ν καί των αποκρίσεων, καί καλά 
νά το καταλάβουν, καί άπάνω εί; έκεΤνον τδ  νά άκούσουν καί 

20 νά άγνωρίσουν έντέχετα ι νά ποίσουν δίκαιον καί κρίμα εί; 
την  άγνωριμήδαν του;, όδίχως νά πάψουν, δτι ό νόμο; λαλει, 
δ τ ι οί κριτάδε; πρέπει νά ένρ τοιουτοι, δτι καλήν στράτα νά 
περιπατούν τή ; άληθεία; καί τ ή ; κρίσεω;, καί ούδέν πρέπει 
νά γυρίσουν δεξιά, ουδέ άριστερά, άμέ πρέπει το ίσο νά κρί— 

25 νουν τον μέγα  καί τον μικρόν, καί τον πτοχηον καί πενητα, 
ώ ;περ  τον πλούσιον καί τον άρχοντα, δτι π ά ντε; οΐ πολεμουν 
ούτω ; ένι φίλοι Οεου, έπειδή πολεμουν κρίσιν πρεπάμενη καί 
δεκτήν, καθώ; όρεΐ ό νόμο; καί ή σύνταξι; τ ή ;  Ά σ ίζ α ; .

ι. ΙΙώ; οί κριτάδε; ούδέν έχουν άδειαν νά συβουλέψουν τ ι -  
30 νάν, ούδέ νά άκούσουν τινός, άφήν καΟήσουν εί; τον θρόνον 

του ;, ούδέ νά άποσκεπάσουν τά  μυστήρια τ ή ; «ύλή; τινός.
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φ. 22. | Οί κριτάδε; ούδέν έντέχουνται, ούδέ ήμπορουν νά στερεού-
σουν, ούδέ νά συμβουλέψουν κανέναν άνθρωπον, ούδέ καμμίαν 
γυναίκαν, άφου καθήσουν έπί τού ; θρόνου; τους, ούδέ έντέχε- 
τα ι νά δηλώσι, ούδέ νά δημοσιεύουν τά  μυστήρια τ ή ;  αύλή; 
κανενοϋ άνθρώπου εί; τον κόσμον, καί άν το ποιήση, πρε'πει 5
νά τον εύγάλουν άποΟ τήν τιμήν τήν έχει, καί νά τον διώ
ξουν άπού τήν χώραν χρόνον α' καί μ.ίαν ήμέοαν.

ια. Τήν έξουσίαν τήν έχουν οί κριτάδε; καί το έμπορουν 
να ποίσουν, πριν κριθή άπ’ αύλή; όπου ούδέν ενι σ υμπαμενοι.

Οί κριτάδε; άν θέλουν έχουν ότεσαύτην έξουσίαν, δτι νά ίο 
συμπάψουν τούς γειτόνου; του ; όπου ούδέν ένι συμπαμενοι, ή 
έτερου; τινά; πριν νά άγκαλέσουν εί; τον άλλον, καί πρέπει 
νά ένε κοινοί συμβουλάτοροι, καί έντέχετα ι π ά ντο τε ; νά βλέ- 
πουσιν καί νά σούσουσιν τό δίκαιον του αύθέντη εί; το καλ-
λιώτερον τδ νά ήμπορίσουν· τδ  ήμπορουν καλά οί κριτάδε; 13
νά συμπάψουν δύο άνθρώπου;, πριν δοθή ή κρίσι;, άμέ άφδν 
δοθή ή κρίσι;, ούδέν ήμπορουν πλεϊον οί κριτάδε; νά τούς συμ.- 
πάψουν, δ τ ι ήγνωρίζουν καλά ποιο; άπδ τού; δύο έχει τδ νί- 
κος, του άγκαλούντο;, του άγκαλεμένου, καί καλά έντέχετα ι 
οί κριτάδε; νά ήξεύρουν δτι άκτούρ ένι ό άγκαλών, καί ρέν ό 20 
άγκαλόμενο ;.

ιβ. Τδ τ ί  έντέχετα ι νά ποίσουν έκείνου; τού; κοιτάδε; τού; 
έκατάστησαν νά όρθοποιοΰν καί νά συμβουλεύγουν χήρα; καί 
ορφανού; καί π ά ντα ; τού; ζητουντα ; αύτοΐ; βουλήν, καί τ ί νά 
παθουν άν ούδέν θελήσουν νά συμβουλέψουν. 25

Εάν ένι δτι ένι εί; ορφανό;, ή ορφανή, ή κανέναν παιδίν 
όπου ούδέν ένι του νόμου ήλικίας, ή μία χήρα ζη τα  μετά  
όνόματο;, ου πολομα κατά  ζήτησιν δύο κριτάδε; τ ή ;  αύλή; 
εί; τήν βουλήν του;, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι ένι κρατημένοι νά 

ο· 2 3 .δώσουν | καί νά συμβουλεύσουν εί; τδ  καλλιώτεοον τδ νά ήξεύ- 30 
ρουν εί; καλήν πίστην · καί άν ήτον δτι κ ά τ ι; άπαί τού; κρι-



τά δ ε ; τον έκάλεσεν διά ονόματος εις τ·ην βουλήν κανενοΰ άπαί 
τούς άνωθεν λαλημένους, νά είπεν, άκούοντα τούς λοιπούς κρι- 
τάδες, δτι ούδέν θέλει νά πά γη  εις εκείνου την  συμβουλ-ην 
όπου τον εκραξεν, το δίκαιον ορίζει άπαρχ·ης, έκεϊνος ό κριτής 

5 νά εν/) δοσμένους άπαί την συντροφιάν τούς άλλους κριτάδες, 
καί έντέχετα ι νά χάση άπολογίαν εις την αύλην εϊ; δλας του 
τάς ημέρας, καί νά μείνη τοιοΰτος δ τ ι ποτέ νά μηδέν γροικηθη, 
οΰ'τε νά του πιστεύσουν τδ νά είπ·η, καί πέφτει νά - πλερώση 
του αύθέντη τοιούτον πλέρωμαν, ώς γιον πρέπει νά διόση άν- 

10 θρωπος άπιστος, δτι καλά δείχνει καί ενι άγνωρισμένον πραγ-
μαν δτι έχει απιστίαν εις αύτόν του, δτι ήτον κρατημένος νά
συμβουλεύσειν καί νά ’πη  αλήθειαν εκείνου του ποίου έ'νι κρα
τημένος νά τον συμβουλέψη ■ ήγνωρίζει καλά δτι ούδέν έ'νι 

κανείς άπα ί τούς δώδεκα κριτάδες όπου ούδέν ένι κρατημένος 
15 είς τον δρκον του ; νά συμβουλέψουν πασα άνθρωπον όπου νά

τούς κράξουν, άκομί κατά  πρόσωπα του πατρός του καί τ·ης
μητρός του, καί τούτο ένι δίκαιον καί καλόν, καί διά του το 
τούς έβάλαν διά νά ποίσουν δίκαιον, νά δώσουσιν καί νά ’πουν 
δίκαιαν βουλήν τούς πάντας όπου νά τούς κράξουν.

20 ιγ. Περί των άγίων έθεσπισμάτων · αύτού λέγει το 
των δικαιωμάτων της άγίας έκκλησίας, καί πώς κανείς χ 
κος ούδέν έντέχετα ι νά έχη ούδέ νά κράτη κανείς είς την ε
ξουσίαν του, κα τά  τον νόμ,ον καί κατά  την Ά σ ίζ  

Μά τάς άγίας συνοδίας, καί μέ μεγάλην έ 
25 μέ καλά κουστουμιά έθέσπισαν, δτι ή άγίαις

τάς ποίας περιλαμβάνομεν τά  μυστήρια τ^ ς  πίστεως καί την 
εργασίαν των έκκλησιών, να ένη τιμημέναις άποΰ πολλά προ- 
| βελίτζια , τούτέστιν σ ιγγίλ ια  καί μέ πολλά περισσέματα, τ ο ύ -φ .2 ί 
τέστιν άβατάντζια , καί ούδέν έντέχετα ι π ο τέ  είς καμμίαν άφορ- 

30 μην νά ένε τά  πενεφηα τους, ηγουν τά  άγαθά τους, άϊκάνωτα, 
τούτέστιν ληψά, ούδέ νά τά  σηκούσουν, ού νά τούς τά  στρέψουν .

30 Α Ϊ Ι Ζ Α Ι
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ιδ. Αύτοΰ γέγρα πτα ι λατίνικα  · περί του νόμου αύτοΰ δη- 
λοϊ το 'ή ρηγικη αύλη, τούτέστιν ή κοσμική, καί οί κριτάδες 
ένι κρατημένοι της άγίας έκκλησίας νά τη ς  βοηθουν είς τά  
άγκαλέμ ατά  της, νά τ ά  κρίνουν καί νά τά  τελειώσουν.

Διά τά  άγια  τά  έθέσπισαν καί διά έντιμα  καί καλά κου- 
στούμια έσυνετάξασιν δίκαια, δ τ ι ή άγία ις έκκλησίαις άπα ί τάς 
ποίας πάντες οί χριστιανοί περιλαμβάνουσιν τά  μυστήρια τ·ης 
πίστεως, νά ένε καλά βλεπημέναις, καί νά τάς κρατούν στε
ρεωμένα; καί δλα το υ ; τ ά  σιγίλλια, ηγουν τ ά  προβελίτζια, 

ούτως δτι έκείναις καί τά  δικα ιώ ματά τους καί η κράτησές ίο  
τους νά μηδέν κωλυθί) ποτέ, ούδέ νά παρακατεβοΰν, διά νά 
έχουν νά ζησουν οί έπίσκοποι καί οί άρχιεπίσκοποι καί οί άρ- 
χιδιάκονοι, καί οικονόμοι καί πάντες οί διάκονοι, όπού δουλεύουν 
τής άγίας τού θεού έκκλησίας, καί νά ζοΰσιν άπού τά  καλά 

τη ς- διά τούτα  δλα τά  π ρά γμ α τα  τά  περιέχουν της έκκλη- ]5 
σίας συνγκαλ·η άγαθωσύνην καί μεγάλην εύλάβειαν καί μ εγά 
λην έλεημοσύνην έντέχετα ι νά τά  έχουν · καί άν έχουν καμμίαν 
άγανάκτησιν καί έρτουν είς άγκάλεμαν, έντέχετα ι νά κοιθη έμ 
προσθεν τού; κλογάδας, τούτέστιν  τούς παρλάτου; τ·ης άγίας 
έκκλησίας, καί ό έμπαλης, ούδέ οί κριτάδες της αύλης ούδέν 20 
πρέπει νά το ξηλιόσουν, άμέ ένι κρατούμενοι νά τούς δώσουν 
βοήθειαν καί συμβουλήν είς τδ  άγκάλεμάν τους νά το τελειού- 
σουν άν ένη χρ-ησις· εί δέ τδ  έκκλημα ένι κοινδν καί έγγ ίζε ι 
τ η ;  έκκλησίας καί τ?ίς αύλης της κοσμικής, ώς περ είς διάκων 

25.έποΐκεν κανέναν παράπτω μαν|, καί έντέχετα ι νά κριθη μέ την  25 

ρηγικην αύλην, ού άν ένη κανείς κοσμικδ; έποΐκεν κανέναν 
παράπτωμ,αν της άγίας έκκλησίας, ού έτερον πράγμαν δμοιον 
κατά  τά  άνωθεν, το δίκαιον καί ή Ά σ ίζ α  ορίζει ότι ή έκκλη- 
σία μηδέν ένι έξω τ'ης σαζ-ηνας της άπα ί τδ  δίκαιόν της, τού- 
τέστιν τοιοΰτον έκκλημα ούδέν πρέπει νά τελειωθη εί; την  30 
αύλην την ρηγικην, έως όπού οί λογάδες της άγίας του θεού
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εκκλησίας νά τούς ορίσουν με τδ ΐδιόν του; θέλημα, άμέ ενι 
δίκαιον δτι ό έμ παλή; καί οί κριτάδε; νά πάσιν εί; τήν ά - 

γίαν εκκλησία, κάκεΐ έντέχετα ι μετά  τού ; λογάδας νά κριθή 
τδ έκκλημα εκείνον τδ  κατά  τδ νά ’δουν καί νά άκούσουσιν ·

5 τοιούτω ; ένι δίκαιον, δτι ό Κύριος Ιη σ ού ; ώρισεν δτ ι, τά  του 
Καίσαρο; δότωσαν τω  Καίσαρι καί τά  του 'θεού τω  θείο · λοι- 
πδν καλά ενι δίκαιον δτι εκείνα τά  έμπαίνουν τ ή ;  ά γ ια ; έκ- 
κλησία; νά δοθούν εί; τήν άγίαν έκκλησίαν, καί τά  ένι τ ή ;  
ρηγικής αύλή; νά δοθούν εί; τήν ρηγικήν αύλην, δτι ούτω ;

10 ένι δίκαιον κατά  τδν νόμον καί τήν Ά σ ίζα ν .
ιε. Αύτού λέγει δλον προτήτερα διά τ ά ; κρίσεις, ποτα πδς 

άνθρωπο; έντέχετα ι κατά  άλλον άνθρωπον νά άγκαλέσϊ) ε ί; 
τήν αύλήν, καί π ο τα π δ ; ούχ ύμπορεΐ.

Ό  υίδ; τ ή ;  υποταγή ; οπού ένι εί; τήν έξουσίαν τού πα - 
15 τρό; του κα τά  τδν νόμον καί κατά  τήν Ά σίζαν, άν ού μή γέ -  

νηται νόμου ηλικία;, ούδέν ήμπορεΐ νά άγκαλέστι εί; τήν  αύ
λήν τδν πατέραν του, ή τήν μητέραν του, ή έτερον τινάν, δ ιό τ1 
έκκλημαν ούδέν ήμπορεΐ νά γένγ εί; δύο ονόματα, έφειδή ό 
εί; ένι εί; έξουσίαν ετέρου ■ άμέ άφοΰ ό υίδ; τ ή ;  ύπακοή; νά 

20 έν/ι του νόμου, τούτέστιν άφού διαβή χρόνου; ιέ, ήμπορεΐ κα
λά νά άγκαλέσ·/) έί; τήν αύλήν πάσα άνθρωπον καί τδ δίκαιόν 
του νά ζητήσγ καί νά άπολογηθή πάσα άνθρώπου όπου νά 
τδν άγκαλέσγ, δ τ ι ούτως ένι δίκαιον κα τά  τδν νόμ.ον καί 

τήν Ά σίζαν .
25 ΐ7 · Αύτού λέγει, το ιούτω ; | έμπένη νά δώσγ ό δούλος, ή ή ©■

δούλη όπού φέρνει τδν αύθέντην του εί; ά γκ ά λεμ α ν .
'Ομοίως άν ένε δτι ό άπελεύθερος, τούτέστιν έκεΐνο; ό δού

λο;, ήγουν σκλάβο; Σαρακηνδ; ή έτερό; τ ι ;  καί έβαπτίσθη, ού
δέν ήμπορεΐ, ούδέ έντέχετα ι τδν αύθέντην του νά άγκαλέσν? 

30 διά τ ά ;  ύποθέσει; τά ; άνιυθεν λαλημένα; τού υιού τ ή ;  υπο
τ α γ ή ; όπού ένι εί; τήν έξουσίαν τού πατρό; του, καί άν ένη
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ό άπεβγαλμένο; νά άγκαλέσγ εί; άγκάλεμαν τδν αύθέντην του, 
ή τήν κυράν του, ή. τά  πα ιδ ιά  του;, ή αύλή ούδέν πρέπει νά 
τού γροίκησα], άμέ [νά] τδν περιορίσουν, ώ ; έκεΐνο; όπού έπεσε 
νά δώσν) εί; τήν αύλήν πεντήκοντα σόρδια έκεΐ όπου έγκάλε- 
σεν · καί άν ούδέν έχτ) έτεσαύτα, νά κόψουν τήν γλώσσάν τ ο υ . 
Τούτον τδ  άγκάλεμαν ονομάζεται άμαρτία, διά τδ έκλήτευσεν 
τδν αύθέντην του, ή τήν  κυράν του, ή τά  παιδιά  του; · καί έν- 
τέχετα ι νά γενή μετά  τής αυλής, κατά τδ δίκαιον καί κατά 
τήν Ά σ ίζα ν .

ιζ. Ώ δ ε  λέγει ποταποί άνθρωποι έντέχετα ι νά άγκαλέσουν 
εί; αύλήν δι’ άλλου; άνθριόπου;.

Κάμποσοι άνθρωποι ένε όπού ούδέν ήμποροΰν εί; τήν [αύλήν] 
διά ετέρου; νά έκκλητεύσουν, δπερ τού ; υιού; τ ή ;  υποταγή; 
όπού ούδέν ένι νόμου, όμοίω; καί οί άνθρωποι όπού ούδέν 
βλέπουν, τούτοι οί άνθρωποι ούδέν ήμποροΰν νά άγκαλέσουν 
εί; τήν αύλήν μέ δίκαιον διά λόγου του;, ούδέ δι’ άλλου;, κα
τά  τδν νόμον καί κατά τήν Ά σ ίζα ν .

ιη. Διά ποίου; άνθρώπου; λέγει όπού ούδέν ήμποροΰν νά 
άγκαλέσουν εί; τήν αύλήν διά τδν εαυτόν του ; καί ούχί δ ΐ 
άλλον.

"Ετεροι άνθροαποι έ'νι όπού ούδέν ήμποροΰν νά άγκαλέσουν 
εί; τήν αύλήν καί όπού ούδέν πρέπει ν’ άγροικηθούν δι’ άλλου; 
άνθριόπου; άλλά διά τδν εαυτόν του;, ώ; γίον ένι άνθρωπο; 
όπού έχάσεν τδ φως του, καί ώς γυναίκαν υπανδρην χωοί; άν
δρα, οΰτω; ορίζει τδ δίκαιον · άμέ ή γυναίκα ήμπορεΐ καλά νά 
έκκλητέψγι διά τδν πατέραν της, [έάν] ήναι άσθενή;, κατά  τδ 
δίκαιον καί κατά τήν Ά σ ίζα ν .

| ιθ. 'Ωδε λαλεΐ τήν όπλήν έκείνου όπού ήμπορεΐ νά άγκα- 
λέσν] διά τδν έαυτόν του καί διά κατά τιναν .

'Ομοίως το ιαύτα  σώματα ένι όπού ούδέν ήμποροΰσιν νά έκ
κλητεύσουν άλλα διά τδν έαυτόν του; καί διά κανέναν σώμαν, 
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ώς γιον εκείνον όχου τον έκαταμπλέςαν, τούτέστιν εκείνος ό
που έ'νι μαρτυρούμενος εί; κλεψιάν, ή εις άρπαγμαν, ή τοίου- 
τος όπου δίδει λογάριν διά νά δεν έπή εις άγκώλεμαν διά τήν 
κακουργίαν του, καί διά τούτο εποΐκεν τοΰτο διά την κακήν 

β του συν είδη σιν, διά το έγνώριζεν καλά δτι ήθελεν έσται κακο- 
δικημένος, άν τον είχαν ’π ιτύχειν  είς εκείνην την ύπόθεσιν · 
τοιουτοι άνθρωποι ήμ.ποροϋν ¡/.όνον διά τον εαυτόν τους νά έκ- 
κλητεύσουν είς την αυλήν, καί διά τά  παιδία, καί ούχί δ ί άλλον, 
κατά  τό δίκαιον καί κατά τον νόμ.ον καί κατά  τήν Ά σ ίζ α ν .

10 κ. Ώ δ ε  λέγει διά ποίαν αφορμήν ό καβαλλάρης πάλιν έντέ- 
χ ε τ α ιν ά  κριΟή καί διά ποίαν νά μηδέν γροικηθή.

'Ομοίως ό άβοκάτος, τούτέστιν ό έμπροπέτης ό λεγόμ.ενος 
φαρπαλιε'ρος, εάν θελήσει νά εντς πρικουρούρης είς τήν αυλήν 
διά πραγμαν κανενοϋ ανθρώπου, τό δίκαιον ορίζει ότι πριν γροι- 

15 κηθή νά ποίση τήν αύλήν θαρρούμενος ότι, θε'λω νά συντύχη 
διά ορισμόν διά έκεινον όπου ενι τό άγκάλεμαν, καί άν ούδέν 

ένη ή αυλή θαρρούριενη νά τό ποίσν) διά όρισμοΰ εκείνου όπου 
ενι τό άγκάλεμαν, ούδεν έντε'χεται ή αύλή νά του γροικήση 
μέ δίκαιον, ουδέ κατά τήν Ά σίζαν, ούδέ κατά  τον νόριον.

20 κα. Ώ δ ε  λε'γει τό δίκαιον εκείνου όπου ένι ανήλικος καί εκεί
νου όπου χάνει τό έδικόν του, κατά τήν Ά σίζαν, καί πράγ
μ.ατα όπου ή ¡/.πορουν νά άγκαλέσουν άπ  αυλής.

'Ομοίως ό υιός τής υποταγής, ό ανήλικος ούδέν ήμποοεΐ νά 
έ'νη άοανπαλιε'ρης, τούτέστιν άβοκάτος, διά τό ούδέν έ'νι του 

25 νόμου, καί διά έκείνας τάς υποθέσεις τάς ένι άνωθεν λαλημε
ν ας, ό'τι ό νόμος ορίζει, εκείνος ό ά.νθρωπος όπου έχει χρήσιν 
βοήθειαν καί βουλήν άπου άλλου ανθρώπου, τούτέστιν ώς γιον 
εκείνος | όπου ούδέν είναι του νόμου, ουδέν έντε'χεται νά δια-φ. 28. 
φεντέψή ετέρου ανθρώπου π ρά γμ α τα  είς τήν αύλήν μέ άγκά- 

30 λεμ.αν, ομοίως καί ό πρόντιγγος, τούτέστιν εκείνος ό άνθρωπος 
όπου ποντίζει τό έδικόν του καί τά  πράγματά  του, πώς ένι
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δυνατόν νά βλεπίσν) ετέρου π ρ ά γ μ α τα ; ό'τι ό νόμος λέγει ό'τι 

έκεΐνος ό άνθρωπος όπου καταποντίζει τά  πρά γμ α τά  του ού
δέν έντε'χεται νά ενγι άλλου προκουρούρης είς τήν αύλήν, έφειδή 
τά  έδικά του πράγμ.ατα ούδέν Υΐξεύρει νά βλεπίσν). Όμ.οίως

ή μπορείς νά άκούσης άπό ποια πρά γμ α τα  έμ.πορουν νά άγκα- 5
λεστουν είς τήν αύλήν καί τ ά  πο ια  ούδέν ήμπορουν. Ά π α ί τά  
π ράγματα  οί άνθρωποι ήμ.ποροϋν νά άγκαλέσουν είς την αύ
λήν, κατά  τον νόμον καί τήν Ά σίζαν, έντέχετα ι νά ένη καρ- 
τεσιών, ώ ςπερ χρυσίου καί άργυρίου, ή ώς περ έτερα ύφάσμα- 
τα , ώς τοιουτα ' πράγμ.ατα όπου έντέχετα ι νά γένουν ύφάσμα- 10 
τα , ώς γιον ένι τά  πράγματα  τά  κινητά, άμε άν ένη γή, 
χωράφια, περιβόλια, χωρία, ου π ρά γμ α τα  τά  νά ένη παραπτώ 
ματα, ώς γιον φόνον, κλεψία, δράξιμον, ή δανεικόν, ού δόσις, 
πούλησιν, ή αγοράν, το ιουτα πράγματα , έντέχετα ι καλά οΖ κρι- 
τάδες νά τά  κρίνουν είς τήν αύλήν, καί νά τά  ακούσουν ότι 15 
άπαί τά αύτά πράγμ ατα  ή μπορεί καλά καί έντέχετα ι νά γ ί 
νεται άγκάλεμαν είς αύλήν ρηγάτικην, κατά τό δίκαιον καί 
κατά  τήν Ά σ ίζ α ν .

κβ. Περί τά  πρά γμ α τα  τά  ούδέν έντεχουνται νά άγκαλε-
στοΰν είς αύλήν καί άπ ί τα  ποια  ήμ.ποροϋν. 20

Τοιουτα πρά γμ α τα  έ'νι άπα ί τά  ποια  οί άνθρωποι ούδέν 
πρέπουν νά άγκαλέσουν είς τήν αύλήν, καί άν τό ποίσουν ού

δέν έντέχετα ι νά γροικηθουν, ούδέ νά εισακουστούν, τούτέστιν 
ώςπερ έάν δύο άνθρωποι καταδικάζουνται καί άγκαλοΰνται 
μέσον τους διά τήν μεγαλοσύνην του ούρανου, ου άπαί τήν 25 
μεγαλοσύνην του στερεώματος, ού διά τό βάθος τής θαλάσ
σης, άμέ άπαί τά  π ρά γμ α τα  εκείνα όπου έντέχουνται νά ά γ- 
καλεστουν είς τήν αύλήν καί μετά  τήν Ά σίζαν, ό/ςπερ σας 
έδεί'αμεν άπάνω μ.έρου, έντέχε |τα ι άνθρωπος νά πή άπαρχής 
καί έντέχετα ι καλά ν’ άγροικηθή είς τήν αύλήν, ή είς ό'λας 30 
τάς αύλάς, ή είς δλον τό ρηγάτον τής Ιερουσαλήμ .
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κγ. Έ φειδή σά; έδειξα καί έρμήνευσά σα; π οτα π ά  έντέχετζ ι 
νά ενή τά πράγματα, τούτέστιν οί κριτάδε:, καί τ ΐ έντέχετα ι 
νά ποίσουν, καί πώ ; έντέχετα ι νά κουντεντιάζετα ι ό βισκούντη;, 
καί ποτα —δν νά ένη οί άφαμπαρλιέριδε;, καί ποταποί νά εννι 

5 εκείνοι όποΰ άγκαλέσουν διά άλλου; εί; την αύλήν, καί πο
ταπο ί οΰδέν ήμπορούν, καί τώρα θέλομεν άρχευσειν τ ά ; κρί- 
σαι;, καί πρώτα νά ’πούμεν διά τον ρή γα ν .

Καλά νά ήγνωρίζετε π ά ντε; οί ευρισκόμενοι καί οί με

ταγενέστεροι, ότι εϊ τ ι ;  όμπρδ; άγκάλεσεν εί; την αυλήν την 
10 ρηγικήν, ή εί; την εκκλησίαν όμπρό;, πρέπει νά ί ' / γ  δίκαιον 

καί ίσον ά π ’ εκείνον το νά άγ/.αλέση, καν τε  άνθρωπο;, καν 

τε  γυναίκα .
κδ. Ώ δ ε  λέγει ποταπήν έξουσίαν νά έχή ό ρήγα; προ; του; 

άνΟοώπου; του, καί τήντα  έ'νΐ κρατημένο; εί; τού; ανθρώπου;
15 του, καί τήντα  έ'νι κρατημένοι οί άνθρωποί του εί; τον ρήγαν 

καί εί; τον δρκον του ρ α γό ;.
’νΑν τύ χ γ  δτι εί; άνθρωπο;, ή μιά γυναίκα νά κριθή μέ την 

αυλήν τοιουτο;, ώ; γιον νά ένή καβαλλάρη; ή μπουργέζη;, ή ό 
ρήγα;, ή ή ρήγαινα, ή εκείνου όπου έ'νι ή μούρα ούδέν τον άρήνει 

20 νά γενή ή κρίσι;, εκείνο; όπου έκρίθην κατά  το δίκαιον, πολέμα 
άδικα καί πά γει κατά πρόσωπα τ ή ;  δικαιοσύνη; καί κατά  πρό
σωπα του θεού καί κατά  πρόσωπα του ό'οκου του, καί εκείνο; 

μόνο; του γ ίνετα ι άπ ιστο ;· καί τούτο ούδέν ή μπορεί νά το 
ποίσνι μέ δίκαιον, δτι ό ρήγα; έ'νι δλων πρωτύτερα εί; τά  άγια  

25 του θεού νά στεοεώσ-/) τά ; -δόσει; τού ; άλλου; ρηγάδε; τού; 
πρώην προ αύτοΰ προκατόχου; του, καί τό τε ; μέν νά στερεώση 
τά  καλά συνήθια καί τ ά  καλά κουστούμια του ρηγάτου, μετά  
τα ΰ τα  μέν νά στερεώσ-/) καί νά βλεπίσή εί; δίκαιον κατά  πρό
σωπα πάσα ανθρώπου κατά την έξουσίαν του, κατά  | τδ πογέρινιρ. 30. 

30 του, ούτο>; τδν πτω χόν, ώ; τδν πλούσιον, καί τον τρανόν, ώ; 
τδν μικρόν, έ'πειτα μέν νά μαντενιάσ·/) τού; άνθρούπου; του τού;

λ ί,ιο υ ; μέ δικαιοσύνην κα τά  πρόσωπα [πα ν]ϊδ ; κορμί ου, κατά  
τά  συνήθια τ ή ; αυλή; του μέ τού; άνθρούπου; του τού ; λίζιου;, 
και έαν τυχ-η εί; καμμίαν άρορμήν, δτι μ ετά  τα ύ τα  πά γει 
κατά πρόσωπα τού; δρκου; του, πολομα άδικον απαρχή;, έ'πει- 

τα  άρναται τον θεόν καί ποντίζει, τούτέστιν ρασιάζει εί; τδ 5 
ώμοσεν, καί ούδέν έντέχετα ι νά τδ  βαστάξουν οί άνθρωποι 
του, ουδέ ό λαγό;, δτι ό κύριο;, ή ή κυοά ούδέν έ'νι αύθέν- 
τα ι;, παρά οικονόμοι δίκαιοι, καί άπου τού ; άνθρώπου; νά γ ί-  
νουνται οί ορισμοί του καί νά περιλαμβάνει τού; καρπού; του, 
τούτέστιν τ ά ;  ρέντα; του άπδ παντού, καί τ ά  δικαιώ ματα του· ίο  
άμέ καλά νά ήξεύρή; δτι ούδέν ένι αύθέντη; νά ποίσγ άδι
κον, καί άν τδ  έποικεν, λοιπδν ούδέ νά εϊχεν άπουκάτω του κα- 
νέναν άνθρωπον οπού νά ήθελεν νά έποικεν δίκαιον, ούδέ νά 
’πή, έφειδή ά κύριο; άρ εαυτού του γ ίνετα ι νά ποίσ·/) άδικον.

κε. 7ί1δε θέλομεν άρχινήσει νά ’πούμεν εί; την ύπόθεσιν τού 15 
πουλητού καί τού αγοραστού, καί ποία πούλησι πρέπει νά 
άξιάζη καί ποία ούδέν ένι άξιαζόμενη .

’Εάν εί; άνθρωπο; πουλή έναν έδικόν του πράγμαν ετέρου 
.ανθρώπου, καί άν ίσώ; καί πάρ·η αρραβώναν άπ’ εκείνην την 
πούλησιν άπλά ¿ον λέγετα ι συνεβάστην, ήγουν συνεβάστησαν, 20 
καί μετά  τα ΰτα  άν λάχή δτι ό πουλητή ; μεταγνώσει, έντέ- 

χε τα ι νά διπλάση την αρραβώναν του διπλά  τού αγοραστή, 
άν ϊσω; δτι άλλην καλοσύνην δεν θελήσει νά τού ποίση · καί 
άν ίσώ; έκείνο; οπού άγόρασεν εκείνον τδ πράγμαν μετανώσή 

ά π ’ εκείνην την αγοράν την έποικεν, έντέχετα ι νά χάσν) τ ά ;  25 
άρραβώνά; του χωρί; άλλον περιττού, κα ί μετά  τδ  αύτδ νά 
ένη απόβλητο;, ήγουν κήτε;, έάν ήτον δ τ ι εκείνο; ούδέν νά 

■ήλθεν νά στρέψή τ ά ; αρραβώνα; μέ τδ  θέ|λημάν του, καί εάν 
ούδέν είχαν άλλα σ τιχή μ α τα  μ,έσον τ ο υ ; .

κσ. Ώ δε  λέγει διά τδν πουλητήν καί τδν αγοραστήν όπου νά 30
περιλάβη έναν μέρο; άποΰ τον αγοραστήν νά κρατή εί; αρραβώναν.
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Δύο άνθροοττοι ό πουλητής καί ό άγοραστής ’σάζουνται μ έ

σον του; οί δύο τους νά ποίσουν [χίαν πραγματίαν, καί ό που
λητής πουλεΐ το έδικόν του καί λαμβάνει άπαί τον αγοραστήν 
έναν μέρος άπαί το έδικόν του, οΰ έναν ¡χάνον καρτζίν εί[ς] πλέ- 

5 ρωμαν, ό πουλητής ούδέν ήμπορεΐ πλέον νά μετανώσγ άπαί 
τήν πούλησιν, ήγουν άν ούδέν θελήσει νά συνκατεβή ό άγο" 
ραστής, άμέ ένι κρατημένος μέ το δίκαιον καί μέ τήν Ά σ ί-  
ζαν ό πουλητής ν’ άποβγάλγ εκείνον το πραγμαν το έπούλη- 
σεν τούτέστιν, καί δ άγοραστής ένι κρατημένος νά πλερώσιρ 

10 τδ λε ίπετα ι του πλερώματος τής τ ιμ ή ς τή ς πούλησης, άνίσως 
δτι άλλον στίχημαν ούδέν ήτον μέσον τους.

κζ. Περί του πραγμ.ατευτή όπου ένι εις τήν σαζίναν ά π ’ 
εκείνου του πράγματος τοιουτον ώς γιον νά ενιρ όπου τδ έ- 
γάρασεν, καί μετά  τα ϋ τα  μεταγνώθει, δ',τι ορίζει τδ δίκαιον.

15 Άνίσως είς άνθρωπος έπούλησεν έναν πραγμαν έδικόν του καί 
εκείνος όποΐί τδ έγάρασεν είς τάμα του, είς τήν σαζίναν του 
εκείνον τδ  πραγμαν τδ έγόοασεν, καί γ ίνετα ι ότι ό πουλητής 
θέλει νά μετανώσν) καί νά πάρ-ρ τδ  έδικόν του, τδ δίκαιον καί 

ή ίσιότητα ορίζει ό'τι ούδέν ήμπορεΐ νά του τδ σηκώσγ εκείνον 
20 τδ  πραγμαν άπ’ έκείνον όπου τδ άγόρασεν καί ενι είς τήν 

σαζίναν του, άν ούδέν θελήσγ νά τού τδ στρέψη μέ τδ θέλη— 
μάν του, καί άν έν-ρ ό'τι έκεϊνος όπου άγόρασεν τδ πραγμαν, 
θελήσει μετά  τα υ τα  νά μετανοήσγ, ά π ’ έκείνην τήν άγοράν καί 
νά άφήσ-ρ έκεΐνον τδ πραγμαν, ούδέν ήμπορεΐ νά τδ ποίση, άν 

25 ούδέν θελήσγι έκεϊνος όπου τδ  έπούλησεν νά τδ συγκατεβή καί 
κουντετιαστή, άλλα ένι κρατημένος νά τον πλερώσρ ό'σον είχαν 
στίχημαν διά έκεΐνο τδ  πράγμα όπου ενι ζηνιασμένος.

κη. Περί του άνθρώπου όπου νά πουλήσγ, τήν κληρονομιάν 

του ετέρου άνθρώπου, καί τή ντα  δίκαιον έντέμεται | νά λάβουν 
30 οί συγγενάδες του μέ δίκαιον.

Άνίσως ό'τι είς άνθρωπος θέλει νά πουλήσρ τδ άπλήκιν του,

Τ Ϊ Ι 2  Κ Ϊ Ι 1 Ρ Ο Ϊ  Α. 39

καί άν λάχρ ότι είς άπαί τούς συγγενάδες του θελήσει νά τδ 
άγοράσή καί θελει να τού δώσ-ρ έπεσαυτα ώ ; γιον του δίδει 
έτερος άνθρωπος ξένος, ή δικαιοσύνη όοίζει ότι ό συγγενής 
πρέπει νά τδ πάρ·ρ έκεΐνον τδ άπλήκιν πρωτήτερα παρά άλλον 
τινάν, καί έχη τοιουτον πως ένι συγγενής έκείνου όπου τδ 5 
πουλεΐ τδ άπλήκιν του, νά τδ  πάρη τδ αύτδν άπλήκιν διά 
προσδιάξιμον, 3ν λέγετα ι σαζούλασμα πρωτήτερα παρά τδν 
γείτονα ή άλλον συγγενήν ή συγγενάτριαν, ότι έμπορουν πρω
τήτερα νά τδ έχουν παρά έκεΐνον, οΰ έκείνην, διά έτεσαύτα όσα 
του έδωκεν, είς μέσον έ-ρτά ήμέραις άρου νά γένηται ή πού- 10 
λησις· άμέ καλά νά ήξεύρρς ότι άφου διαβή τδ τέρμενον των 
επ τά  ήμερων κανείς άνθρωπος ούδέν ήμπορεΐ νά του τδ σηκώσρ 
έκεΐνον άποϋ τδ έγόρασεν ■ τούτο ή δικαιοσύνη καί ή ’Α σίζα.

κθ. Περί έκείνου όπου άγοράζει έναν άπλήκιν καί κρατήσει 
το έναν χρόνον καί μίαν ήμέραν δίχως τζαλούντζιασμαν, καί 15 
τή ντα  έντέχετα ι να πλερώσρ έκεϊνος όπου πουλεΐ τδ  άπλήκιν 
του όπου πλερόνει έφητον του ρηγδς τή ντα  νά πλερά>σ-ρ.

Άνίσως ότι είς άνθρωπος άγοράση άπού έτερον άνθρωπον 
μίαν κληρονομιάν, ή άπδ μίαν γυναίκαν, καί έάν έγένετο ότι 
έκράτησέν το έναν χρόνον καί μιάν ήμέραν όδίχως προσδιάξι- 20 
μον, ή ισότηταν καί τδ δίκαιον καί ή Ά σ ίζα  ορίζουν των Ί ε -  
ροσολύμοον, ότι ούδέν ήμπορεΐ πλεΐον νά τδ  πάρρ διά κανέναν 
άνθρωπον ούδέ διά καμμίαν γυναίκαν όποΐί νόμου νά ένρ, τδ 
δίκαιον ορίζει ότι έκεϊνος, οΰ έκείνη όπου νόμου νά έ'ν-ρ, ούδέ 
έκεϊνος, οΰ έκείνη όποΐί ούδέν είνε τού νόμου, ούδέν ήμπορουσι 25 
νά χάσουν τδ  δίκαιόν τους διά τήν κράτησιν του μρόνου καί 
τής ήμέρας, 0ν λέγετα ι τενεϊουραί, τήν είχεν καί έμεν είς τδ 
αύτδ άπλήκιν, οΰ δ ιατί έδιάβην χρόνος καί ήμέραν, καί ούδέν 

φ.33. έζήτησεν τδ άνήλικον τδ δίκαιόν το υ . | Καί έτάπλησαν είς
τήν Ά σίζαν ότι, ε’ί τις πουλήσει άπλήκιν, άνίσως ότι τδ αύτδν 30 
άπλήκιν ένι είς τήν γην του ρηγδς καί πλερόνει έρητον, πρέ-



πει νά πλερώση εις τήν αύλήν διά εκείνην τήν πούλησιν έναν 
μάρκον άσήμιν, καί ό αγοραστή; νά πλερώση πέρπυρα τριάμισυ, 
ήγουν ήγουν γ ' ς-' διά τήν σαζήναν · άμέ άν έ'νη, ή γή  όποΰ ένι 
το σπίτιν ένι ελεύθερον, τούτέστιν ούδέν πλερόνει έ'φητον του 

5 ρηγός, άμέ άλλου έτερου τινό;, τδ δίκαιον ορίζει δτι ούδέν έν- 
τ έ χ ε τχ ι νά πλερώση διά τήν πούλησιν τής κληρονομιάς παροΰ 
πέρπυρα τρία ήμισον μόνον ό αγοραστής, χωρίς πλεΐον τ ίπ ο τε ;, 
καί μ ετά  τα ΰ τα  νά Iνη κήτες, κατά τήν Ά σίζαν.

λ. Περί έκείνου ο'ποΰ νά πάρη σπίτιν, ή άπλήκιν εί; αμά- 
10 χην διά πράγμαν τδ νά δώση, καί έάν πάρη ένοϊκιν τίνο; νά 

έ'νη, καί έάν άπλικέβη εί; τδ σπίτην έκείνο; όποΰ τδ κρατεί 
άμάχιν, έάν έντέχετα ι νά δώση ένοϊκιν τοΰ αύθέντη του 
σ π ιτ ίο υ .

Έ άν ένη δτι εί; άνθρωπο; ή μιά γυναίκαν πέρνουν ένα σπί- 
15  τιν  εί; άμάχην άπδ άλλον άνθρωπον ή άπδ μίαν γυναϊκαν 

διά πέρπυρα κή ή ρ', ή α' εί; έναν τέρμενον ώνοματισμένον 
έμπροσθεν τ ή ;  αύλή;, ή έμπροσθεν τοΰ βισκούντη καί δύο κρι- 
τάδων, καί εκείνος ένι μέσα εί; τδ  σπίτιν τδ  κρατεί άπ’ ε
κείνον όποΰ τοΰ έδάνεισεν τά  πέρπυρα τά  δηλούμενα άνω- 

20 θεν ’νοματισμένα δσα νά ηναι εί; τδ τέρμενον, καί μέ τδ 
τελειωθήναι τδ  τέρμενον καί έτερον τέρμενον, ούδέν θέλει νά 

τδν πλερώση, ούδέ έχει άπόθεν, έκεϊνο; όποΰ έδάνεισεν τά καρ- 
τζ ά  του, πρέπει νά έλθη εί; τήν αύλήν καί νά τδ  ’πή  τοΰ βισ
κούντη καί τού; κριτάδε; τήν αφορμήν δλην, καί ό βισκούντη; 

25 καί οί κριτάδε; ένι .κρατημένοι νά ορίσουν μ.έ δίκαιον τδν 
διαλαλητήν τής αύθεντία; νά διαλαλήση εί; τήν χά>ραν δύο 
ήμέραι; έκεΐνον τδ σπίτην όποΰ ένι τδ  χρέο; απάνω του, έπειτα  
έντέχετα ι νά τδ διαλαλήση τήν τρίτην φοράν ό δ ιαλαλητή ; 
εί; τήν αύλήν όντα νά κάθεται ή αύλή, καί όποΰ βάλλη πε- 

30 ρίττου, θέλει τδ  πάρει, έάν έκε~|νο; ούδέν τδ  άποβγάλη όποΰ φ 
τδ έβαλεν άμάχιν· καί έάν ούδέν πουληθή ότοσαΰτα όγιδν

40 Α 2  I Ζ Α I

Ινι τδ χ :so;, εκείνο; ή εκείνη όποΰ τδ έβάλασιν άμάχιν, ένι 
κρατούμενο; άπάνω εί; όσα έχει νά πλερώση τ ά  δελοιπά τά  
νά λειώουσιν άπαί τδ  ν :έο : μέ τδ δ ίκ α ιο ν  καί έάν τδ σπίτινι Λν.1 * i
πουληθή διά περιττού, παρά τδ χρέος, ή αύλή έ'νι κρατημένη 
νά περιλάβη τά  περιττού καί νά τά  δώση έκείνου, ή έκείνης 5 
όποΰ ήτον τδ σπίτιν εδικόν του, γή  ή κάμπο; · καί άνίσω; 
εκείνο; όποΰ ε ι/εν  τδ σπίτιν εί; άμάχιν ένοικίαζέν το, καί
έπήρεν ’νοίκιν, νά ψηφισθή άπάνω ’; τδ  χρέο; εί; όσον έλαβεν, 

μέ δίκαιον καί μέ τήν Ά σίζαν · καί άν έπλήκεβεν καί έκά- 
θετον μέσα εί; τδ σπίτιν, έντέχετα ι νά ψηφιστή τδ άςίωμαν 10 

τοΰ ενοικίου τοΰ σπιτίου ώ ; άν νά τδ  είχεν άλλος άνθρωπο; 

ε ί ; ’νοίκιν, νά ψηφιστή άπαί τδ χρέο ;.
λα. Περί έκείνου όποΰ πουλήσει έναν άλογον ρηστίοηκον, 

καί περί έκείνου όποΰ τδ άγόρκσεν.
Έ άν εί; άνθρωπο; άγόρασεν άπδ άλλον άνθρωπον έναν κ τη - 15 

νόν, καί έκεΐνον τδ κτηνόν ήτον ριστίβικον, καί έκεΐνο; όποΰ 
τδ έγόρασεν έκράτησέν το χρόνον καί ημέραν εί; τδ  σπίτιν
του, ούδέν ή μπορεί πλέον νά τδ  στρέψη έκείνου όποΰ τοΰ τδ 
έπούλησεν, άν ούδέν θέλη εκείνο;, έφειδή έκεΐνο; έκράτησέν το 
χρόνον καί ημ έρα ν  άμ.έ άν ένη δτι εκείνο; όποΰ τδ άγόρασεν 20 
τδ  κτηνόν, έζήτησεν έκείνου όποΰ τοΰ τδ έπούλησεν, μέσα εί; 
τδ  χρόνον καί εί; τήν ημέραν άφοΰ τδ άγόρασεν, καί ειπέν 
του νά περιλάβη τδ κτηνόν του δ τ ι ήτον ριστήβικον, καί νά 
τοΰ στρέψη τά  καρτζά του δσα έπήρεν, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι
έκεΐνο; ένι κρατημένο; νά λάβη τδ κτηνόν του κατά τδ  δ ί-  2 5
καιον, μέ τοιοΰτον, νά τοΰ όμ.όση άπάνω εί; τά  άγια  δτι έκεΐ
νον τδ κτηνδν ούδέν έμαθεν [γρ. έ'παθεν] έκεΐνον τδ  στριβίασμαν 

. έσω του άφοΰ τδ άγόρασεν, καί μέ τοΰτον έντέχετα ι I κατά 

τδ δίκαιον καί τήν ’Ασίζαν.
λ β /Ώ δ ε  λέγει τδ δίκαιον έκείνου όποΰ ν’ άγοράση ή νά πουλήση 30 

έναν σκλάβον ή μίαν σκλάβαν όποΰ πέφτει άποΰ κακήν άρρωστίχν.
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’Εάν λάχη ότι είς άνθρωπος ·η μ ια  γυναίκα πουλί) άλλου 
άνθρώπου ·η μίας γυναίκας έναν σκλάβον -η μίαν σκλάβαν, κα ί 
ελαχεν ότι ό σκλάβος, η ή σκλάβα μ ετά  τα ΰ τα  πέσει άποΰ 
κακήν αρρώστιαν μέσα εις τδ  χρόνον καί την ’ημέραν άφοΰ 

5 έπουλ-ηθην ό αυτός σκλάβος ·η ή σκλάβα, εκείνος η εκείνη όπου 
την άγόρασεν έμ,πορουν καλά νά τοΰ τ·ην στρέψουν εκείνου 
όπου την  έπούλησεν μέσα εις τον χρόνον καί την  ή μέραν, καί 
έκεΐνος ένι κρατούμενος νά την πάρη καί νά του στρέψη τά  
καρτζ'.ά του όσα την έπούλησεν· εί 5ε άπου της διαβη ό 

10 χρόνος καί ή ’μέρα, έμεινέν το υ , ούδέ ή μπορεί πλέο νά 

την στρέψγι μέ τό δίκαιον καί κατά τ·ην Ά σίζαν τοΰ Ίεροσο- 
λυμάτου.

λγ . Ώ δ ε  λέγει διά έκεΐνον η εκείνην όποΰ νά άγοράση ·η 
νά πουληση εναν σκλάβον $ μίαν σκλάβαν καί εΰρεθ·η κελεφη,

1 δ καί από 'κείνον όπου τον έπούλησεν ποταπόν δίκαιον νά γ έ ν η . 
Πολλάς $ καί πολλαΐς φοραΐς γ ίνετα ι ότι εις άνθρωπος $ 

μία γυναίκα άγοράζει άπό άλλον άνθρωπον */5 άπό άλλην γυ 
ναίκαν έναν σκλάβον ·η μίαν σκλάβαν, μέσα εις χρόνον καί την 
•ημέραν εύρίσκεται κελεφ·η, ·η κελεφός άφοΰ την έγόρασεν, τό 

20 δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνος όποΰ έγόρασεν τον σκλάβον -η την 
σκλάβαν ήμπορεΐ καλά νά την στρέψη έκείνου άποΰ τοΰ τ·ην 
έπούλησεν μέσα εις τό χρόνον καί την ημέραν, μέ δίκαιον κατά  

τ·ην Ά σίζαν, άμέ άφοΰ ό χρόνος καί ·η ’μέοα διαβη, εμ.εινέν 
του, καί ό πουλητης ούδέν ένι κρατούμενος νά τη ν  πάρη -η 

25 νά τον πάρη τό αΐμάνωτο, ουδέ νά στρέψη τά  καρτζά, κατά 
την Ά σίζαν της Ιερουσαλήμ.

λδ. Περί τοΰ άνθρώπου όποΰ ν’ άγοράση έναν χοιρίδην 7) 
μίαν λόταν, ηγουν σκρόφαν, χαλαζάρικην.

Έάν εις άνθρωπος ό τις νά ένη, μακελλάρης $ έ)τερος, νά φ. 36 
30 άγοράση έναν χοίρον ·η μίαν λόταν, ·η μεγάλα η μικρά, καί 

εύρεθη χαλαζάρικον, ό αγοραστής νά τό στρέψη τοΰ πουλητή,
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καί ό πουλητης νά στρέψη τά  καρτζά  του, μέ τό  δίκαιον

καί κατά την Ά σίζαν της Ιερουσαλήμ.
λε. Περί τοΰ διαλαλητή όποΰ πουλήσει έναν άμ ά χ ιν  δίχω ς 

την είδησιν έκείνοις όποΰ ένι τό  άμάχιν έδ ικόντους.
Έάν λάχη ότι είς δ ιαλαλητή: όποΰ εινε συνειθισμένος που- ·> 

λητης πραγμάτων καί άμαχίων όλης τής χώρας, καί πουλήση 
καί λευριάση άμάχιν η έτερον πραγμαν άνευ τον ορισμόν τοΰ 
άφεντός του η τής κυρίας τοΰ πραγμάτου, καί έπειτα  άπό τής 

τό λευριάσει, νά ’πή τοΰ άφεντος του, καί δέν κουντετιάζεται, 
άμ.έ λέγει όχι, καί ό διαλαλητής στρέφεται είς έκεΐνον όποΰ 10 
τοΰ τό έλευρίασεν νά τό πάρη τό πραγμαν έκεΐνον, καί δέν 
τό  ευρίσκει, καί λαλεΐ το τής υποταγής του να τοΰ τ ό ’ποΰν 
τό πώς ηρτεν διά νά ρεσπιτιάση τό  πραγμαν τό  άμαχεμένο, 
καί λάχη ότι ούδέν θέλει νά τό στρέψη τό  άμάχιν, δ ιότι ό 
πουλητης ούδέν τό είπεν έκεινοΰ, καί διά τοΰτο ούδέν έρχεται 1'> 

πλεΐον είς την αύλη /, ή αύλη καί οί κριτάδες έντέχετα ι νά 
κρίνουν ότι ό πουλητιός νά όμόση έπάνω είς τά  άγια , ό τι ήλθεν 
είς τό σπ ίτιν  έκείνου καί ούδέν τον ηύρεν καί ειπέν το τής 
υποταγής του τό πώς έπήγε νά ρεσπιτιάση τό αύτόν πράγμα 
τό άμάχιν μέ την είδησιν έκείνου τοΰ ποίου ήτον τό ά μά- 20 
χ ι, καί μέ τοΰτον έντέχετα ι νά λάβη τό άμ,άχιν του μέ 
τό δίκαιον καί κατά  την Ά σ ίζα ν  τοΰ ρηγάτου τής Ιερου

σαλήμ.
λτ. Περί τοΰ άνθρούπου, η τής γυναικός όποΰ πουλεΐ καί 

άγοράζει πράγματα  τής έκκλησίας. 25
Έ άν κανείς άνθρωπος κοσμικός ί  μ ία  γυναίκα αγοράσει άποΰ 

άλλον άνθρωπον η άπό καμμίαν γυναίκαν κανέναν πράγμ.α τής 
έκκλησίας ή τοΰ μοναστηριού, ώς πραγμαν έγκαινιασμ.ένον καί «

εύλογημένον, καί ήν άγια  ποτήρια, σταυρούς, άναφοράδες, δίσ- 

ο.37. κου? I» μ.αντύλια, στύλαις των ιερέων, ηγουν πετραχήλια , φε- 30 
λόνια, στιχάρια, -η άλλην άλλαγήν τοΰ ίερέω: ευλογημένα καί
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εγκαίνια υμένα, ό νόμος όοίζει καί ή Ά σ ίζα  δ τ ι δλον πρωτητερα 

ε ν έ χ ε τ α ι  να στραφούν, ηγουν να δοθούν τά  αύτά πράγματα  
εις την αγίαν του θεου εκκλησίαν, καί πασα πραγμαν το  έδω- 
κεν ό αγοραστής έντέχετα ι να το χάση, διότι κανείς χριστια- 

5 νος όπου εχει π ιστιν  εις θεόν οΰδέν πρέπει νά έχη εις τήν 
δοσ,υΟτιαν του, ούδε εις την  εμπαλίαν του, ουδέ εις τόν ο ίκ ο ν  

του πραγμ,ατα τα  ενι ευλογημένα καί έγκαινιασμένα, δτι ό 

νόμος λέγει καί ορίζει ότι τά  πράγματα  τά  έγκαινιασμένα και 
αφιερωμένα, ούδέν τά  άγαθά τά  μυστ-ηρια νά τά  έχουν κο- 

10 σμικοί ούδέν πρέπει.

λζ. 11ερι εκείνου όπου πουλει α άλογον ετέρου άνθρώπου 
είς καιρόν ποσούμενον εις τον νά σώσουν νά έχη τό πλέρωμάν 
του, και ερχοντα ο καιρός δεν εχει να πλερώση τό πλέρωμ.αν 
της άγορασίας.

15 Εάν τύχη  δτ ι είς άνθρωπο; πουληση α' άλογον ετέρου άν- 
θρω,,ου εις καιρόν ωνοματισμ,ενον, κατα τό έσάστησαν, όταν 
ερτη ο καιρός καί διαβ'η, και όπου εγορασεν δέν έχει νά π λ ε
ρώση, καί έρχεται καί ά γκαλεΐ νά έχη τό δικόν του τό πλέ-
ρωμ,αν του άπόθεν να εχη τό πλέρωμάν του, τό δίκαιον ορίζει

20 ο'τι έκείνος νά όμόση είς τά  άγια δτι ούδέν έχει άνω τ·η; γη :, 
ούδε κατο) της γ^ς άποθε νά εχη πλέρωμα, άφου ομόση ούτως 
ή αυλη έντέχετα ι νά τον παραδώση τόν χρειωφελέτην είς τά ;
χεΐράς του έκείνου να τόν κράτη εις την φυλακήν· καί νά τόν
τρέφη ψουμίν καί νερόν, καί δ, τ ι  του δώσει είς δξοδόν του νά 

25 τον ψηφιζη άπανω του να πιντωνη το χρέος του, καί δποτε 

δεν θελήσει νά του δώση έξοδον καί διαβουσιν ήμέραις γ ', νά 
τόν εύγάλουν.

λη. ΙΙερί έκείνου όπου νά δανείση τό άλογόν του -η την 
μούλαν του έκείνου όπου ένι έγγυτης άλλου όπου ένι χρεω- 

30 φελέτης κάτινος.

Να ηγνωρίζη; καλώ, δτι έαν ένη δτι είς άνθρωπος δανείσει

44 Α Π Ζ  Α Ι
. τό άλογόν του η την μούλαν του | ετέρου ανθρώπου, καί εκεί
νος όπου τό έδανείστην λέγει, αύ'ριον νά σου τό στρέψω τό 
άλογόν σου, καί άοηνει το καί πέρνει το τό άλογον, καί όπου
τό έπηρεν ένι τοιοΰτος καί χρεωστεΐ, κ έγγύθην τινάν, καί
έκεΐνος ό άνθροοπος άποϋ του χρεωστεΐ -η άποΟ ένε έγγυητης, 
ήμπορεΐ καλά νά πάρη τό άλογόν σου καί νά. πλερωθ'ή μέ τό 
δίκαιον καί την άσίζαν.

λθ. Περί τού; μεταπράτας όπου δείχνουν καλήν μ.ούστραν 
άπ εκείνον όπου θέλουν νά πουλήσουν, καί τότες δίδουν άλ- 
λοίως παρά τό έδειξαν.

’Εάν τύχη  δτ ι είς άνθρωπος τοιουτο; ώ; γιόν νά ένη η πρα
ματευτής, ·η άλλοΐος, έρχεται είς έναν μεταπράτην του σ ιτα
ριού διά ν’ άγοράση, καί έκεΐνος ό πουλητης όπου πουλεΐ σι- 
τάριν, δείχνει του άπαί τό σιτάριν "η άπου άλλον πραγμαν 
μ.ούστραν, καί κατά  την μ.ούστραν γίνετα ι ή πούλησις, καί 
αγοράζει ό αγοραστής, κατά  την μ.ούστραν τήν είδεν, καί άρ- 
ραβωνιάζει την πραγμ-ατίαν, 'η τό σιτάριν, έπε ιτα  δέν του δίδει 
ωσάν την μ.ούστραν άπου του έδειξεν, τό δίκαιον ορίζει μ.έ όσιό- 
τηταν, δ τ ιό ς  έπούλησε νά του δώση τοιοϋτον, η σιτάριν, η πραγ- 
ματίαν δτι νά ένη ώσάν του έδειξεν μούστραν καί έσυνεοάστη- 
σαν· καί πασα άνθρωπος ένι κρατούμενος νά στερεώση τά  σ τι- 
χη μ α τά  του, έφειδη τ ά  σ τ ιχη μ α τά  του δέν είναι κα τά  πρόσωπα 
του νόμου -η της άσίζας · καί εάν ό πουλητής ούδέν θέλει νά 
του δώση κατά τό έχουν στίχημα, έντέχετα ι νά του διπλάση 
την άοαοοέ.

μ. Έφειδή ήκούσαμεν των άλλων δικαιωμάτων, δίκαιον ένι 
νά άκούσωμεν των δικαιωμάτων των δανεικώ/ καί των αραγ
μάτων τό ένι έπάνω της θαλάσσης νά κερδαίνουσιν.

ϊο ιο ύ τη ς  καλής πραγματίας, τούτέστιν άπου δανεικά έντέ- 

χετα ι τώρα νά είποΰμεν, άμέ δλον πρω τύτερα έντέχετα ι νά 
δοδμεν τήντα  πραγμαν ένι έναν πραμαν δομένον διά διάφορο;
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όπου τό συνειθίζει· καί νά ξεύρης ό τι μεγάλην έντέχετα ι νά 

εν/] ζητημένο το δανεικόν άπαί τον δανειστήν, ότι εκείνος ένι 
| κρατημένος παντός τρόπου καί παντός αμαρτήματος, άμε διά φ. 39. 
τά  πράγματα  τά  ριζικάρικα ούδέν ένι τ ίπ ο τε ; κρατημένος εις 

τή ν  αυτήν αμαρτίαν, έάν ού μη γίνετα ι φανερή.
5 μα. Ώ δ ε  λέγει που έστχμπλίασεν ό ρέ Μαρήν, ποταπόν νά 

ένη τό δίκαιον τους θαλασσίμους, ήγουν τους ναύτας καί τών 

ναβών καί των καραβιών, καί πάντας τούς θαλασσομάχους.
Καλά νά ήγνωρίζετε ότι έκεΐνοι οι άνθρωποι όπου ύπασιν 

διά θαλάσσης, αν τύ χ η  νά έχουν καμίαν δυσκεψίαν, ή οί ναύ- 
10 τ α ί; τους διά ρίψιμον κακού καιρού ή διά έ'τεραν αφορμήν πράγ

ματος του καραβιού, τό δίκαιον ορίζει ότι τούτο νά κριθή διά 
τή ς αϋλής τής θαλάσσου, ούδέν σύρνουν πατάλιαν, τοϋτέστιν 
πόλεμον διά πρόβαν, ή διά ζήτημαν εκείνου τού ταξειδίου, ότι 
εις τάς άλλας αύλάς τής πουργεζίας έντέχετα ι νά έχή εις τάς 

15  πρόβας τής πατάληας, έάν τό άγκάλεμαν έμπαίνει άποϋ ένού 
μάρκου άσήμιν καί απάνω, καί διά τοϋτο ενι μερία ή αυλή 
τής άλύσεως τής λεγομένης τζαϊάνας, μακρινήσκουνται τ ά  αυτά 
πράγματα , καί διά τούτο τήν έσταβλιάσαν χωρίς κλεψίαν, ή 
φόνου, ή έπιβουλία, ότι τούτα τά  πρά γμ α τα  έντέχουνται νά 

2 ο έρτουν εις τήν άλλην αυλήν, χωρίς άν είχαν άλλον άστίχημαν, 
ότι πασα σ τιχή μ α τα  [τά] ούδέν ένι κατά  πρόσωπα του νόμου, 

πρέπει νά ένη στερεωμένα.
μβ. Περί του άνθρούπου εκείνου όπου δίδει τον βίον του, ήγουν 

25 τήν πραγματίαν του νά τήν πάρουν εις τόπον ώνοματισμένον, 
καί εκείνος πέρνει τον εις άλλον τόπον τόν δέν έσαστήκαν.

Έ άν είς άνθρωπος νά δώση ετέρου ανθρώπου πέρπυρα κε', ή 
ρ’, νά τόν ήπάρη άπάνω τής θαλάσσου, ώς γιον νά ’πούμεν νά 
τόν ήπάρη είς τήν Κύπρον, καί σ τιχη μ α τίζε ι μετά  του, καί 

3ο αύτός άλλάσση τόν τόπον τόν έσάστηκεν καί πά γει είς άλλον 

τόπον, καί έρτη είς τζάκισμαν τό ξύλον καί χαθ'ή τό γομάριν

_
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ή τά  πράγματα, τό δίκαιον ορίζει ότι εκείνος έ'νι κρατημέ- 

φ.40. νος | νά τόν ίκανώση τά  πράγμ ατά  του είς τήν τ ιμ ή ν  του:, 
διότι έπήγεν με τό ϊδιόν του θέλημαν έκεϊ όπου δέν ε ι/ε ν  
στίχημαν νά π  άγη · καί άνίσως καί έπήγαν καταυγόδια είς 
ετερην χώραν, καν είς πραγματίαν έκέρδισεν, νά του δώση τό 5 
ένι τεταγμένος κατά  τό δίκαιον.

μγ. Περί των πραγμάτω ν των νά ρίξουν είς τήν θάλασσαν 
εις κακόν καιρόν διά ν’ αλαφρύνουν τό καοάβιν.

Έ άν τύχη  ότι μία νάβα, ή καράβιν ευρη το ό κακός καιρός 
καί κιντυνεύση, καί ρίψη άπαί τό γομάριν του, ή πολύν ή όλί- ίο  
γον, ή άπαί τά  ρουχά τους διά νά άλαφρύνη τό καράβιν διά 
νά γλυτώσουν τήν ζωήν τους, τό δίκαιον ορίζει ότι παρευτύς 
όπου σωθούν είς λιμένα τής σωτηρίας νά ψηφίσουν πρώτον τό 
καράβιν καί τήν άφεσίν του, καί έπειτα  τό έναπόμεινεν άπαί 
τό γομάριν του μέσα είς τό καράβιν, ούδίχα τ ά  ρούχα τ ά  φορούν ] 5 
όσοι είνε άπάνω, ή άν έχουν είς τ ά  σεντούκια, τους χρυσάφιν ή 
άσήμιν, όλα τα ΰ τα  νά ψηφιστούν είς τ ιμ ήν  καί νά μαιρασθή 
άπάνω ’ς όλα είς οάτα ή ζημία, καί τό έρρίψασιν νά τό βάλ
λουν είς ψήφος ώσάν κουστεύγει, καί τάς έξοδαις καί άναβα- 
ριχις του είς τον τοπον οπου εσώθησαν, ήθελεν είστεν τούτον 2 0 
άδικον, διότι ήμπορεΐ τοιοϋτο; νά έχη τοιοϋτον πραγμαν όπού 
ήθελεν είστεν καλής τιμής, και τοιοϋτον έχει ώς γιον αγό
ρασα έναν πραγμαν διά πέρπυρα κε' καί μ ετά  τα υ τα  ήμπορώ 
να έχω πέρπυρα ν , καί άλλος όπου άγόρασεν πράγμα διά πέρ
πυρα ρ' καί ούδέν ήμπορεΐ νά έχη πέρπυρα λ', καί όταν έλθουν 25 
νά ποίσουν λογαριασμόν καί νά ψηφίσουν τό χασιμιόν διά 
νά δώσουν του καθενοΟ τό μερτικόν του, ήθελεν έ /ε ι ό είς 
διάφορος άπαί τήν πραγματίαν του καί ήθελεν έσται μ.εγά- 
λη , τ ιμ ή , ει, την γην, και ο άλλος ηθελεν εχει όλην τήν 

ζημίαν του ριψιμάτου, καί ήθελεν είστεν άδικον, ώς διά τού- : υ 
το ορίζει είς τόν νόμον καί είς τήν Ά σίζαν, ότι τό ρίψι-
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μον μέ δλον το έναπόμεινεν νά μηδέν ψηφιστη, πα |ρά μο- ο. 41. 
νον ό'σον έκούστεψεν, καί άφουτνίς τό διατιμησουν τδ ριμμένον 

καί τδ  άπομένον, κατά  τδ 'πεΐν τούς πραγματευτάδες καί ναυ- 
κλέρους καί τούς ναύταις, ορίζει ό νόμ.ος καί ·ή Ά σ ίζα  δ τ ι οί 

5 κριτάδες της τζαϊάνας έντέχετα ι νά κρίνουν δ τ ι τδ χασιμιδν 
νά π α  μέ τδ δίκαιον εις τδ έκατδν καί εκατοντάδων των περ
πύρων · ώς δ τ ι καθά ρ' πέρπυρα εις τδ έλθη ή ζημ ία  εκείνο τού 

πανοΰ · καί άνίσως δτι ό καραβοκύρης, η άλλος κανείς α π ιστεί 
δ τ ι έτεσαύτον ούδέν έπεσεν, ή αύλή έντέχετα ι νά ©έρνη έμ- 

10 προσθέν τους τδν ναύκληρον, καί άπαί τούς ναύτας όπου έχουν 
φανδν καί όνομ.αν, νά τούς βάλλουν νά 'μόσουν εις τά  άγια  
νά είποΰν τήν αλήθειαν, καί μετά  τα ΰ τα  κατά  τδ  πεΐν τους 
έντέχετα ι ό καθείς νά έχη τδ μερτικόν του άπαί την ζημίαν 
του, δτι τούτον ένι δίκαιον καί ίσον κ ατά  την ’Ασίζαν της 

15 Κύπρου καί του Ίεροσολυμάτου.
μδ. Αύτοΰ νά ακούσετε τδ δίκαιον τούς ναύταις όπου συμ- 

παύγουν καί ’σάζουνται νά ποίσουν έναν ταξεΐδιν, καί άφοΰ 
πάρουν αρραβώναν μεταγνώθουν.

’Εάν δτι εΐς καραβοκύρης του καραβιού μικρού τε  η μ,εγά- 
20 λου συνεβάζεται καί κορδιάζει νά ποίση ταξεΐδιν τοιοΰτον τδ  

νά ’σαστοΰν καί νά πάρη άρραβιόναν, η μέρος του συνεβασμάτου 
τοΰ έσυμπάψασιν, καί ¡χετά τα ΰ τα  (χεταγνώθουν, τδ δίκαιον 
ορίζει δτ ι έντέχετα ι νά του καλλιωτερίση, ηγουν νά τδν μ α - 
τιάση τδν ναϋλόν του, καί έάν έδούλευσεν τ ίποτες εις τδ κα- 

2 5 ράβιν, νά ποίση βίγλαν, ·η εϊς τδ φόρτωσαν, ούδέν πρέπει νά έχη 
τίποτες, διότι έπαρ·ηλθεν άπαί τ ά  σ τ ιχ η μ α τ α - καί άνίσως δτι οί 
ναύταις φαλιάσουν τοιούτης όπλ·η; του καραβοκυροΰ όταν μέλλη 
νά κίνηση τδ καράβιν, καί ό καραβοκύρης διά την άνάγκασίν 
του [χισταρόνει άλλους ναύτας πλοίοαν ακριβά, ·η άλλάοη έτερην 

30 ζηιχίαν, τδ  δίκαιον ορίζει δλην εκείνην τ·ην ζηιχίαν τήν έξιο- 
δίασεν ό καραβοκύρης διά λόγου τους νά τά  ίκα|νώσουν, ηγουν <ρ. 42.
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διαδισπαρτιασουν απάνω τους μέ δίκαιον · ομοίως άνίσως δτι ό 
καραβοκύρης εκορδιάσεν καί εκράτησε ναύτας διά νά ποίσουν 
ταςεΐδιν, καί μ ε τ ’ αύτά [μετα]γνώθει καί δέν τούς θέλει νά τούς 
πάρη, δσα καρτζά τούς εδωκεν νά τούς (χείνουν ώς δικά του ; μέ 
τδ δίκαιον, καί άνα άλλάξουν άλλον ταςεΐδιν παοά τδ έσάστη- 5 
σαν, η κοντώτερα ί, (χακρύτερα, ούδέν ένι κρατούμενοι νά τδ  
ποίσουν, άν ούδέν θέλουν νά τδ ποίσουν, (χέ τδ δίκαιον καί 
μέ την άσίζαν.

με. ΑύτοΟ λέγει την ύπόθεσιν τού χριστιανού άπού πέρ- 
νει πράγματα  κωλυμένα εϊς την γην τούς Σαρακηνούς, καί ίο  
τ ί  του έμπαίνει νά ποίση ή κρίσι; εκείνου τοΰ άνθρώπου .

Έ ά ν 'ε ις  άνθρωπος, ναύτης ή πρα γμ α τευτη ; τοιούτος ώς γιδν 
νά ένη, νά πάρη πραγμαν κωλυμένον εις την γην της 2ου- 

ρικ?. ηγουν εί; του; Σαρακηνούς, άρμ.ατα, κουράσαν, στόμην, 
σίδερον, πασα είδος αρμάτων καί σίδερου, παλέστραις, κον- 15 
ταρια, κουπιά, ή έτεοα αρμ.ατα, να τδν άγκαλέσουν καί νά τον 
προβιάσουν εις την αύλην της τζαϊάνας, μάρτ(υρες] -η πραγμα- 
τευτάδες η με ναύτας, η μέ βασταγάρους η μέ άλλον τινάν 
όπού τδν ειόασιν, η έκεΐ όπού τά  έφόρτωσεν, καί έφερεν πλεΐον 

παρά έναν μάρκον άσημιν ενδέχεται νά σηκώση, καί νά ένη τδ 20 
έδικόν του τ ,ΰ  άοεντδ; της χοίρας εκείνης όπού εύρίσκεται, καί 
ενύεχεται να κρινεται εί; την αύλήν τού; πουργεσιών, καί 

μαρτυρίας νά τάς έξαμινιάσουν οί κριτάδε; τ η ;  τζα ϊάνα ; έμ 
προσθεν τους, τοιούτως ένι δίκαιον κα τά  την άσίζαν τού Ιε- 
ροσολυμάτου. 25

μ.ς\ Ιίδε ξηγατα ι το δίκαιον εκείνου τοΰ πράγματος τδ 
διδοΰν νά πάρουν εί; την θάλασσαν, καί τυχαίνουν κουρσάροι 
καί πέρνουν του; δσα βαστούν δικά του; καί ξένα, -η τδ καρά
βιν έτζακίστην καί χάνουν δ, τ ι  καί άν έχουν.

Έ άν λάχη δτι εί; άνθρωπο; διδη ετέρου άνθρώπου άπαί τδ εδι- 30 
<?.43. κόν του κουμάντα νά το πάρη | απάνω εί; την θάλασσαν εί; τδ 

ΜΕΣ. 13Ι8Λ10Θ. Σ Γ'. 4
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διάφορος, εις το ριζικόν της θαλάσσου καί τους κακούς λάς, καί 
λαχάνη οτι κουρσάροι έπλάζουν'τον καί σηκοόνουν καί πέρνουν δσα 
βαστα, η γίνετα ι κακός καιρός καί τζα κ ίζετα ι τό καράβιν, καί χά - 
νουνται τ ά  πάντα , τό δίκαιον ορίζει δτι ενι αναίτιος καί ούδέν έν- 

5 τ έ /ε τ α ι  νά άπολογαται τινός τ ίπ ο τε ς · καί αν είχεν κατευγοδωθήν, 
καί άν ε ί/ε ν  ποίσει τό ταξεϊδίν του εκεί όπου έμελ^λε να υπαγη 
καλά καί κατευγόδια, καί έστόντος αύτου εις την γην, έποΐκεν 

μάλλωμαν, ή έσκότωσεν κανέναν άνθρωπον, καί διά τούτο ό αρ
γών τής χο'ιρας πέρνει πάντα δσα έχει, τό δίκαιον ορίζει δτι 

10 ενι κρατημένος νά στρέψη τούς λάς παν πραγμαν τό έπήρεν 
έξ αυτών του:, δτι ούδέν ενι δίκαιον δτι οί καλοί λα ; οπού 
έδώκαν τό έδικόν τους νά χάσουν δι[ά] τη  μωρίαν του, άμέ 
ώς ττερ έποΐχ-εν το ¡/.όνος του, και ¡λονος του /.α : να το

λά6η ’ καί άν ίσως δτι έπηρεν τό έδικόν του; τούς καλούς λας 
15 νά τό πάρη καταυγόδια εις τήν γην, ώς άν ηνε κρατημένος 

νά τό άααντιάση, ώς και αν εχάθησαν, μ.ε δίκαιον και την 
άσίζαν · καί άν ένη έτεσαυτα τό πραγμαν δτι ούδέν έχει άπόθεν 
πλερώσει έκεϊνος όπου εοάσταν τό πραγμαν, ή αύλή της τζα ΐά -  
νας ποέπει νά τόν βάλλη εί; την φυλακήν η' ημέρας καί νά 

20 π α - έφειδή ενι εις την φυλακήν, έντέχετα ι νά του δώση εκεί
νος ου έ ιείνη την ζωήν του, ψουμίν καί νερόν, καί άν ούδέν 

θέληση πλεϊον, νά τού δώση τήν ζωήν το υ .
μζ. ?ίΐδε λαλεΐ τό δίκαιον των πραγμάτω ν τά  ρίπτουν εις 

τήν θάλασσαν καί εύρίσκουνται εις τόν βυθόν τής θαλάσσου 
25 ή εις τό ρέμαν τή ς θαλάσσου, καί τ ί  μερτικόν πρέπει νά το 

έ /η  έκεϊνος όπου νά τά  εύρη κάτω  του νερού εις τόν βυθόν, 
•η τ ί  μ ερ ικ ό ν  νά έχη όπου νά τό εύρη άπάνω του νερού κο- 

λ.υβάντα.
Οί πραγματευτάδες όπου ΰπάσιν κατά  τής θαλάσσης, ή άλ- 

30 λοι λας, άν λάχη νά έχουν | κακόν καιρόν καί ρίπτουν μέρος 
άπού το έδικόν του; άπαί τ ά  π ρ ά γμ α τά  του; εί; τήν θάλασσαν,
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και λάχη μ.ετα τα υτα  δτι εύρίσκουνται άπ’ εκείνα τά  πρά γ- 
μ.ατα άπανω τής θαλάσσου πλέοντα εις παραγιάλιν, όπου νά 
τα  εύρη να εχη τό ήμισον, καί τό ήμ.ισον νά τό πάοη ό κύ
ριος του πραγμάτου· άμε αν ένη τό πραγμα καί εύρεθή εις 

τό βάθος τής θαλάσσης, έκεϊνος όπου τό ευρη θέλει νά πάρη 5
το τρίτον μέρος, διότι εκείνον το πραγμαν όπου κ είτετα ι εις 
τό βάθος τής θαλάσσης έγδέχετα ι τόν αύθέντην του · καί έάν 
ό κύριος του πραγμάτου ούδεν ένη έκεΐ νά πάρη τό μ.ερτικόν 
του, σάν δέχεται, νά τό πάρη ό αύθέντης του τόπου· καί έάν
το καραβιν ελθη εί; τήν γήν καί τζακ ισ τή  μέ σκερίαν ή ίο
μ εύόιαν η εις άλλην όπλήν, ή των άγίων πράγμ ατα  εύρί- 
σκουνται μέσα, έντέχετα ι νά ένη σωτηριασμένον διά έκεϊνον 
όπου ενι έδικόν του, έάν εις άγιον μερίαν όπου νά τζακιστή , 
ό αύθέντης τής χώρας έντεχετα ι νά έχη άπαί κείνον τό καράβιν 

ό,.ού έτ,ακιστην εϊ; την θαλασσαν ή εις τήν γήν, τό άρτεμώνιν 15 
καί έναν τεμώνιν, δτι ή μακαρία ψυχή του ρέ'Α μαρη έδωκεν 
τούτην τήν έλευθερίαν εί; δλον τό ρηγάτον των 'Ιεροσολύμων.

μη. Ί ίδ ε  κάτω νά άκούση; έτέρας λογαριασμούς άπ έκεϊνον 
όπου νά δανείση τό έδικόν του καί θέλει νά τού στρέψη άλλον 
παρά έκεϊνον όπου του έδάνεισεν.

Ολοι οί άνθρωποι έ /τέχ ετα ι νά ήξεύρουσιν δτι έκεϊνος όπου 
δανείζει τό δικόν του, ούδέν ένι κρατημένος μέ δίκαιον άνθρώ- 
που όπου δεν θελήσει νά λάβη έτερον πραγμαν παρά τοιούτον 
ώς γιόν έδάνεισεν καί τοιούτης καλοσύνης όίς περ έδάνεισε · καί 
άν έδάνεισε σιτάριν, ούδέν πρέπει παντός νά του στρέψης κρι- 2Γ, 
θάριν, ·η έάν σου έδάνεισεν έλάδιν, έσού ούδέν πρέπει παντός 
να του στρέψης κρασίν, ή έάν σου έδάνεισεν γρόσια, νά του 
στρέψης καρτζά μ ικρά ' άμέ τό δίκαιον ορίζει δτι είσαι κ ;α - 

φ.45. τη μένος I νά στρέψης τοιοϋτον πραγμαν ώς γιόν σου έδάνεισεν, 

καί νά σου δείξω δ ια τί·  διά τό πολλάς φοράς γίνετα ι δτι τό 30 
γροσ.ν άςιάζ-ο πεντε σόοδια, και γ ίνετα ι πολλά; φοράς δτι το



γρόσιν άξιάζει σόρδια δέκα, καί το σιτάριν άξιάζει τίτο ιαν  ώ
ραν ο μόδης λοκοτίνιν ένα, καί το κριθάριν μόδια τρ ία· διά 
τοϋτο ορίζει ό νόμος καί ή άσίζα, δτι ούδέν ένι παντός δίκαιον 
δτι νά του στρέψης ·καρτζα μικρά δια γροσια, ούδε κριθαριν 

5 διά σιτάριν, άμέ τοιοΰτον πράγμα  οόςπερ σοΰ έδάνεισεν τοιοΰ-
τον έν τέ /ε τα ι νά τοϋ στρέψη!;] μέ δίκαιον * και άλλοιως ούδεν
πρέπει νά τον σφίξης νά πάρη άλλον παρά τοιουτον ώς γίον 
σου έδάνεισεν, άν ούδέν θελ'ηση, δτι ό νόμος ορίζει δτι τδ 
πράγμα θέλει νά ένη τοιούτης τ ιμ ή ς καί το ιού της καλοσύνης

ΙΟ ώς γιον ήτον δντα σου τδ έδάνεισεν.
μθ. ΤΩδε λαλεΐ τδ δίκαιον εκείνου όπου δανείζει τδ  έδικόν 

του ετέρου ανθρώπου, καί δταν του τδ ζητηση, εκείνος άπο- 
λογατα ί του η περιττού η παρακάτω όπου του ζητά , καί διά 

τούτο έρχεται εις την κρισιν.
15  ’Ά ν  λάχη  μέ καν.αίαν άφορμην δτι εις άνθρωπος άγκαλεΐ εις 

την αύλην κάτιναν άνθρωπον και λεγει δτι χρεωστεΐ του περ- 

πυρα δέκα, καί εκείνος άπολογάται, κύριε, αληθώς χρεωστώ 
του, άμέ ούδέν θέλω νά τον πλερώσω, διότι εκείνος χρεω στεΐ 
αου πεαίττου άπού τδ χρέος του, καί διά τούτο ούδέν θέλω 

20 νά τον πλερώσω· άν ούδέν τδ ήγνωρίζη ή αύλη νά τδ γνω- 
ρίση, ή γνωοιριίδα τούς κριτάδες θέλει νά ένη τοιούτη, δ τ ι 
εκείνος ένι κρατημένος νά πλερώση τά  δέκα πέρπυρα, δ ια τί 
άγκάλεσεν προτητερα καί όμολογά τα , καί έπειτα  αύτδς άς 
τον άγκαλέση, άν του χρεώστη, καί ή αύλη ένι κρατούμενη 

25 νά του ποίσουν δίκαιον, κατά  την δικαιοσύνην καί την άσίζαν.

ν. [λείπει ό τ ίτ λ ο : ] .

52 Α -  I Ζ Α I

I Ά ν  λάχη δτι είς άνθρωπος ά γκ α λε ΐ εις την αύλην άλλον φ 

άνθρωπον άπού πράγμαν όπου εδωκεν και χρεωστεΐ του, και 
εκείνος αρνάται έμπροσθεν της αυλής και τού δίσκουντη, και
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τάπισα λαχάνει δτι άναγνονρίζεται τδ  πώς τού χρεοοστεΐ έμ 
προσθεν της α ύλης χωρίς δυναστείας καί μαρτύρων, τδ  δίκαιον 
ορίζει δτι εκ πρώτης έντέχετα ι νά πλερώση τδ  έρνάτον, καί 
έπειτα νά μείνη ώς άπιστος, καί έχασεν απολογίαν είς την 
αύλην, διά τοϋτο πλέον ούδέν πρέπει νά είσακουστη, ούδέ νά 5 
π ιστευτή εις μαρτυρίαν, καί έπεσεν ύπρδς εις την αύθεντίαν,
[ώ)ς γιον πρέπει νά πάθη άνθρωπος άπιστος δ τ ι ά<ρ’ έαυτώς 
του έδειςεν την άπιστίαν τ ο υ .

να. [λείπει ό τ ίτλ ο ς).

Ά ν  λάχη δτι είς άνθρωπος δανείζει τδ έδικόν του ένοϋ άν- 10 
θρώπου έμπροσθεν β' μάρτυρας δταν τοϋ εδωκεν τδ δηλούμε- 
νον πράγμαν, καί τότες τυχαίνει δτι ό μάρτυρας άποθαίνει, 
έντέχετα ι νά έχη χρ'ησιν β' μάρτυρας, δτι ό χρεωφελέτης άρ- 
νάται τδ πράγμαν το τοϋ έδάνεισεν, τδ  δίκαιον ορίζει δ τ ι ό 
μάρτυρας ό ζωντανός έμπορεΐ καλά νά σύρη μαρτυρίαν διά 15 
λόγου του καί διά τδν τεθνεώταν, νά έχη πόλεμον, άν ένη τδ 
ρώτημαν άπού α' μάρκον άσημιν καί απάνω, δτι ό χρεωφελέτης 
ήμπορεΐ νά σύρη ο Ιον θέλει μάρτυραν είς πόλεμον, καί εΐ τις 
νικηθη νά τον κρεμάζουν, μέ δίκαιον καί κατά  την άσίζαν.

νβ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] . 20

Ά ν  λάχη δτι χρεωστεΐ άνθρωπος ετέρου άνθρώπου, καί έκεΐ- 
νος ζητά  του τδ έδικόν του νά τοϋ τδ  στρέψη, καί εκείνος 
άπολογάταί του, άληθώς ένι δτι χρεωστώ του πέρπυρα κζ άμε 
έγώ έδωκά του πέρπυρα ι', καί έμεΐνάντου νά τοϋ δοισω πέρ
πυρα ι', νά τοϋ τ ά  δώσω έγληγορα · καί τδ  έτερον μέρος λέ- 25 

ο.47. γει, μη τδ ποίσοι ό θεδς δτι εδωκεν μου [ τίποτες, άμέ χρεω
στεΐ μου πέρπυρα κ , ή αύλη έντέχετα ι νά τδν ειπη νά τδν



προβιάση μέ μαρτυρία».;, καί δείςη μάρτυρες β' νά μαρτυρήσουν
δτι έδωκέν του πέρπυρα ι νά πάσιν κήτες · εάν ενη καί θέλη 
όπου ζητα  τά  πράγματα , έχει πόλεμ,ον δτι ήμπορεϊ νά σηκώση 
έναν άκ τούς β’ μάρτυρας τούς θέλει με πόλεμον · καί άν ϊσω;

5 δτι ούδέν έχει β’ μάρτυρας όποΰ μαρτυρουν νά τον πλερώση
τά  πέρπυρα ι', έκεϊνος όπου ζή τα  τδ έλικαν του έντέχετα ι νά

όμόση εις τ ά  άγια  δτι δέν έπερίλαβεν τίποτες άπδ τά  αυτά 
πέρπυρα ι ,  ούδέ άλλος διά λόγου του, καί τότες ή αύλή έν- 
τέ χετα ι νά του ποίση πλέρωμαν εις τ ά  άνωθεν πέρπυρα 

10 μέ το δίκαιον καί κατά  την άσίζαν. 'Ομοίως εάν εις άνθρωπος 
έδάνεισεν ετέρου πέρπυρα ι', καί δταν του τά  έζήτησεν, άρνά- 
τα ί τα , τδ δίκαιον ορίζει δτι νά τδ προβιάση μέ β' μάρτυρας 
τδ  πως του τά  έδωκεν, καί πώς καί εις τ ί ·  εί δε καί έχει μάρ
τυρας της γνωριμίδας, ούδέν άξιάζει τίποτες, χωρίς άν έγίνετον 

15 ή άγνωριμίδα εμπροστεν του ένου καί τοΟ άλλου, τούτέστιν 
του δανείσαντος καί τοΟ χρεωφελέτου · ούδέν μή, εκείνος όπου 
του τά  ζη τα  τδ  πραγμάν του, τούτέστιν ό έγκαλόμενος νά 
όμόση δτι τίποτες ούδέν του έδάνεισεν, ούδέ έπήρεν τίποτες 
ές αύτόν του, εις τά  άγια, καί ένι κίτες μέ τδ  δίκαιον καί 

20 την άσίζαν.
νγ. Ώ δ ε  νά άκούσης διά έκείνου όπου έμάχεψεν τδ άλογόν 

του εις άμάχιν.
"Αν λάχη δτι εις άνθρωπος άμαχεύση τδ άλογόν του ετέρου 

ανθρώπου _είς διά πέρπυρα κ' έως έναν καιρόν ώνοματισμένον,
25 καί έπειτα  δτι έρτη καί φτάση ό καιρδς έκεϊνος, ούδέν θέλει 

νά τδ άποσπάση, ό δανειστής ήμπορεϊ νά βάλλη τδ άμάχιν 
εις τδ διαλαλημών ήμέραις β’, καί την τρίτην ημέραν νά τδ 
λεβριάση έκεϊνος όπου πλείονα μπιντώση μέ την εΐδησιν τής 
αύλής· καί άν ίσως δτι κείνος ούδέν ήμπορεϊ νά έχη | όσον φ. 48. 

30 έδάνεισεν άπάνω εις τδ άμάχιν, ένι κρατούμενος νά του στρέψη 

τά  έναπομένοντα τού χρέους του, μέ τδ  δίκαιον καί μέ την

54 Α 2 I Ζ Α I

άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμω ν καί εάν έπήρεν π ερ ιτ
τού άπαί τδ άμάχιν του παρά του έχοώστεν, έντέχετα ι νά του 
τά  στρέψη τά  περισσότερα του άφεντος του άμαχίου, ή τούς 
έδικούς του, μέ δίκαιον.

νδ. Αύτοΰ νά άκούσης τδ δίκαιον των άμαχίω ν όπου χ ά -  5 
νουνται.

Έ άν λάχη δτι είς άνθρωπος δανείζει ετέρου άνθρώπου πέρ
πυρα κ', καί λαμβάνει άμάχιν, ώς γιδν ζωνάριν άργυρόν, ή έτερόν 
τ ι νά ένε είς άσήμιν, ή είς χρυσάφιν, καί τυχα ίνει δτι όπου 
τδ έλαβεν τδ άμάχιν, χάνεται, ή έκλέψαν το, τδ  δί[και]ον ορίζει 10 
δτι είς τοιουτην όπλήν τδ έχασεν ό δανειστής, ή άν του έκλέ- 

ψασιν, νά τδ ίκανώση έκείνου όπου τδ έπαράδωκεν τδ  έδικόν 
του, μέ τδ δίκαιον καί την άσ ίζαν.

νε. Περί έκεινοΰ όπου ούδέν έχει νά πλεροίση τδ χρέος τ ο υ .
’Εάν είς άνθρωπος έδάνεισεν ετέρου άνθρώπου πέρπυρα κ’ έως 15 

καιρδν ώνοματισμένον, καί έλθόντα ό καιρδς τδ τέρμενον καί 
ζητα  τού τα  το έδικον του το τοΟ έδάνεισεν, καί ό χρειοφελέ- 
της άποκρίνεται δτι ούδέν έχω άπόθε νά σε πλερώσοι, καί έρ
χετα ι είς την αύλήν καί άγκαλεΐ είς τούς κριτάδες, τδ  δίκαιον 
ορίζει καί έντέχεται, δ τ ι ό χρεωφελέτης λαλεϊ δτι ούδέν έχω ‘*-'0 
νά πλερώσω, καί όμολογατο πώς χρεωστεϊ, καί δέν έχω άπάνω 
τής γης, ούδέ κάτω  τής γης άπόθε νά τά  πλερώσω, καί βάνει 
τον ή κρίσης είς όρκον, καί άπδ τής όμόση παοαδίδει τον ή 
κρίσις του χοειοοφελέτη είς τάς χεϊρας του δανειστή, καί ό δα- 
νείσας βάνει τον είς την φυλακήν ώ; χριστιανόν, καί νά τον 25 
τρέφη ψουμίν καί νερόν, καί νά π ιντόνεται τδ χρέος μέ δίκαιον, 
κατά την άσίζαν του Ίεροσολυμάτου.

ν7 · Λύτου λέγει τδ  δίκαιον του Φράνκου καί του Συριάνου 
διά χρέος.

ο.49. | Έάν λάχη δτ ι είς άνθρωπος Φρανγκος άνγκαλή έναν Ευ- 30
ριάνον εί; την αύλήν άπού πράγμα τδ  του χρεωστεϊ, καί ά

Τ II ^  Κ Υ Π Ρ Ο  ϊ  Λ. 55



Ί
56 Α 2 I Ζ Α I
Συριάνος άρναταί τδ  πραγμα, καί ό Φράνγκος ούδέν έχη μάρ
τυρα:, το δίκαιον ορίζει ότι ό Συριανός νά όμ.όση επάνω του 

τιμίου καί ζωοποιοΰ σταυροΰ δτι ούδέν του χρεωστεϊ τίποτες, 
καί μετα  τούτον τον δρκον έντέχετα ι ό Συριανός νά ενη κίτες 

5 κατά την άσίζαν.
Καί περί του Συριάνου καί του Φράνγκου.
'Ομοίως έάν εις Συριάνος άνγκαλή έναν Φράνκον εις την 

αύλήν διά πραγμαν άποΰ του έδάνεισεν, καί ό Φράνγκος άρ 
ναται τούτον τδ  πραγμαν όπου το 0 ζητα , καί ό Συριάνος 

10 ούδέν έχει μαρτυρίαις, ό Φράνγκος νά μηδέν του ποιήση δρκον 
του Συριάνου, έάν οΰ μή έχουν πραγμαν της άθύμισης η τν}ς 
άναθεωριστής.

νζ. Αύτοΰ έξηγαται τδ  δίκαιον του Φράνγκου καί του Σαρακηνοΰ.
Έ άν εις άνθρωπος Σαοακηνδς ένε άγκαλεμένος εις την αυλήν 

15 άπδ ένδς Φράνγκου διά πραγμαν τδ  μέλλει νά περιλάβη έξ 
αυτόν του, καί τδ πραγμα άρναταί το ό Σαρακηνός, καί ό 
Φράνγκος ούδέν έχη μαρτυρίας, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι ό Σαρα- 
κηνδς νά όμόση εις τδ  Κοράνιν του, ήγουν εις την πίστιν του, 
δτι ούδέν του χρειοστεΐ, ούδέ εχει του τίποτες, καί πασι κ ίτες.

20 'Ομοίως έάν εις Σαρακηνδς άγκαλή έναν Φράνγκον είς την  
αύλήν άπδ πραγμαν τδ  του χρεωστεϊ, καί ό Φράνγκος άρναταί 
το τδ πραγμαν, καί ό Σαρακηνδς ούδέν εχει μάρτυρας, τδ  δί

καιον ορίζει δτι ό Φράνγκος νά μηδέν στρέψη δρκον του Σα- 
ρακηνοΰ, άμε νά μόση.

25 νη. Αύτοΰ λέγει τδ  δίκαιον τοΰ Ρωμαίου καί του Φράνγκου, 
καί τα ΰ τα  μάρτυραν χρή ζουντα ι.

Έάν ένη δτι είς Φράνγκος άγκαλή έ· 
αύλήν είς δ, τ ι  πραγμαν καί άν ένη, καί ούδέν έχη μάρτυρας 
Ρωμαίους νά τδ προβιάση, άλλοι μάρτυρες ούδέν χωροΰσιν, κατά  

30 τδ δίκαιον καί κατά την άσίζαν, διότι ό Φράνγκος ούδέν ή μπο- 
ρεΐ νά | ιρέρη μαρτυρία κατά  πρόσωπα τοΰ Ρωμαίου, ούδέ ό<ρ·50.

αν ]αν ΡωμαΤον είς την
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Ρωμοϊος κατά πρόσωπα τοΰ Φράνγκου, κα τά  την άσίζαν τοΰ 
ρηγάτου τοΰ Ίεροσολυμάτου.

νθ. Αύτοΰ λαλεΐ τδ δίκαιον τοΰ Ρωμαίου καί τοΰ ’Αρμενίου 
καί ποτάπους μάρτυρας χρήζουνται.

Έάν λάχη δτι είς άνθρωπος Ρωμαίος άγκαλή έναν Ά ρμένην 5 
είς την αύλήν είς δ, τ ι  πραγμα νά ένη τδ  τοΰ έδωκεν χρέος 
τοΰ Αρμενίου, καί ούδέν έχη μ-άρτυρας ό Αρμένιος, καί άλλοι 
μάρτυρες ούδέν ένι Ικανοί, διότι ό Ρωμαίος ούδέν ήμπορεΐ νά 
οέρη μάρτυρας κατά τοΰ ’Αρμενίου, μέ τδ  δίκαιον καί τήν 
άσίζαν. 'Ομοίως έάν είς Άρμένης άγκαλή είς τήν αύλήν έναν 10 

Συριάνον διά χρέος τδ χρεωστεϊ, ή άλλον τ ίπ ο τες τδ  τοΰ έδω- 
κεν, καί ό Συριάνος άρναταί τοΰτο, καί μάρτυρας ούδέν εχει 
Συριάνους, καί ετέρους μάρτυρας ούδέν τδν έφελοΰν τίποτες, 
κατά τδ δίκαιον καί κατά τήν άσίζαν τής Ιερουσαλήμ .

ξ. Αύτοΰ νά άκούσης τδ  δίκαιον τοΰ Νεστορίου καί τοΰ 15 
Α’κουβητοΰ.

Έ άν λάχη δτι είς Νουστούρης άγκαλή είς τήν αύλήν έναν 
Γακουβήτην άπού δ, τ ι  πραγμαν καί άν ένη, εί τε  χρέος, και 
ό Νεστόριος όποΰ άνγκαλεϊ ούδέν έχει μάρτυρας Γιακουβήτας νά 
μαρτυρήσουν, έτερας μαρτυρίας, ούδέ χμνροΰσιν, ούδέ όμ.οίως Νη- 20 
στούριος τοΰ Ά κουβήτη , μέ τδ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν 
τής Ιερουσαλήμ. 'Ομοίως έάν είς Ά κουβήτης άγκαλή έναν 
Σαμαρίτην διά χρέος ή διά έτερον τ ί, καί ό Σαμαρίτης άρνα- 
τα ι τδ χρωστεΐ, τδ δίκαιον ορίζει δτι χρήζετα ι νά έχη Σα- 
μαρίτας μάρτυρας, δτι άλλον γένος μάρτυρας ούδέν χρήζουν 23 
τίποτες, μέ τδ δίκαιον καί κα τά  τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.

ςα. Αύτοΰ λέγει τδ  δίκαιον διά Σαμαρίτη κατά  τοΰ Σαρα- 
κηνοΰ.

?■ δ1· | Έ άν λάχη  δτι είς Σαμαρίτης άγκ αλεΐ είς τήν αύλήν έναν
Σαρακηνδν είς χρέος όποΰ τοΰ χρεώστε?, ή άλλον τ ίποτες όποΰ 30 

έδωκεν, και ό Σαρακηνδς άρναταί τδ  τοΰ χρεω στεϊ, κάμνει



χρήσιν νά έχρ Σαρακηνούς μάρτυρας, διότι άλλη μαρτυρία οΰ- 
δέν άξιάζει, οί Σαοακηνοί Σαρακηνούς μάρτυρας, καί οί Σαμα- 
ρΐταις Σαμαρίτας μάρτυρας, καί ούδέν έτεροι, κατά  την άσίζαν. 
Ομοίως έάν είς Σαρακηνδς άγκαλρ έναν Εβραίον εις την αύ- 

5 λήν διά  ΧΡ^5? τ ° τ °3 χρεώστε?, καί δ Εβραίος άρναται, ό 
Σαρακηνδς νά τον προβιάσρ μέ β' μαρτυρίαις 'Εβραίους, εϊ δέ 
μή, άλλαις μαρτυρίαις ούδέν χρήζουν, κατά την άσίζαν · ουδέ 
ό Σαμαρίτης άλλαις μαρτυρίαις, εί μή Σαμαρίταις είς Σαμα- 
ρίτην, καθ’ έκαστο γένος μαρτυρίαις όμοίαις του γένους του, 

10 ούχί έτεραις μαρτυρίαις, ούδέ διά χρέος, ουδέ διά κληρονομιάν, 
ουδέ διά κανέναν πραγμαν τδ ήμπορεΐ νά έ'νρ, χωρίς τδ  πραγ
μαν τδ  ενι φτιασμένον άπ’ αυλής, ό'τι τδ δίκαιον ορίζει δτι 
άπ’ έκεΐνον τον νόμον όπου ένι ό άγκαλεμένος τοιοΰταις καί ή 

μαρτυρίαις, δτι οΰτως έ'νι ώρισμένον κ α τά  τδν νόμον.
15 ξβ. ΑύτοΟ νά ακούσετε τδ  δίκαιον έκείνου όπού έ'νι παρα- 

δομένος ήγουν άγκαλεμένος είς την αυλήν διά χρέος.
Καλά νά ήςεύρρς δ τ ι έάν ένρ δτι είς άνθροοπος ένι ά γκα 

λεμένος είς την αυλήν, ή ένι δυσνιασμένος είς την  φυλακήν διά 
χρέος όπου χρεωστεΐ κάτινος ανθρώπου ή γυναίκας, καί έρχεται 

20 καί άγκαλεΐ τδν αύτδν τδν περιωρισμένον έτερος άνθρωπος ή 
γυναίκα έτέρα είς την αυλήν, δτι χρεωστεΐ του, τδ δίκαιον ορί
ζει δτι άν ένγι δτι εκείνος ή εκείνη άπού άγκαλεΐ τδν περιω- 
ρ;[σ]μένον έάν θέληση» νά πλερώσρ έκείνου όπου τδν κρατεί τδ  
χοέος του τδ χρεωστεΐ τδ ένι κρατημένος είς τήν φυλακήν, 

25 τότες ή μπορεί νά τδν περιλάβρ τδν άνθρωπον, πλερόνοντα τδ 
χρέ|ος του τδ χρεωστεΐ τδ ένι κρατημένος είς τήν φυλακήν, ® 
τότες ήμπορεΐ νά τδν περίλάβρ τδν άνθρωπον, πλερόνοντα τδ 
χρέος του, καί νά τδν κρατρ είς τήν φυλακήν εως νά πλερωθή 
ό'λον τδ χρέος τδ πρώτον καί έσχατον · ομοίως εάν τύ χ ρ  δτι 

30 εκείνος όπου κρατεί τδν παραδομένον είς τήν φυλακήν του ώς 
χριστιανόν, καί έχει άλλους χρεοοφελέτας, τους ποιου: εκείνος
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ό παραδομένος χρεωστεΐ καρτζά, καί άπιστούσιν έκείνου όπου 
κρατεί τδν παραδομένον δτι ούδέν τδν έπλέρωσεν τδ του χρεω- 
σσεΐ, καί ούδέν του χρεωστεΐ έπεσαϋτα ώς γιον λαλεΐ, τδ  δί
καιον ορίζει δτι ό βισκούντης έντεχετα ι νά τδν ποίσρ νά όμόσρ 
είς τά  άγια έκεΐνον όπου κρατεί τδν παραδομένον είς τήν φυ- 5 
λακήν του να είπή την αλήθειαν εκείνων όπου χρεωστεΐ ό π α 
ραδομένος, καί έντεχεται δμπρός του νά πή πόσα ένι καί πόσα 
έπερίλαβεν, καί τότες έντέχετα ι ό βισκούντης νά τδν όρκίσρ 
είς τδν .δρκον τδν έποΐκεν, δτι μοναύτα ώς γιδν νά πλερωθή 
νά τδν παραδώσρ είς τήν αύλήν, καί ή αύλή, άν ούδέν έχη 10 
άλλον χρέος, έντεχετα ι παραυτα νά τδν άποβγάλρ · καί τούτον 
ένι δίκαιον καί ίσον, δτι νά του δώσουν τδν δρκον έκείνου όπου 
κρατεί τδν παραδομένον είς την φυλακήν τ ο υ - δ τ ι άν είχα  έναν 
μου φίλον είς τήν φυλακήν μου καί νά έχρώστεν πραγμαν ενοΰ 
ετέρου ανθρώπου ή γυναίκας, ήθελα ήμπορώ νά πω  δτ ι χρεω- 15
σ τεΐ μου πέρπυρα ρ’, καί μέ τοιούτην τάςιν  ήθελε κωλυθή τδ
πραγμαν τού; καλούς ανθρώπους.

ξγ. Έφειδή σας εΐπαμεν απάνω μέρου τδ δίκαιον έκείνους 
όπου δανείζουν, τοιρα νά σας ερμηνεύσω τδ  δικαίωμαν τούς 
έγγυτάδες όπου μένουν είς έγγυμασίαν δί άλλους. 20

φ. 53. Καλά έντεχετα ι όλοι οί άνθρωποι νά ήξεύρετε | δτι οί έγ
γυτάδες ένι δεύτεροι χρειωφελέσαις, δτι ότάν εκείνος όπου δα

νείζει τδ έδικόν του ούδέν ήμπορεΐ νά έ'νρ πλερωμένος άπδ 
τδν χρεωφελέτην του, κάμνει χρήσιν μέ τδ δίκαιον δτι νά τδν 
πλερώσουν οι έγγυτάδες, δτι διά τούτον έπηρεν ό δανειστής 25 
τούς έγγυτάδες διά τδ  έφοβάτον άπού τούς χρεωφελέταις του · 
καί διά τούτο βλεπηθήτε καλά τίναν έγγυέστε, δτι τδ δίκαιον 
ένι ούτως θεσμένον καί σταβλιασμένον.

ςδ. Νά άκούσρς περί τού εγγυη τή  όποΰ άρναται τήν έγγυ 
μασίαν καί τάπισα άγνω ρίζετα ι. 30

Καλά γινώσκετε δτι άν ένρ άνθρωπος έγγυ τή ς ετέρου άν-
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θρώπου, καί ό δανειστής ζητα  τδ άρ/.άχιν του έγγυτή  του, καί 
ό έγγυτής άρναται τήν έγγυρασίαν εις την αυλήν, καί επειτα  

¿γνωρίζεται την έγγυριασίαν άνευ δυναστείας ρ/.αρτύρων εις τήν  
αυλήν, το δίκαιον ορίζει δτι εκείνος ό έγγυτή ς έ'νι δλον προ- 

5 τήτερα άπιστος καί έχάσεν άπόκρισιν εις την αύλήν πάντοτέ 
του, καί ούδέν ή απορεί πλέον νά ενη ρ/.άρτυρας, ουδέ νά π ι
στευτή άπού ει τ ι  έποΐκεν, έπεσε νά δώση εις την  κρίσιν τοιοΟ- 

τον τέλος, ώς γιον χρωστεΐ νά δώση άνθρωπος άπιστος .
ξε. 'Ω δ ε ’ξηγαται το δίκαιον εκείνου όπου πουλεΐ τδ άρ/.ά- 

10 χιν του εγγυητή  του περιττού τ ά  παρά τοΟ έχοώστην, καί 
πώς νά στρέψη τά  περ ιττού .

Έάν έρτη δτι είς άνθρωπος, καί ένη έγγυτής καί ζη τα  του 
τδ άρ/.άχιν του κα ί δίδη τούτο, καί αΰτδς πουλεΐ το εκείνον 
τδ άριάχιν περιττού παρά τδ  έγγύθηκεν, διά τδ ποιον σου 

15 έπαρέδωκεν τδ  άαάχιν του, τδ  δίκαιον ορίζει δ τ ι νά στρέψης 
τά  περιττού του άρ/.αχίου του έγγυτή  όπου έπαρέδωκεν τδ  
άρ/.άχιν, δτι τούτον ένι δίκαιον · καί αν στρέψης τά  περιττού 
του χρεωφελέτη σου, έντέχετα ι νά τδν ίκανώσης τον εγγυη 
τήν, άν θελήση νά σου τ ά  ζητήση .

20 ξς·. Ώ δ ε  λέγει τδ  δίκαιον διά εκείνου όπου νά πιστευθή
τδ άρ/.άχιν του | χρεωφελέτη του, άφοΰ τδ έπάρη . φ. 54.

'Εάν λάχη  οτι είς άνθρωπος έχει έναν χρεωφελετην καί έρ
χετα ι είς αυτόν του είς τδν καιρόν καί ζη τα  του τδ έδικόν 
του τδ του έδάνεισεν, καί ό χρεωφελέτης άπολογαταί του, ού- 

25 δέν ήριπορώ τώρα νά σέ πλερώσω, καί εκείνος- όπου τδ  έδά- 
νεισεν τδ  πραγρ/.αν, άπολογαταί του, έφειδή δτι ούδέν θέλεις 
νά ρ/.έ πλερώσης, θέλω ύπάγει νά πάρω τδ άαάχιν τους έγ γυ - 
τάδες του, καί επάνω είς τοΰτο ό χρεωφελέτης παρακαλεΐ τον, 
ρ/.ηδέν πάρης παντδς τά  άρ/.άχια τους έγγυτάδες, δτι θέλοι σου 

30 δώσειν τδ άρ/,άχιν ρ/.ου διά τους έγγυτάδες ρ.ου· καί άφ’ 8ν του 
τδ δώση το άρεάχιν του διά τους έγγυτάδες του, παρακαλεΐ
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έπεσαυτα έκεΐνον νά του έρ/.πιστευτή έκεΐνον τδ άρ/.άχιν έπά - 
νω είς ιε’ ήριέραις· καί διαβαίνουσιν ή ιε' ήριέραις, κα ί λαλεΐ 
του δτι θέλει του τδ στρέψει έκεΐνον τδ άρ/.άχιν, ή καλλιώ τε- 
ρον, είς την τελείωσιν των ιε' ήρ/.ερών · ήξευρε δτι τδ  δίκαιον 
ορίζει δτι έάν έκεΐνος ούδέν θελήση νά στρέψη τδ άρ/.άχιν του 5 
δανειστή, οί έγγυτάδες ενι άποβγαλριένοι άπού έτοσαυτα ό
που εςαζεν τδ  άριάχιν έκεΐνον άπαί την έγγυριασίαν, επειδή 
του έριπιστεύτη,ν ρ/.έ δίκαιον καί την άσίζαν του ρηγάτου των 
Γεροσολύριων.

ξζ. Αύτου λέγει τδ δίκαιον τούς έγγυτάδες όπου θελήσουν 10 
νά εύγουν άπού τήν έγγυριασίαν, καί πότε ήρ/.ποροίίν νά άπο- 
βγουν καί πότε ούκ ήριπορουν.

’Εάν έρτη είς άνθρωπος καί έγγυέτα ι γ ' έγγυτάδες είς έγ -  
γυριασίαν, κατά  τήν  άσίζαν τής χώρας, ένου ετέρου άνθρώπου, 
ή ριίας γυναίκας, καί είς τδ  πλεΐον φαινόρ/.ενον ούδέν ήριπορεΐ 15 
άπαί τότες νά κιτιάση τδν έ'ναν έγγυητήν, όδίχως τδν άλλον·

1 Λ 1/ </ V ·\, Γ λ.  ̂  ̂ \ Vκαι αν ισως οτι εκείνος οπου εοαλλεν τους εγγυταοες να ει- 
πεν τού χρεωφελέτη του, ποΐσε δ τ ι πλέρωσε τούτα  τά  πέρ
πυρα διά τδν δείνα άπαί τούς έγγυτάδες ρ/.ου (κα ί νά τδν ένο- 
ριάτισεν), καί νά ειπεν, θέλει νά ένη κίτες άπα ί τήν έγγυρ/.α- 20 

ο. 55·σίαν, ήςευρε δτι τδ δίκαιον ορίζει δτι ούδέν ήρ/.πορεΐ | νά τδ 

ποίση, ούδέ νά κιτάση τδν έναν έγγυητήν χωρίς τούς άλλους ■ 
όριοίως άν ήτον δτι, είς των έγγυτάδω ν νά έπήρεν άπαί τδ 
έδικόν του ή άλλου, καί νά ήλθεν είς τον δανειστήν, καί νά 
του είπεν, λάβε, κύριε, δτι θέλου νά κ ιτιαστώ  άπού δσον ευ.- 25 
παίνει τδ  ρ.ερτικόν ρ/.ου ά π ’ έκεΐνον όπου σου ειρ/.αι εγγυητής, 
ήγνώριζε, τ ίποτες ούδέν τδν έφελα, ούδέ ήριπορεΐ νά κιτιάση 
τδν έναν δίχα τούς άλλους.

ξη. “Ακουσον τδ δίκαιον του άρ/.αχίου του έγγυητοΟ .
Έ άν γίνωριαι έγγυητής του Μπερνάρδου διά τδν Μαρτήν, 30 

καί ό Μπερνάρδος ζη τα  ρ.ου τδ  άρ,άχιν του τδ έδωκεν διά
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τον Μαρτήν, διά το ποιον είμαι έγγυτής, καί άν τύ χ η  μετά  

ταΰτα  δτι ό Μάρτης στρέφει μου το άμάχιν μου έκεΐνον, τδ  
δίκαιον ορίζει δτι ό έγγυτής ένι κ ίτες έξ αυτόν του δσον χρή- 
ζει το άμάχιν, μέ δίκαιον καί μέ τήν άσίζαν του Ίεροσο- 

5 λύμω ν.
ξΟ. ’Ακούσατε τδ  δίκαιον εκείνου τοΰ χρεωφελέτη άπού α

φήνει νά πουληθούν τά  άμάχια  τούς έγγυτάδες του, καί ούκ 

έχει παρά τίνος νά τά  άποσπάση . *
Έ άν λάχη δτι είς άνθρωπος βάλλει έγγυτάδες διά λόγου 

10 του εις έναν χρεωφελέτην, καί άν λ ά χ η  δτ ι τ ά  άμάχια  τούς 
έγγυτάδες έπουλήθησαν, τδ  δίκαιον ορίζει δτι έκεΐνος όπου 
έβαλλεν τούς έγγυτάδες, ένι κρατημένος νά στρέψη έκεΐνον τδ  
άςιαζάμενον των άμαχιών του τ ά  έπουλήθησαν διά λόγου του- 

καί έάν ό δανειστής, τούτέστιν έκεΐνος όπου τδν έβαλεν είς 
15 τήν έγγυμασίαν, ούδέν ήμπορεΐ νά του στρέψη τδ  άξιαζόμ.ενον 

των άμαχίων του, ή αύλή έντέχετα ι νά τδν παραδώση είς 
τούς έγγυτάδες τδ  κορμίν του χρεωφελέτη, καί έντέχετα ι νά 
τδν κρατούν είς τήν φυλακήν τους καί είς τδ  σπίτιν τους ή 
δπου θελήσουν ώς χριστιανόν, έως όποΰ νά τδν πλερώση, καί 

20 ούδέν έντέχετα ι νά τδν παιδέψουν, ούδέ νά τοΰ ποίσουν κα-
νέναν κα|κόν, καί νά τούς θρέφη ψουμίν καί νερδν είς τδ  παρ- ^, 56 
κάτω, άν ούδέν θελήση πλέον νά τούς δώση τήν τροφήν τους, 
καί έάν έχη κανέναν άπαί τούς άλλους έγγυτάδες όποΰ ήμ
πορεΐ τίποτες νά ζητήση έκεΐνον τδ έχασεν διά λόγου του,

25 πρέπει δλα νά τά  μαντιάση μέ τδ  δίκαιον.
ο. Αύτοΰ λέγει διά εκείνους τούς έγγυτάδες άποΰ ούδέν 

έχουν νά ποίσουν άπόθεν ώς έγγυτάδες, ή έπέρασαν πέρα ά- 
πού τδ ρηγάτον.

Έ ά ν  δτ ι είς άνθρωπος δανείζη τδ έδικόν του ετέρου άνθρώ- 
30 που και πε'ρνη έγγυτάδες κατά  τήν άσίζαν τής χώρας, καί 

έάν λάχη δτι κανείς άπού τούς έγγυτάδες ταξειδεύσει, ήγουν
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νά περάση, ή νά έχη κανέναν άπού τούς έγγυτάδες όπου ού
δέν έχει άπόθεν νά ποίση ώς έγγυτής, έκεΐνος όποΰ έμπορεΐ 
νά ποίση ώς έγγυτής, άπ’ δλα πρέπει νά ποίση ώς έγγυητής · 
καί άν ούδέν έχει τινάν όποΰ λαλεΐ δτι έχει νά ποίση ώς έ γ 
γυτής, τδ δίκαιον ορίζει δτι έκεΐνος όποΰ ούδέν έχει κάμποσώς 5 
νά ποίση ώς γιδν έγγυτής, πρέπει νά όμόση είς τ ά  άγια  
πώς ούδέν έχει άνω τής γής, κάτω τής γης, πώς νά ποίση ώς 

γιδν έγγυτής, καί ούτως έντέχετα ι νά ένη κ ίτες μέ δίκαιον.
οα. Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον διά τά  άμάχια , καί πόσον έν- 

τέχετα ι νά τά  κρατήσης πριν τ ά  πουλήσουν. ίο

ΙΙγνώριζε καλά δτι έάν ένη είς άνθρωπος έγγυητής ένοΰ 
ανθρώπου, κατά  τήν άσίζαν τής χώρας, καί ζη τα  του τδ  ά- 
μ.άχιν του είς τδ καιρόν τοΰ τερμένου τοΰ συνεοάσθησαν, καί 
έκεΐνος δίδη του καί παρακαλεΐ τον μ ετέπ ειτα  έκείνου όποΰ 
τοΰ έπαράδωκεν τδ  άμάχιν του νά τοΰ τδ  άποθαροήση ώς ιε' 15 
ήμέρας, καί πολεμώντα καλόν, ήγνωρίζει δτι ό δανειστής άν 
θέλη κρατήσει τδ άμάχιν είς τδ  σπίτιν του, καί νά τδ  κρατή- 
ση άχρι ιε' ήμέρας άν θέλη μέ δίκαιον, άμέ δυναστικού τρό
που ούδέν ήμπορεΐ νά τδν ποίσουν έγγυτήν · καί άν ούδέν 
τδν πλερώση άχρι ιε ήμέρας, τδ | δίκαιον ορίζει δτι ήμποοεϊς 20 

57.μετά  τα ΰ τα  νά διαλαλήσης καί νά πουλήσης τδ  άμάχιν είς 
τήν χώραν, άμάχιν έγκαταλελειμμένον, καί ότις πιντώσει πλέον 
θέλει τδ πάρει- καί ούτως έντέχετα ι γ ' ήμέρας νά διαλαλέται 
είς τήν χώραν, καί τήν γ ' ήμ.έραν νά τδ άποβγάλλη, ήγουν 
νά τδ λευριάση πούλημαν τελειωμένον · άμέ ήγνώριζε καλά 25 
δτι ούδεν ήμπορεΐ, ούδέν έντέχετα ι νά πουλήσουν τδ άμ.ά- 
χιν παρευτύς δτι ό έγγυτής νά τδ  δώση, έως άποΰ νά τδ  κρα- 
τήση ιε' ήμέρας, ώςπερ άνωθεν δηλοΐ.

οβ. Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον τοΰ άμαχίου τδ  ρεσπετιάζουν, 
ήγουν τδ σηκόνουν άπού τήν πρώτην του πούλησιν όδίχως ό- 30 
ρισμδν τοΰ αύθεντός του, καί έπειτα  πουλεΐ τδ  άμάχιν έτέρην



04 Α ί  I Ζ Α I

ήξεραν διά παρακάτω, άπάνω εις τίνχν μέλλει νά ένη τούτη 

•ή ζηαία  του πραγμάτου, καί τίς έντέχετα ι νά τά  πλερώση, 

ό κύρεος του άμαχίου, τι ό διαλαλητής;
*Αν ίσως ότι είς άνθρωπος ένη έγγυτης έτέρου ανθρώπου 

5 διά πέρπυρα ρ', καί ό δανειστής ζή τα  του άμάχιν τοΟ έγγυτή  
του, καί ό έγγυτή ς παραδίδειτου μίαν μούλαν έδικήν του, καί 
ό δανειστής πολεμά νά πουλήσουν τήν μούλαν γγά σ τ άπάνω 
του, καί ήμπορεΐ νά έχη άπαί τήν μούλαν μάρκα ρ’, καί ά - 

φούν πουληθή, πολέμα καί σηκόνουν την, ήγουν ρεσπετιάζουν 
10 την , καί τότες πολέμα καί έξαναπουλοΰν την άλλουν την άλ

λην ημέραν, καί ούδέν ήμπορεΐ νά έχη άπαί την μούλαν 
παρά πέρπυρα ξ', καί πουλεΐ την δινά έτεσαϋτα · έπειτα  ό δα
νειστής καί άςαναζητα άμάχιν του έγγυτή  διά τά  του πέρ
πυρα ρ’, καί ό έγγυτης άποκρίνεται, ούδέν νά σου δώσω κα- 

15 νέναν άμάχιν, διότι έσού έπούλησες την μούλαν διά πέρπυρα 
ρ', άπαί τώ  ποίων σου ήμουν έγγυητής, καί άν έσού έρεσπε- 
τίασες τήν μούλαν, ούδέν την έρεσπετίασες μέ τον ορισμόν 
μου, καί διά τούτο ούδέν σου θέλιυ δώσει άπολογίαν, έως ό
που νά το άγνωρίση ή αύλη · καί ό δαίνειστιός άποκρίνεται, <ρ. 58. 

20 άληθώς οτι έρεσπετίασα την μούλαν σου, άμε έρεσπετίασά την , 
διά νά μέ πλερώση ό χρεωφελέτης τά  πέρπυρα, καί όχι δι 
άλλον, καί έγώ διά το αύτό έπούλησα την μούλαν παρακάτω 
των ρ’ περπύρων, θέλω νά μου τά  ικανούσης, έάν το άγνωρί- 
ση -ή αύλη · το δίκαιον ορίζει ότι, οί κριτάδες πρέπει νά ά- 

25 γνωρίσουν καί νά κρίνουν έπάνω του αύτοϋ έγκλημ.ατος, καί 
έπάνω όλους όπου του ομοιάζουν, ότι ό έγγυτης έ'νι κίτες, 
έψειδή ό άμαχευτιός έρεσπιτίασεν την πούλησιν τη ς μούλας, 
ού του άμαχίου, όδίχως τον ορισμόν τού αύθέντη του .

ογ. 'ί ίδ ε  λέγει τό δίκαιον τούς έγγυτάδες όπού έπεθάναν 
30 πριν πλερώσουν τό έγγύθησαν, καί εις τίνζν έντεχετα ι νά 

στραφγ ό δανειστιός νά γυρέψ γ.
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Εάν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος δανείση έτέρου άνθρώπου 
πέρπυρα ρ', καί διά νά ήνε θαρρούμενος ό δανειστιός λαμβάνει 
γ  εγγυτάδες άπαί τον χρεωφελέτην του, καί λαχάνη ότι είς 
έκ τούς έγγυτάδες άποθαίνη πριν τον καιρόν του τερμένου, 
ό δανειστιός ήμπορεΐ νά στραοή εις τούς δύο έγγυητάδες μέ 5 
δίκαιον διά ολον του τό χρέος ■ καί άν έτελεύτησαν οί δύο, 
ήμπορεΐ νά στραφώ εις τον τρίτον διά όλον τό χρέος, καί έάν 

καί οι τρεις έτελεύτησαν πριν νά πλερώσουσιν, έκεΐνος όπου 
τούς έβαλεν εις τήν έγγυμασίαν έκεΐνον τό έχρώστεν νά δώ- 
σ-/), τό δίκαιον ορίζει, είτε ό δανειστιός, άν ούδέν θέλη ό χρεοο- ίο  
φελέτης του νά τον πλερώσγ τό του χρεωστεΐ, έάν έλθτη νά 
άγκαλέση είς τήν αύλήν, καί ή αύλη πρέπει νά πάρη τά  πράγ
ματα  τούς έγγυτάδες τούς τεθνεώτας, καί νά πουλήση έζ αύ- 
τών τους έτεσαυτα ώς τε νά πλερωθγ, καί άν λείψη τ ίπ ο 
τες, νά στραχή είς τόν χρεωρελέτην του · ούτως έστί τό δί- 15 
καιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν τής Ιερουσαλήμ . 'Ομοίως 
έάν τύ χη  οτι οί έγγυτάδες έπεράσασιν έξ αυτού του ρηγά
του, ούτως έντεχετα ι ό δανειστής ωσαύτως νά κρατηθή εις 
τ ά  πράγματα  τούς έγγυητάδες, ώςπερ είρήκαμεν άνωθεν, καί 

<ρ. 5 9 .1 εί; τό κοομίν του χρεωφελέτου. 20
οδ. ΙΙερί εκείνου όπου λαμβάνει κανέναν πράγμαν άπαί τόν 

χρεω ρελέτηντου,διάνά τού δώση μάκρυμαν καιρού νά τόν πλερώση.
Έ άν έλθη ότι είς άνθρωπος δανείσει άπαί τό έδικόν του 

έτέρου άνθρώπου εως έναν τέρμενον καιρών ώνοματισμένον, 
καί διά βεβαιότερου νά ήνε θαρρούμενος άπαί τόν χρεωφελέ- 25 
την του, λαμβάνει έγγυητάδες, καί μ.ετά τα ύ τα  όταν ελθη τό 
τέρμενον, ό δανειστής συμπαύγει μέ τόν χρεωφελέτην του δ ιατί 
τού τό έδωκεν, καί δίδει άλλον τέρμενον καί μακρυνίσκει τόν 
καιρόν, τό δίκαιον ορίζει ότι, έφειδή του έδωκεν άλλου τέρμε
νον μέσον τούς έγγυητάδες, είνε έ;ω  τής έγγυμ.ασίας, κίτες 30 
ά π ’ εκείνην τήν έγγυμασίαν, μέ δίκαιον καί μέ τήν άσίζαν.

ΜΕΣ. ΕΙΒΛΙΟΘ. ΣΤ’. 5
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οε. Περί τού έγγυητου όποίί ούδεν έχει άποθεν να πλερω- 
ση, καί του χρεωφελετου οπου ούδεν ημ,πορει καλα να τον 

άρετηάσρ καί ττ'λεραυΟγί.
Ε ί; άνθρωπο; έδάνεισεν του Τζηράτ μάρκα ρ’, καί ό Μπερνάρ- 

5 δα; η τον έγ γυ τή ; διά τον Τζηράτ διά τά  ρ' μάρκα [τά] 6 δανειστώ ; 
του έδάνεισεν, καί μετά. ταυτα , δταν έλθρ τδ τέρμενον, ό δα
νειστή; είπεν του Μπερνάρδου νά ποίσρ ώ; γιον έγ γυ τη ; νά. 

του δώσρ άμάχιν, έφειδή ό χρεωφελετη ουδεν Οελει να με 
πλερώσρ · καί ό έγ γυ τη ; λέγει του, ούδέν ήμπορώ νά ποίσο>

10 ώ; έγγυη τή ;, ούδέν έχω άμάχιν νά σου δώσω, το δίκαιον ο

ρίζει δτι, έφειδή δτι λέγει δτι ούκ έχει άπόΟεν νά πλερώσρ 
ώ; έγγυ τη ;, ή αύλή έντέχετα ι νά τον ποίηση νά όμόση εί; 
τά  άγια, δτι ουδέν εχει ανω τη ; γ η ; και κατω τ η ; γη ;, ά- 
πόθεν ή μπορεί νά πλερώσρ ώ; έγγυητή ;, μέ τοιοϋτον ένι κ ί- 

15 τε ; · καί έάν ένρ, δτι ό δανειστή; ούδεν να τον κρατρ ει; την 
φυλακήν του, ώσπερ ελαληΟην άνωθεν ει; τα  αλλα κρισιματα 

καί έάν ό δανειστώ ; ή μπορεί μετά  τα υ τα  νά μάθρ μέ καμ- 
μιάν όπλην, δτι ό έγ γυ τη ; έχει κανέναν πραγμαν άπαί το 
ποιον ή μπορεί νά ποίσρ ώ; έγγυτή ;, λοιπόν διά τόν δρ[κονφ. 60. 

20 ούδέν νά άφήσρ ό δανειστώ ; νά μηδέν πάρρ τό άμάχιν του 
έγγυτη  του καί νά πλ.ερωθρ, και ό έγ γ υ τη ; όπου είχεν όμ.ο- 
σει τόν άδικον δρκον νά πέσρ νά δώσρ τ η ;  κρίση; τοιοϋτον 
τέλο;, ώ; γώ ν χρεωστεΐ νά δώσρ άνθρωπο; παράνομο; · έάν ό 
χρεωφελέτη; όπου τόν έοαλεν εί; την έγγυμασίαν ούδέν θέλει 

25 νά τον άποβγάλρ μέ κανέναν τ ίπ ο τε ;, ο [όισκούντη; καί ή 
ο:ύλη έντέχεται νά δώσουν άδειαν τού; έγγυτά δε ; νά πάρουν 
έπεσαΰτα πράγματα άπ έκεϊνον όπου τού ; άφήκεν πάλι, καί 

. νά πουλήσουν δσον ήμπορησουν νά ένρ κ ίτε ; ■ καί άν έγίνε- 
τον δτι ό χρεωφελετη; να ήτον ςενικο; άπ  ε;ω  τ η ; χωρα,,

30 καί νά ή θ έλη σε ν νά πά γρ , ό δανειστή; ημ.πορει καλα νά τόν 
κωλύσρ καί νά του ύστερήσρ τό άμάχιν του, χωρί; νά ποίσρ1
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νόσιν τη ; αύλ·η;, ή νά περικρατήσρ τό κορμίν του χρεοοφε- 
λετη, έω; όπου νά τό ποίσρ νόσιν τόη; αύλή; · καί ό βισκούν- 

τη ; έντέχετα ι νά στείλρ νά τόν φέρουν έμπροσθεν του, διά 
νά ίκανώσρ έκεϊνον τό χρεωστεΐ εκείνου ή έκείνη; άπα ί τό 
ποιον ένι κρατημένο;, καί ούτω; ήμπορεΐ νά ποίσρ ό έγ γ υ τη ; 5 
άπ έκεϊνον όπου τόν έβαλλεν εί; την έγγυμασίαν · καί άν ού- 
δέν έχ-ρ άπό πόθεν, ήμπορεΐ νά τόν άποβγάλλρ άπαί την έγ

γυμασίαν, άφοϋ νά ομόσρ, ώ ; άνωθεν έλαλήθην, ή αύλή έντέ- 
χετα ι νά τόν παραδώσρ του έγγυτή , καί έντέχετα ι νά τόν 
κρατρ ει; την φυλακήν του ώ ;περ  χριστιανόν, χωρί; νά του 10 
ποίσ-ρ κανέναν κακόν έω; νά τόν πλερώσρ, καί τούτο ένι δί
καιον και κείμενον.

07. Περί του έγγυητου, και πω ; καί πότε ήμπορεΐ νά 
εύγρ άπαί την έγγυμασ ίαν, καί πότε ούδέν ήμποοεΐ νά 

εύγ?ί ■ 15-
Καλά ή γνώριζε δτι έάν ένη δτι εΐ; άνθρωπο; πέσει, τούτε- 

στιν νά ήπρ εί; έγγυμασίαν δ ϊ  άλλον έω; έναν τάρμενον ώνο- 
φ. 61. ματισμένον, καί έάν λάχρ μετά  ταυτα  δ |τ ι  ό έγ γυ τη ; άγνω- 

ρίζεται με τόν χρεωφελέτην, καί έρχεται εί; την αύλήν καί 
άγκαλεΐ τόν χρεωφελέτην, καί λεγει δτι θε'λω νά εύγώ άπαί 20 
την έγγυμασίαν όποϋ τόν έγγύθηκα, δτι ούδέν θέλω πλεΐον 
νά ήμαι εί; την έγγυμασίαν, τό δίκαιον ορίζει δτι ό έγ γυ τη ; 
ούδέν ήμπορεΐ νά εύγρ, ούδέ νά τόν σφίξρ τόν χρεωφελέτην 
τ ίπ ο τε ; έω; τό τε'ρμενον τό ώνοματισμένον, χωρι; άν έχουν 
άλλον στίχημαν μέσον του;, ή άν ό χρεωφελέτη; ούδέν θέλρ 25 
νά περάσρ έξω τ ή ; γή ;, δτι έάν ήθελε νά περάσρ την γην 
έναν κείμαίνον νά τόν άποβγάλρ εί; τανιό του άπαί την έγγυ
μασίαν, άν θελήσρ ό έγγυτη ;, δτι οΰτω; έστίν τό κείμενον.

οζ. Περί του έγγυητή  όπου ούδέν όμολογα παρά τό ήμ ι- 
σον τή ; έγγυμασ ία ;. 30

Έάν τύχη  δτι εί; άνθρωπο; έχει έγγυητήν όπου τόν εγ -



68 Λ ϋ  I Ζ Λ I

γυήθην διά πέρπυρα κ', καί όταν έ'ρτη το τε'ρμενον, ό δανει
σ τώ ; του ζή τα  του τδ άμάχιν του των κ’ περπύρων, άπαί το 
ποιον τον έ'θην, καί ό έγγυ τη ; αποκρίνεται, μη το όρίσοι ό 
θεός δτι ούδέν σου είμαι έγγυτης παρού πέρπυρα ι’, τδ  δί- 

5 καιον ορίζει δτι άν έ'νη δτι ό δανειστής έ'χει δύο μάρτυρας 
όπου ε’ίδασιν ·η ήςεύρουν δτι ένι έγγυτης των κ ' περπύρων, 
πρέπει νά τά  πλερώση * καί άν ούδέν έ'χη β' μάρτυρας τδ 
πώς ένι έγγυητης, νά όμόση επάνω εις τά  άγια  τδ πώς δέν 
έ'νι έγγυητης, εί μη πέρπυρα ι’, καί άπότης όμόση ένι άνέγ- 

10 κλητός άπαί τά  δέκα πέρπυρα.
οη. Περί του λαβεΐν άμάχιν άπαί τδν έγγυτήν δυναστικού 

τρόπου.
Έ άν τύχη  δτι εις άνθρωπος έγγύθην ετερον άνθρωπον, και 

εκείνος όπου τδν έγγύθην ό έγγυτης θέλει νά πάρη τδ άμά- 
15 / ιν  του, έντέχετα ι νά τδν άφηση νά τδ πάρη, άμε άν εν/) 

δτι δ έγγυτης πάρη τοΰτο δυναστικοΟ τρόπου τδ  άμάχιν του, 
καί ήμπορηση νά δείζη μέ β' μάρτυρας τδ πώς του ενι εγ 
γυητής εκείνος, έντέχετα ι νά ενη κακοδικημένος, ώ ; γιον δυ
νάστης της χώρας, δτι άν του έστέρησεν τδ άμάχιν του άδι- 

20 κα, ή αύλη ηθελεν | τδ ποίσει νά τδ στρέψη μέ δίκαιον · καί φ. 02. 
νά ήγνωρίζης καλά δτι πάντες οί άνθρωποι ήμπορουν καλά 
νά πάρουν τδ  άμάχιν άπαί τούς έγγυητάδες τους ¿δίχως ά γ- 
κάλεμαν τ·ης αυθεντίας ηγουν τ ’ης αύλης, μέ τοιουτον νά έχη 
β' έγγυητάδες, δτι ένι έγγυτης του, δτι ούτως ένι τδ κεί- 

25 μενον .
οθ. Περί έκείνου όπου ή μπορεί νά πουληση τδ σπίτιν του 

του χρεωφελέτη του, η του έγγυτη  του, η ό δανειστιός, καί 

ποία πούλησι νά ά ς ιά ζη .
Έ άν τις  είς άνθρωπος έγγέτα ι έτερον άνθρωπον, καί 6 δανεί- 

30 ζων τδ  δικόν του ζητα  άμάχιν, καί ό έγγυητης δίδει του τδ 
σπίτιν του είς άμάχιν, καί ό δανειστής ούδέν πρέπει νά τδ πάρη
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διά τδ ούδέν του έπούλησεν, άμέ έδωκέν τού το ώς άμάχιν, ά- 

μέ ό έγγυτης ό άφέντης του έσπιτίου εκείνος νά την  πουληση 
την κληρονομιάν του διά νά εύγη άπαί την έγγυμασίαν · καί 
έάν ό έγγυτης ό άφέντης του πραγμάτου θέλη νά την δώση 
την κληρονομιάν του του δανειστή, ή μπορεί νά την πάρη είς 5 

άγοράν, έντέχετα ι άμε ό δανειστής νά πουληση τδ άμάχιν του 
χρεωφελέτη του ■ καί έάν ό δανείστιδς άπέθανεν, καί έάν κα
νείς συγγενής έκείνου όπου ή τον κληρονομιά ήλθεν δμπρδς ζη- 
τώ ντα έκεϊνον τδ άπλίκιν ώ; γνήσιος κληρονόμος, έντέχεται 
νά τδ έχη, καί εκείνος όπου ειχεν αγοράσει την κληρονομιάν ίο  
ηθεν χάσει έκεϊνον τδ νά έδωκεν μέ δίκαιον · καί διά τοϊίτο 
ούδέν έντέχετα ι ό δανείστιδς νά πουληση την κληρονομιάν, ά
μέ ό έγγυτης όποιός ούκ έχει φόβον τινός, ούδέ κίνδυνον να 
πουληση, διότι τδ δίκαιον ορίζει ό'τι ό έγγυτης πρέπει νά τδ  
πουλ'ηση, καί νά κ ιτιαστη άπαί την έγγυμασ ίαν. 15

π. Περί τδ δίκαιον τών άμαχιών των έγγυτάδω ν, τών ά - 
μαχίων τά  έπουληθησαν, καί τις μέλλει νά τά  ίκανώση.

Έ άν τύχη  ότι εις άνθρωπος έχει έναν χρεωφελέτην, ούδέν 
έντέχετα ι νά τδν βάλλη είς έγγυμασίαν διά νά ρεσπετιάση 

ι. 63. εκείνον | νά μηδέν πλερώση τδ  χρειοστεϊ του χρεωφελέτη του· 20 
ότι καλά έντέχετα ι καί νά ‘/¡γνωρίζουν ο ί . άνθροοποι ότι έάν 
άφηση ό χρεωφελέτης ν’ άφηση νά πουλήσουν τδ άμάχιν του 
έγγυτη  του μέ τ’ άμάχια  τούς έγγυτάδες, έχάθησαν λοιπόν, 
ούδέ νά μείνη διά τδ χρέος τδ  χρεωστεϊ ό έγγυτης του δα
νειστή του όπου ενι άπδ άλλον τόπον, νά μηδέν δώση καί νά 25 
του στρέψη όλα του τά  άμάχια , καί όλην την ζημίαν την νά 
λάβη διά τά  άμ ά χιά  του όπου έπουληθησαν διά λόγου του 
καί διά τδ χρέος του · καί τοϋτο ενι δίκαιον καί κείμενον κα
τά  την άσίζαν της Ίεροσολύμου.

πα. Ώ δ ε  νά πουμεν τδ δίκαιον έκείνου όπου δανείζει τδ 30 
κτηνόν του ετέρου άνθρώπου, καί έκείνος όπου τδ  έπηρεν δα-



νεικόν ένι χρειωφελέτης ή εγγυητής κάτινος, καί διά ποίαν 
αιτίαν ή μπορεί νά χάση το κτηνόν τ ο υ .

’Εάν λάχη δτι είς άνθρωπος θελήσει νά ποίση χρηστότηταν 
καί αγάπην ένοϋ του φίλου, καί δανείζει του το άλογόν του,

5 ή καβαλλικεύγει τον όμπρός έπάνω εις την σέλλαν καί εκείνος 
καβαλλικεύγει όπισθεν τοϋ φίλου του, καί εκείνος ό φίλος του 
ένι ούτος άνθρωπος όπου χρωστεΐ, ή ένκυτής κάτινος ανθρώ

που ή γυναίκας, καί έμπλάζει τους καβαλλικεμένους, ·η μόνος 
του, ή έμπροσθεν καί ό νοικοκύρης όπισθεν αύτοΰ, τό δίκαιον 

10 ορίζει ότι εκείνος ή εκείνη του ποιου ένι εγγυητής ή χρεω- 
φελέτης, ή απορεί καλά νά του σηκώση τό κτηνόν του διά τό 
χρέος του ή διά την έγγυμασίαν του, νά κιτιάση τό χρέος του 
μέ δίκαιον καί κατά την άσίζαν · καί καλά βλέπετε τίναν τ ι

μάτε μέ καλοσύνην, νά ενη τοιοΰτον κορμίν όποΰ νά μηδέν 
15 ήμπορήσης νά χάσης μέ δίκαιον, ότι καλά ενι μαρτυρημένο 

πράγμαν ότι τό κτηνόν ένι έδικόν του, έφειδή καβαλλικεύγει 
έμπροσθεν καί έσού οπ ισ τεν .

πβ. Ά π α ί τώρα νά ακούσετε τό δίκαιον τούς ανθρώπους 
καί των γυναικών, όπου δουλεύγουν μέ άλλους λάς, καί διά

20 τά  πράγματα τά  οί άνθρωποι καί αί γυναίκες μισταρόνουν
είς | ύπέρ του άλλου, διά πράγμαν τό μ,έλλει νά δώση καί <?■ 04-
εκείνος νά τό π ά ρ η .

π γ . Καί αύτόν έλατίνικον νόμιμον. Περί του σεργέντη, καί 
ποταπην εξουσίαν έ'χει ό κύριος προς τον σεργέντην του καί ό 

25 σεργέντης πρός τον κύριον.

’Εάν λάχη ότι είς άνθρωπος, ή μιά γυναίκα κρατεί έ
ναν άνθρωπον σεργέντην, -η μία τζαμπερλάνα, είς καιρόν ώνο- 
ματισμένον, τό δίκαιον ορίζει ότι ό κύριος "η ή κυρά όπου τον 
έκρατήσαν έχει καλά ότοσαύτην έξουσίαν, ότι, άν θέλη, ή ί.~ 
πορεΐ νά τον άπολογιάση, όταν θέληση, τόν σεργέντην ή την 
τζαμπερλάναν τους, ένι κρατούμενος μέ τοιουτον, νά τον πλε-

ΊΟ Α  Σ I  Ζ Α I
ρόνη έπεσαΰτον όσον έδούλεψεν, καί άλλοίως ή άπολογία ενι 
είς ούδέν· άμέ ό σεργέντης, η ή τζαμπερλάνα, ούδέν ήμποροϋν 
νά εύγοΰν άπαί τόν κύριόν τους έως τό τάρμ.ενον, έάν ό κύ
ριος ή ή κυρά όπου ένι, ούδέν τούς θέλουν · άμέ έάν ένη ότι 
ό σεργέντης, ή ή τζαμπερλάνα, όπου ούδέν απομένουν του 5 
κυρου ή τής κυράς καί θέλουν νά περάσουν, τό δίκαιον ορίζει 
ότι ό κύρης, ή ή κυρά όπου τούς έκράτησεν, ένι κρατούμ,ενος 

νά τούς δώσουν εϊδησίν, ήγουν απολογίαν, έφειδή θέλουν νά 
περάσουν, καί νά τούς πλερώσουνε έπεσαϋτα όσον έδουλέψαν · 
άμέ άν ούδέν θέλουν νά περάσουν, ό κύριος ή ή κυρά τους νά 10 
μηδέν τούς δώσουν άπολογίαν, άν ούδέν θέλουν, είς τό τέρμε- 
νόν τους · καί έάν ό σεργέντης, ή ή τζαμπερλάνα έπήγαν δί
χως την εϊδησίν τους όλον προτήτερα, ένι θίορκοι, καί έπειτα  
νά χάσουν όσον έδουλέψαν, τό μηνιόν τους · καί έάν εύρεθή 
μέ έτερον κορμίν είς την χώραν, έντέχετα ι νά λάβη εκείνος 15 
•η εκείνη νά τρυπήσουν την παλάμην τους μέ έναν σίδερον 
βραστόν, ούδέ κάνού, νά όμόση νά μαντενιάση τον κύριόν του, 
ή την κυράν του, καί νά ποίση την δουλιάν του ώς τό τέλος 
τοϋ τεομένου τόν έσυνεβάστησαν καιρόν, ότι έφειδή έξέβην δί- 

<ρ. 65.χω ς τήν εϊδησίν του, καί χώρις [ νά τελειώση ό καιρός τοϋ τερ- 20 
μένου, όλον προτήτερα άρνάται τόν θεόν του, καί έπ ε ιτα  ψεύ

δεται ά όρκος του, καί ό νόμος ορ ίζει.
πδ. Περί τοϋ σεργέντη ή τής τζαμπερλάνας τήν έκράτη

σεν, καί ηύρεν ευρημαν, τίνος έντέχετα ι νά ένη έκεϊνον τό ευ- 
ρημαν, τοϋ σεργέντη, ή τοϋ αύθέντη όποΰ ένι. 2.»

Έ άν εις άνθρωπος κρατή έναν σεργέντην είς τό μηνιόν του, 
ή μίαν τζαμπερλάναν, νά πολομοΰν τήν δουλίαν του, καί λα- 
χάνη ότι ό σεργέντης ή ή τζαμπερλάνα ευρίσκουν ευρημαν, 
τό δίκαιον ορίζει ότι ό κύριος έντέχετα ι νά έχη τό 'ήμ ισ ον, 
ό δέ σεργέντης καί ή τζαμπερλάνα τό έτερον ήμισον · ό κύ- 30 
ριος υπάγει έξω μέ τής κυράς, ή είς φουσάτο, καί άν κάμη

Τ Ι Ι 2  Κ Ϊ Ι Ϊ Ρ Ο Υ  Α. 11
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τίποτες ό κύρης ή ή κυρία, έντέχετα ι νά έχουν καί αύτώς 
τό ήμ,ισον μέ δίκαιον.

πε. ΓΙερί του (σεργέντη ή της τζαμπερλάνας όπου κλέφτει 
κανέναν πραγμαν του αύθέντη του καί φεύγει.

5 Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος έκράτησεν έναν σεργέντην ή 
μίαν τζαμπερλάναν, καί ό κύριος η ή κυρά λείπουν άπου τό 
σπίτιν, καί ό σεργέντης ή ή τζαμπερλάνα πέρνουν κανέναν 
πραγμαν άπαί τό σπίτιν, -η άπαί τον κύρην, ή την κυράν κρυ
φά τους, καί μετά  ταΟτα ό κύρης η ή κυοά ευρίσκουν έκεϊνον 

10 το πραγμαν τό έχασεν άπάνω είς άλλον άνθρωπον η είς γυ 
ναίκαν, τό δίκαιον ορίζει ο τι ό κύρης η ή κυρά άπαί τών ποίιυν 
σεργέντην ·η ή τζαμπερλάνα έποΐκεν έκείνην την δουλίαν, έν- 
τέχετα ι νά πάρη το έδικόν του μέ δίκαιον, νά όμόση επάνω 
είς τ ά  άγια, ούδέν τό έπούλησαν, ούδέ έδώκαν έκεϊνον τό πραν- 

15 μαν τινός τό εύρηκασιν, άμέ έκλέψαν το, ώς περ είπεν, μέ τον 
σεργέντη ·η μέ την τζαμπερλάναν του, καί ούτως έντέχετα ι 
νά λάβη τό πραγμάν του, καί ή μπορούν νά τον κράζουν κλέ
πτην, άν θέλουν έκεϊνον όπου τον έχασεν· καί άνίσως ότι έκεΐ- 
νος όπου τό έ'κλεψεν ήμπορη νά π ιαστη, έντέχετα ι νά έ’νη 

20 μέ δίκαιον είς [ έπιτίμησιν είς τό κορμίν του έπεσαϋτον όσον φ. 6δ. 
χρηζει τό πραγμαν τό έ'κλεψεν, καί τούτο ένι κείμενον καί 
δίκαιον κ ατά  την άσίζαν τών 'Ιεροσολύμων. ι < Ν

π ς \ Περί του σεργέντη ού της τζαμπερλάνας όπου χάνουν 
κανέναν πραγμαν του αύθέντη.

25 Έ άν λάχη  ό'τι είς άνθρωπος έ'χει έ'ναν δοϋλον λεγόμενον 
σεργέντην, η μίαν δούλην λεγόμενην τζαμπερλάναν, καί ό 
δούλος η ή δούλη χάνουν κανέναν πραγμαν άπό έκεΐνα 
τά  έ'χουν είς την βλέπισίν τους τού κυροϋ ή τής κυρας 
του, τό δίκαιον ορίζει καί έντέχετα ι νά καλλιωτερίσουν τό 

30 πραγμαν τό έχάσαν, ή νά δώσουν την τιμήν του, καί ούτως 
έ ν τέχ ε τα ι.
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π ζ . Περί έκείνου όπου δέρνει τον σεργέντην του η την τζα μ 
περλάναν .

Έ άν είς άνθρωπος άγκριστή μέ τό σεργέντην του η μετά  
την τζαμπερλάναν του καί κροΰ του μίαν φουσκιάν, καί ό σερ
γέντης καί ή τζαμπερλάνα άγκαλουν είς τήν αυλήν, κατά  την 
άσίζαν, τό δίκαιον ορίζει ό'τι διά φουσκίαν ό κύοιός του -η ή 
κυρά του ούδέν νά τοϋ ποίση άσίζαν · άμέ άνίσως ό κύρης ή 
ή κυρά άν τό[ν| δέρνουν, η νά ποίσουν νά τον δέοουσιν άμετρα 
τον σεργέντην του ·η την τζαμπερλάναν του, ·η ά.ν του έποΐκεν 
πληγήν φανερήν, καί νά έγκαλέση είς την αύλην, ή άσίζα καί 

τό δίκαιον ορίζει ότι νά έχη ούτος καλόν δίκαιον, ώς γίον νά 
έχη είς ξένος.

πη. Περί του ράφτη όπου ράφτει τά  ροϋχα τούς ξένους καί 
φεύγει μέ όλα τά  ροϋχα, οΰτως καί άπού πάντας τούς τεχν ίτα ς.

Έ άν γένηται ότι ένας άνθρωπος δώση τ ά  ροϋχά του ένοΰ 
ράφτη νά τά  ράψη καί νά. τ ά  όδηγήση, ή άν δώση πανίν έ- 
νοϋ άνυφαντάρη νά τό κάμη, ή έτερην χρησιν έτέρου τεχν ίτη  
διά νά τό όδηγήση, καί ά τεχν ίτης φεύγει μέ όλα, καί λαχά- 
νη μ ετεπειτα  τό έδικόν του, ή τά  ροϋχά του εύρίσκουνται άπά
νω έτέρου άνθρώπου, ή είς τον σπίτην του, τό δίκαιον ορίζει 
ότι νά περιλάβη τό έδικόν του μέ τοιοϋτον, τό έντέχετα ι 

• νά όμόση έπάν&ί είς τά  άγια, οτι έκεΐνος | έκεϊνον τό πράγ- 

μαν ούδέν τό έδάνεισεν, ούδέ τό έπούλησεν, ούδέ έδωκέν το, 
ούδέ έμ.άχεψέν το, άμέ έδωκέν του τά  ροϋχά του, οΰ τά  πα 
νιά του, οΰ τό έδικόν του, διά νά τό όδηγήση, καθώς άνωθεν 
δηλοΐ, καί μέ τοιοϋτον νά πάρη καί νά λάβη τό έδικόν 
του ολόκληρον ■ αληθώς τοιοϋτον λαλεΐ ή άσίζα καί ορίζει 
ότι, άν ένη ό τεχν ίτη ς έποΐκεν τ ίπ ο τες δουλίαν είς έκεϊνον 
τό πραγμαν, καί μέλλει νά πλερωθή ό τεχν ίτη ς τό έντέχε- 
τα ι τοϋ κούπου του, όπου έχασεν πάντα  όσα έδωκέν είς έκεϊνον 
τό πραγμαν.



ττθ. Περί εκείνου όποΰ ένοικίασεν το σπίτιν του, καί πότε 
ήμπορεί νά το στρέψη εκείνο; όποΰ το ένοικίασεν.

’Εάν λάχη  ο η  εί; άνθρωπο; ’νοικιάζει το σπίτιν του ένου 
ανθρώπου ·η ¡αίας γυναίκα; έω; έναν καιρόν ώνομ.ατισμένον, το 

5 δίκαιον ορίζει, έφειδη ό ’νοικοκύρης το ένοικίασεν έω; χ  τέρ- 
μενον, ούδέν ήμπορεΐ νά τον εύγάλη κανείς, εω; δτεου νά τ ε -  
λειωθη το τέρμενον τδ έσυνεβάσθησαν, ουδέ έκεϊνο; νά εύγη 
όπου ένοικίασεν το σεείτιν έω; τον καιρόν τον δηλούμ,ενον · 
καί άνίσω; καί θέλη ναύκαιρέση τδ  σεείτιν, νά πλερώση τδ 

10 ένοϊκιν εω; τδ  τέρμενον, έάν νά ποΐκεν τεαρά ¡αίαν ημέραν · 
όμοίω; καί ό νοικοκύρη; δεν έχει άδειαν νά τδν εύ γά λ η .

Περί του αύτου .
'Ομ.οίω; εί; άνθρωεεο; ένοικίασεν τδ σεείτιν του ένου αν

θρώπου ·η ¡αία; γυναίκα; έω; χ  χρόνον, καί εκείνο; ·η εκείνη 
15 όπου ένοικίασεν τδ σπίτιν εκείνον, καί ένι κακοποιό;, ·η έκα- 

τακρίθην, η νά τδν εξορίσουν άπαί την χώραν του, η ώ ργί-
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στην του ό ρηγα;, -η νά τδν έςορίσουν άπ  έξο> τη ; χώρα;, τοιου- 
τον κοριών ένι θεσπισμένου εί; την άσίζαν νά ¡αηδέν πλερώση 
παρού δσον καιρδν έκαθέζετον ¡αέσα εί; τδ σπίτιν, καί ούχί πλέον.

20 Ά ληθω ; έάν ένοικίασεν τδ σπίτιν ¡αου μ ι ϊ ;  γυναικός, καί ε
κείνη είνε μαυλίστρια, η κακη γυναίκα, -η ένι κακδ; άνθρωπο; 
καί κακη; τάξη ;, η κακέ*; | άκοης, καλά έντέχετα ι νά τδν εύ- β. 03. 
γάλω  άπαί τδ σπίτιν μου πριν τον καιρδν του τερμένου, καί 
νά πλερώση εί; δσον καιρδν έποΐκεν μέσα εί; τδ σπίτιν, διότι 

25 ούδέν ένι δίκαιον τοιοΰτοι λα; νά ενν] μέσα εί; καλού; λα:, 
παρά εί; τόπον κοινόν, τδ ένι θεσπισμένον νά άπλικεύουν τοιου- 

το ι λ α ; .
ί-α. Περί έκείνου όπου ούδέν θέλει νά πλερούση τδ ένοϊκιν τού 

σπιτίου, καί εί; τίνα νά κρατηθη ό νοικοκύρη;, ή τ* νοικοκυρά .
30 Καλά ήγνώριζε δτι, έάν εί; άνθρωπο; ’νοικιάζη τδ σπίτιν 

του ένου ανθρώπου, ·/) μ ια; γυναικός, καί εκείνο; η εκείνη ό-

πού ένοικιάσασιν τδ σπίτιν του οΰδέν θέλουν νά τδν πλερώσουν 
το ένοϊκιν του σπιτίου, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι ό ’νοικοκύρης ήμ- 
πορεϊ νά βάλλη κλειδιν καί νά κλειδώση τδ  έσπίτιν του έπ ά - 
νω εί; παν πράγμα  τδ έχει 6 οίκος, καί νά τά  πουληση μ.έ 
τ·ην εΐδησιν τού βισκού/τη καί έκείνου, ’η εκείνη; όπου ένι 5 

τά  πράγματα  έδικά του, έάν θέλη νά εν·/], καί έντέχετα ι νά 

πλερωθη ει τ ι  καί άν τού χρεώστη άπαί τδ  ένοϊκιν του σπι

τιού του · καί έάν ούδέν ήμπορηση νά ςηπλερωθη άπαί τά  εΰ- 
ρισκόμενα πρά γμ α τα  τού οίκου, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό νοι
κοκύρη; ήμπορεΐ νά κρατηθη έπάνω έκείνου η έκείνη; οπού 10 
ένοικίασεν τδν οίκόν του, καί έντέχετα ι νά τδν πλερώση τά  
πρόλοιπα μ.έ δίκαιον.

Ijß. Περί τού ανθρώπου όποΰ άγουγιάζει τδ κτηνόν του, ηγουν 
τδ άλογόν του, ετέρου ανθρώπου, καί ψοφήσει, τ ί ;  έντέχετα ι 
νά  τδ ίκανώση. 15

’Εάν εί; άνθρωπο; άγωγιάση τδ κτηνόν του ετέρου ανθρώπου, 
καί έκεϊνο; όποΰ τδ άγωγιάσει τδ  άλογον, σύρνειτο καί πέρνει 

το, ώ ; έντέχετα ι, καί ψοφά τδ άλογον, έντέχετα ι νά ένη κ ίτε; 
μέ τοιούτον, νά όμόση έπάνω εί; τ ά  άγια  δτι, έκεϊνο; έκεΐνον 
τδ  κτηνδν ούδέν τδ έξηστράτησεν, ούδέ έποϊκέν του κανέναν 20 
πραγμαν παρά τδ ποιδν έ'μελλε νά ψοφηση, καί μέ τοιούτον 

C.69. νά ένη κ ίτε ;·  άμε έάν έκεϊνο; όπου άγωγίασεν | τδ κτηνόν, 
έπαράλλαξεν την στράταν καί έπηγεν άλλού παρά τδ  στοίχη- 
μαν, η έάν τδ  παραφόρτωσεν γομάριν παρά τδ πρέπον, τδ 
κτηνδν έλαβεν θάνατον, η έλαβούθην, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι έκεϊ- 25 
νο; νά τδν καλλιωτερίση τδν κτηνδν μ.έ δίκαιον έκεινοΰ τού 
άφεντό; του, ·η εί; καρτζά, ·η έτερον κτηνδν ώ;άν έκεΐνον, μέ 
τδ δίκαιον καί τη ν  άσίζαν.

ί-γ. Περί του καμηλάρη όποΰ άγω γιάσει τά  καμηλιά του, 
καί έκεϊνο; άφηνει τα  καί πολεμούν ζημίαν. 30

Έάν εί; καμηλάρη; άγω γιάζη  τά  καμηλιά  του νά φέρουν
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κρασίν, ·>' ’λάδιν, ή άλλον πραγμαν τίποτες, καί εάν λάχη  δτι 
πέσουν τά  καμήλια καί ποίσουν ζημίαν άπ’ έκεΤνον το  γομάριν 
το βαστοΰσιν, περί· τούτου δ καμηλάρης ούδέν έντέχετα ι τ ίπ ο 
τες νά καλλιωτερίσ-/) ά π ’ αυτήν την ζημίαν με δίκαιον · άμε 

5 έάν λάχν] ο τ ι τά  σκοινία τού σαμ,άτου του καμηλίου κοπούν, 
το δίκαιον ορίζει, δ τ ι ό καμηλάρης νά καλλιωτερίσ^ εκείνην 
την ζημίαν με δίκαιον · καί έάν ό άρχων τού πραγμάτου ήμ- 
πορεΐ νά δείξφ μέ β’ μάρτυρας όπου μαρτυρούσιν δ τ ι δι’ άφορ- 
μην τού καμηλάρη έπεσεν το  καμηλι, διά την κακήν του βλέ- 

10 πισιν, περί τούτου ό καμηλάρης νά τό μαντιάσϊ) με δίκαιον 

την ζημίαν ·η τσακισμόν.
ί[δ. Περί τού κτηνού τού άγωγιασμένου όπου άποστήνεται 

εις την στράταν καί ψοφά, άπάνω ’ς τίνος νά ένη ή ζημία, 
άπάνω τού όπου τό άγώγιασεν, η άπάνω του όπου τό καοαλ- 

15 λίκεψεν εις την όδόν.
Καλά νά ήγνωρίζγις δτι, έάν λάχγι δτι είς άνθρωπος άγ&>- 

γιάσει τό κτηνόν του κάτινος, καί τό κτηνόν άποστέκεται είς 
την  όδόν, τό δίκαιον ορίζει οτι, έφειδή έποστάθην, νά μηδέν 
τό πάρν) έξω μέρου, άμε είς τό πρώτον χωρίον, "η κατοικίαν 

20 άνδρών χριστιανών, καί έκεϊ νά τό άφήση, καί νά άγωγι 
άλλον κτηνόν άπάνω είς εκείνον τό άποστάθην έξω μ.έρου 
ποώτου χωρίου, -η κατοικίας · καί άλλάχν) καί ψοφήσει τό  κτη  
νόν, τό  δί|καιον ορίζει νά τό άμαντιάσφ ότοσαύτης οσον έχρη- φ. 70. 

ζεν όταν του τό άγωγίασεν.
25 \ζ .  Περί εκείνου όπου άγω γιάζει τό κτηνόν ένου ανθρώπου,

καί νά τον άρρεσαιάσφ, καί άν ψοφήσν] έπάνω ’ς τίνος νά ενφ 

ή ζη μ ία .
Έ ά ν  τύχ?] είς άνθρωπος, -η μία γυναίκα άγω γιάζει ένα κτηνόν 

άπού άποστέκεται, ·η πιάνει το κανέναν κακόν, καί εκείνος η 

30 εκείνη όπου νά τό άγωγιάσουν μαρτζασιάζει το, καί τό κτηνόν 
ψοφα, η λαβόνεται, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι έντέχετα ι νά το άμαν-
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τιάσ·/) μέ τό δίκαιον, δ ιατί δτι κανείς άνθρωπος ούδέν έντέχετα ι 
νά μαρετζάσφ κανέναν ετέρου κτηνόν διά  κανέναν λάδωμαν 
όπου νά τού γενί), παρεκτός τού κυρίου αυτού.

Ις·. Περί έκείνου όπου άγωγιάσει κτηνόν, καί άφοΰ τό άγω - 
γιάσνι τό κτηνόν πουλεΐ το, ΐ  άμαχεύγει το διά χρέος τό χρω- 5 
στεϊ, καί μοναΰτα ά άγοραστής ά μ α χ ε ύ γ ε ιτο .

Έ άν γένηται οτι είς άνθρωπος άγω γιάζει τό κτηνόν του 
ετέρου άνθρώπου -η γυναίκας, καί εκείνος όποΰ τό άγωγίασεν 
πουλεϊ το, ή άμαχεύγει τό, ή πέρνουν το διά χρέος άπού χρεια
στεί, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι ό κύριος τού κτηνού, η ή κυράτου ίο  
νά τό πάρ·ρ άπού τό εύργι είς τό ρηγάτον μ.έ την εΐδησιν τού 
βισκούντη, ή τού έμπαλή τής γής έκείνης όποΰ νά εΰρ-η τό 
κτηνόν του, καί νά φέρφ δύο μάρτυρας νά μαρτυρήσουν καί νά 
δμόσουν ότι τό πώς τό κτηνόν ενι έδικόν του, ομοίως καί ό 
κύριος τού κτηνού καί αυτός νά όμόσ-/) είς τ ά  άγια, οτι τό 15 
κτηνόν του ούδ’ έπούλ,ησέν το , ουδέ έμάχεψέν το, ουδέ έχάρισέν 
το, άμέ ούτως τό έγωγίασεν, καί τότες νά πάργι τό κτηνόν 
του ολόκληρα, δτ ι ούτως ένι τό  δίκαιον κατά  την  άσίζαν τής 
Γερουσαλημ.

όζ. Περί έκείνους όπού δίδουν τάς οικίας τους, η τους άγρούς 20 
τους, ή τούς κήπους τους είς έφητον.

’Εάν γένηται δτ ι είς άνθρωπος δώσει τό άπλίκιν του, η τον 
άγρόντου, η τον κηπόντου  είς έφητον κάτινος άνθρώπου άπ αύ- 

1-λης, κατά την άσίζαν | της χώρας έκεΐνος όποΰ πλερόνει τό 
έφητον ήμπορεϊ νά άφήστι το πάκτος πάσα ώραν όποΰ νά θέλφ, 25 
διότι πλερόνει δσον καιρόν τό έκράτησεν τό πράγμα, άνευ άν 
έχουν έτερον στοίχημαν αναμεταξύ, καί διότι ούδέν πέρνει άπαί 
τόν καρπόν, παρά δσον έντέχετα ι · ώς περ άν ήτον άμπελών 
είς έφητον, ·η είς κήπος, καί έκεΐ,ος παρευτύς έκλεξεν δλον τόν 
καρπόν, καί ά  θέλή νά άφήσν) τό  πάκτος, ούδέν ήμπορεϊ νά 30 
γενή τούτο, άμέ έντέχετα ι ούτως νά τό άφήσϊ), καί καλεϊς τον



εις τόν κήπον ή εις τον αμπελώνα ώ; γιον το έπήρεν, και ε ί, 
έτεσαΟτον καιρόν όσον τό έκράτησεν, και περιττού βελτιον, 

καθώς ένι συνήθειαν καί κουστουμιν των δένδρων των χλωρών, 
ότι πρέπει νά καλλιωτερίζουνται εις πασα καρπόν, χωρίς αν 

5 είχαν έτερον στοίχημ.αν ριεσόν τους· οτι καλά νά έγνωρίζρς ό'τι 
όλα τά  σ το ιχήματα  τ ά  πολεμούν οί άνθρωποι μέσον τους έντε- 
χε τα ι νά ένρ άξιαζόμενα, χωρίς τά  σ το ιχήματα  μηδέν ενι κατά  
πρόσωπα του νόμου, ουδέ κατά πρόσωπα καλών κουστουμιών, 

ο τ ι σ το ιχήμ ατα  καταπονούν, οΰ νικούν τον νόμον.
ΙΟ ίγη. Περί εκείνου όπου λαμβάνει έτερον πραγμαν εις έφηταν, 

καί ούδέν θέλει νά πλερώσρ τό έφητον, καί που καί εις τινών 

έντέχετα ι νά στραφρ ό κύριος τοΟ πραγματου .
'Εάν γένηται οτι είς άνθρωπος δίδει την οικίαν του, ή τον 

κήπόν του είς έφητον έως καιρόν ποσουμενον, καί έάν 6 κύριος 

15 3 ■'ί ■''•'-’Ρ1'5'- τ0 ° έ? ''ίτου ν^"α  του πακτονάρη, η τής πακτονα- 
ρίας τό πάκτος, καί εκείνος ούδέν θέλει νά τό δώσρ τό έφητον, 
καί λέγει οτι έπλέρωσέν τον, έν τούτω  έντέχετα ι νά βιγλίσρ 
ή αύλή, ότι έκει όπου λέγει ότι έπλέρωσέν τόν κύριον του 
πραγμάτου πρέπει νά εχρ β' μάρτυρας νά μαρτυρήσουν ώς δέ- 

20 χετα ι, ότι είδαν τον | νά πλερώσρ την τοιαύτην ‘ή μ έρ α ν  κ α ί? .7 2 . 
¿ν ούδέν εχρ τούς β' μάρτυρας, 6 κύριος ή ή κυρά του έφήτου 

έντέχετα ι νά όμόσρ είς τά  άγια, ότι ούδέν έπλερώθη, και με 

τοιουτον έντέχετα ι να λαβρ το εφητον με δίκαιον.
1·θ. Πεοί εκείνου όπου πακτόνει ένοΰ ανθρώπου το πραγμαν 

25 του, καί 'ούδέν θέλει νά πλερώσρ, καί ό κύριος του έφήτου 
πέονει του τό άμάχιν του, καί έπάνω έκείνου τοΟ άμαχίου του 
γίνετα ι τ ίπ ο τες έξοδος, τίς μέλλει νά τόν πλερώσρ τόν όξοδον.
* ’Εάν γένηται ότι είς άνθρωπος, η μία γυναίκα δίδει την οι
κίαν της, η τόν κήπόν της είς έφητον τόσα τόν χρόνον, η τόν 

30 μήναν τόσα, καθώς έσυνεβάσθησαν μέ έναν άνθρωπον, καί όταν 
ερτρ ό καιρός, καθώς έσυνεβάσθησαν, ζη τά  ό κύριος του πραγ-
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ματου το εφητον του έκείνου ή έκείνης οποΟ τό κρατεί τό 
πραγμαν του, ήγουν τό έφητον, καί έκεΐνος ούδέν έχει θέλημα 
να τόν πλερώσρ, τό δίκαιον ορίζει, ότι ό κύριος του πρα γμ ά 
του ήμ.πορεΐ καλά νά νομευτή τό δικόν του του κήπου του, ή 
του αμπελιού του, ή τής οικίας του έως όπου νά πλερωθή · καί 5 

έάν λάχρ ύ κύριος του πραγμάτου έπί τό άμάχεμαν, -η έπί 
τη ν  νόμευσιν, ή έποίησεν τ ίποτες κανέναν έξοδον διά τό ούδέν 
ήμπόρεσεν νά έχρ άπομονήν, ώςπερ άν έσκέπασεν τόν όκον 
ό τι έπότιζέν τον όλον, διά τό ήτον άποσκέπαστον καί ούδέν 
ήμπόρε νά σταθή, νά μηδέν γένητα ι, η ώ ςπερ νά καμωθή τό ίο  
περιβόλιν, έποντίζετο, έάν είχεν μείνει άκάμωτον άπα ί τόν και
ρόν του, καί μ.ετ-α τα υτα , εαν θελησρ νά λάβρ την  οικίαν του, 
η τον κήπον του, και να πλερο^σρ το εφητον, τό δίκαιον ορίζει 
ότι ενι κρατημένος να πλερώσρ όλους τούς έξοδους τάς έποΐκεν 

ό κύριος του έφητου · άμέ έαν έποΐκεν ό κύριος του έφήτου 15 

α' χρόνον καί μιάν ημέραν όποΟ ούδέν έπήρεν τό έφητόν του,
.73. ή τόν νοίκην του άπ έκεΐνον όπου τό έκράτεν, τό | δίκαιον ορί

ζει οτι έχάσεν τό πραγμαν τό έπερνεν έκεΐνον τό έφητον μέ 
δίκαιον, χωρίς άν είχαν άλλα σ το ιχή μ α τα  μέσα τους μέσα είς 
τό χρόνον καί είς την ή μέραν, καί ούτως ήμπορεΐ νά λάβρ τό 20 
έδικόντου, μέ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων, 

ρ. Έ λ χτίν ικ α  νόμ.ιυ.αν.

Εφειδη ήκουσατε περί των άλλων δικαιωμάτων, δίκαιον ένι 
να ακούσετε το δίκαιον των παραδόσεων, ήγουν τό λέγετα ι 
κουμχντίζχ λατίνικα κατά  τον νόοιον.

ρα. Περί των πραγμάτω ν των παραδίδει ό είς του άλλου 
παρακ,αταΟη ¿τ,ν, ήγουν κουνάν τα  .

Ε<ζν τυ^τ) ότι είς άνθρωπος π^ραδι&ει του γανιέρτ) εν#ν 
ζωνάριν, ή έναν σεντοΟκιν κλειδωμένον · ό Ρ ένατ λέγει ότι είχεν 
μέσα είς τό σεντοΟκιν μάρκα ρ', καί ό χανιέρης έοαλεν τό ζω- 30 
νάριν είς τό σεντοΟκιν του · καί μ ετά  ταΟτα ό Ρενάτ έρχεται
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καί ζη τα  του το λουρίν του του χανιέρη, καί εκείνος στρέφει 

τούτο, καί ό Ρενάτ θεωρεί το λουρίν του, ήγουν το σεντοΟκίν 
του, το κλειδίν τσακισμένον, καί άπαί τά  πέρπυρα ρ' ούδέν ευ
ρίσκει εί μή πέρπυρα ν’· καί ό Ρ ενάτ δείχνει το σεντοΟκίν του 

5 τοΟ χανιέρη, το  πως το κλειδίν του σεντουκιού ενι τσακισμέ- 
νον, καί άπα ί τ ά  μάρκα ρ, ούδέν εύρίσκουνται εί μή πέρπυρα 
ν'· καί ό χανιέρη; άπολογατχι, καλέ φίλε, έγώ ούδέν είδα, ούδέ 

γινώσκω τίπ οτες άπα ί το σεντοΟκίν σου, ουδέ άνεωχθην, δ τ ι 
ούτως καθώς (λοΟ το έδωκες, έοαλάτο  εί; το σπ ίτιν  μ ο υ . Καί 

10 ό Ρενάτ, έπαράδωκά σου το σεντοΟκίν μου κλειδωμένου, καί 
ηύοά το ανοιχτό, καί άπα ί τ ά  καρτζά τά  είχεν πέρπυρα ρ', 
εύρίσκουνται τ ά  μάρκα, ν', ήγουν τά  ήμισα, καί έν τούτω  θέλω 
νά μου στρέψης τά  καρτζά τά  ενι παρακάτω, εάν ένη δί

καιον· καί νά τό  άγνωρίσνι ή αύλή καί οι κριτάδες, έάν έν- 
15 τέ χετα ι άπάνο) εις το αυτόν έγκλημαν · ότι έάν ένη οτι ό 

Ρενάτ έχει β' μάρτυρας νά μαρτυρήσουν οτι είδαν τον νά του 
δώση τό  | σεντοΟκίν του, ή νά ποΟσιν ό'τι ήκουσάν του νά πή φ. 14. 
ότι ειχεν εί; τό σεντοΟκίν πέρπυρα ρ', καί όδίχω ; αντιλογίαν 
την έποΐκεν ό χανιέρης, ά π ’ αυτά τά  πέρπυρα έ'νι κρατούμενος 

20 νά ίκανώση τά  ληψά των αυτών περπύρων, μέ δίκαιον καί κατά  
την άσίζαν · καί άν ούδέν έχη του; ¡χάρτυρας, καί ό χανιέρη; έν- 
τέ χετα ι νά όμόση εις τά  άγια , οτι εκείνος εκεί;ον τό σεντοΟκίν 

ούδέν τό άνοιξεν, ούδέ έξ αύτοΟ έλαοεν, ούδέ ήξεύρει το ε ί/εν  μέ- 
σα, ούδέ έτερος διά άντ αύτοΟ, άμέ ούτως ώςάν τό έδωκεν, οΰτοος 

25 του τό έστρεψεν, καί μέ τοιοϋτον νά εν/ι κ ίτε ; μ.έ δίκαιον, 
ρβ. Ιίερί του πράγματος τό παραδίδει ό εις του άλλου, 

ήγουν ετέρου, καί έκείνη ή παρακαταθήκη χά νετα ι.
Έ άν λ  άγη ό τ ι εί; άνθρωπος, η ¡χία γυναίκα, παραδίδει τό 

δικόν του ετέρου άνθρώπου, καί εκείνος, η έκείνη όπου έπήρα;
80 τό  πραγμαν εί; παρακαταθήκην χάνει εκείνον τό πραγμαν εις 

κα[Χ|χίαν οπλήν, τό  δίκαιον ορίζει ό τ ι έντέχετκ ι νά καλλιωτερίση

τ ι ι  ς . κ  τ  ι ι  ρ  ο  υ  α . 8 ΐ

εκείνον τό πράγιχαν έκείνου ·η έκείνη; όπου του τό έδωκεν εις 
φύλαξιν · άγχέ άν του έποΐκεν στοίχημχν όταν έλαβεν τό πράγ- 
¡χαν εις φύλαξιν, ότι άνίσως έκεΐνον τό πραγμαν κλέψουν τού 
το, -·η άνίσως ότι ό οικό; του νά γίνετον περίκαυστος, ή νά 

έ'πεσεν ό οίκος καί έχάθην, νά ένη κ ίτες· δίκαιον ένι ό τ ι άν 
χαΟή ¡χέ κα(χ[χίαν όπλήν άπα ί τά ς άνωθεν υποθέσεις, νά ένη κίτες 
¡χέ δίκαιον καί κα τά  τά  άνωθεν σ το ιχ ή μ α τα .

ργ. Περί των παρακαταθηκών τά  παραδίδει ό εις του ετέρου. 
Έ άν τύ χ η  ότι εις άνθροοπο; έρχεται εις τό  κανουτιν, ήγουν 

εις τό  σταλίο, καί λα λ εΐ του χανουτάρη, άπα ί τ ά  πέρπυρα κ' 
τά  σου έπαράδωκα, όταν έπήγαινα εί; την Ιερουσαλήμ., ή εί; 
θάλασσαν · καί ό χανουτάρης άποκρίνεται, μή τό όρίσοι ό θ ε ό ;! 
ότι έσού ούδέν μου έπαρέδωκες τ ίπ οτες· καί τούτον τό άγκά- 
λεμαν έρτη εί; τήν αυλήν, οί κριτάδες έντέχετα ι νά κρίνουν 

■ έπάνω εις έτούτον, ότι έάν έκεΐνος ό|ποΰ ζη τα  τά  πέρπυρα 
έχει β' μάρτυρας όπου νά μαρτυρήσουν άπάνοο εις τήν ψυχήν 
τους μέ όρκον, ότι ειδάν τον νά παραδώση έκεΐνα τ ά  κ' πέρ
πυρα, χωρίς νά τά  άξαναπάρη πλεΐον, έντέχετα ι νά τ ά  δώση 
τ ά  κ' πέρπυρα ό χανουτάρης· καί έάν έκεΐνος όπου ζη τ α  τά  
πέρπυρα, ούδέν έχει τούς μάρτυρας, τό δίκαιον ορίζει ο τι ό 
χανουτάρης νά όμόση εί; τά  άγια , ότι έκεΐνος τούτα  τά  
πέρπυρα ούδέν του έδωκεν, άλλ’ ούδέν του έπαρέδωκεν, καί
ούτως νά του βοηθήση ό θεός καί τ ά  άγια  τ ά  ώμοσεν · καί
ούτως έσται άπόφλητος, ήγουν κίτες μέ δίκαιον. Έ ν τούτο ι; 
καλά σκόπιζε τό τίνος παραδιδοΐς τό έδικόν σου, νά ένη τοιοΰ-
τον κορμίν διά νά μηδέν χάσης τό έδικόν σου.

ρδ. Περί τού; β άνθρώπου; όπου παραδίδουν τού χανουτάρη 
πραγμαν καί οί δύο άμα, καί πώς έντέχετα ι, ή π ό τε  έ'νι και
ρό; ό χανουτάρης νά ίκανώση τό αύτών πραγμαν.

Έάν γένη τα  ι ότι β' άνδρες όμοΰ παοαδίδουσιν τού στιληέρη, 
ήγουν τού χανουτάρη, πέρπυρα ρ', καί πηγαίνοντά  τους, καί μέ 
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■ ¿λίγον έστράφη ό εϊς άπό τούς δυο καί έζήτησεν του χανιερη 
τά  πέρπυρα, το δίκαιον ορίζει οτι ό χανιέρης ούδέν πρέπει νά 
τό[ν] σφίξουν νά δώσγι την ρικουμαντίζαν, διότι δταν την έδώ- 
κασιν ήταν οί δύο όμου, καί πάλιν οί δύο ορίου νά την πχ.ρα- 

5 λάοουσιν ■ καί άνίσως έποίκασιν συνέβασιν, δ τ ι εαν ερΤ/ι εις των 
δύο νά την δώσγ τή  ρικουμχντίζαν έμπροσθεν της αυλής και 
μάρτυρας, έντέχετα ι δ πρώτος όπου νά τά  ζητήσή, κα τά  τήν 
συνέβασιν, νά τά  λάβγ τά  ρ' πέρπυρα, καί ούτως ένι δίκαιον 
νά τ ά  δώσγ · καί αν ίσως καί αύτά τά  σ τοιχήματα ούδέν έχουν,

10 καί άν έδωκεν τά  αύτά πέρπυρα του ένου δίχως του άλλου, 
καί ό άλλος νά ήλθεν καί νά τά  έξαναζητησεν τά  πέρπυρα, 
δίκαιον ενι οτι ό στελιέρης νά τά  δώσγ το παρακάτω τά  ήμ ι- 
σα, ηγουν τ ά  πέρπυρα ν', διά το ε'δωκεν του άνωθεν δταν εζη-

τησεν άνευ του δευτερου.
15 ρε. ΪΙερί των συντροφιών τάς πολεμούν οί άνθρωποι μέσον

| τους διά νά δέσουν εί; κανένχν τχξεΐδιν  ένα λησμάριν. ω.76.
Καί τό αυτό λατινικόν νόμιμον. 

ρς\ Καί πάλιν περί των συντροφιών τό πολεμούν οί άνθρω

ποι μέσα τ ο υ ; . ^
ο0 Πας άνθρωπος ή μπορεί νά ποίσγ συντροφιάν όμου, ώ; περ 

πάντες οί άνθρωποι, έάν θέλουσιν, ό μέν είς βάλλει εις την 
συντροφιάν πέρπυρα ρ', καί οί άλλοι οί δύο ούδέν βάλλουν εί 

μη πέρπυρα ν'· καί πρέπει νά άξιάζνι κα τά  την τάξιν όπου 
έσάστησαν, καί τό κέρδος νά μοιράσουν άκόμη είς έτεραν όπλην 

<>5 ήμπορουν οί άνθρωποι νά ποισουν, ότι ό εις τής συντροφιά, 
ήμπορεϊ νά βάλλγι είς την συντροφιάν πέρπυρα ν , και ο άλλος 
σύντροφος βάνει τό κορμίν του καί την εργασίαν του, αντις 
καρτζά, καί άξιάζει τούτη  ή συντροφιά· άν θέλουν οί άνθρω
ποι, τούτέστιν έάν ποίσουν σ το ιχήματα  μέσον τους, δ τ ι ό είς 

30 άπα ί τούς συντρόφους νά ε χ γ  μερτικόν απαι το διάφορο:, και 
άπα ί την ζημίαν νά μηδέν τιλερούσνι τίποτες, η ό είς τούς
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συντροοουςς νά εχν) δ' μερτικά άπαί τό διάφορος, καί ό άλλος 
σύντροφος νά εχη τό πεμπτον μερτικόν, καί έντέχετα ι νά άξιά- 
ζουν τά  αύτά στοιχήματα, καί πάντα  όλα τ ά  ούδέν έ'νι κ α τά  
πρόσω,.α τών καλών κουστουμιών, ·η τών καλών συνηθειών, ώς 
έλαλήθην άνωθεν είς τά  άλλα κρισίματα, καί ή συντροφιά έν- 
Τ ιχ^ται να άςιαζγι ινα απαντήση μέσον τούς συντρόφους, άν 
θέλουσιν, έως δέκα χρόνους, ί, έως ε'χρόνους, ή έω ς'έναν χρό

νον, καί ούδέν ήμπορουν νά χωριστούν ή συντροφιά έως όπου 
νά τελειωθή τό τερμενον καί ό καιρός τόν έκάμασιν. Καί έάν 
τύχη, ότι ό είς τούς συντρόφους θελήσγ νά χωριστή άπαί τήν ίο  
συντροφιάν, ου δίχως τό θέλημαν τούς άλλους, ή χωρίς νά του 
ποίσουν οί άλλοι συντροφιάν κακήν, ή κχνέναν κακόν, καί πριν 
τό τέρμενον τό έποίκασιν μεσόν τους, τό δίκαιον ορίζει ότι 
ούδέν ήμπορεϊ νά τό ποίσγ έως τό τέρμ ενον  εί δέ εύγή, καί 

7  γυρέσγι καμμίαν ζημίαν εί; τήν συντροφιάν | διά τόν χωρισμόν χ5 
του, έντεχάμενον έ'νι νά άμαντιάσν) εκείνην τήν ζημίαν τούς 
άλλους συντρόφου; την ελαβασιν διά τόν αυτών χωρισμόν · καί 
έάν λάχη, ότι ό είς τής συντροφιάς πάρη, άπαί τό λογάριν άπαί 
τό άλασμάριν, ώς περ δανεικόν διά τήν χρήσίν του, ότι ούδέν 
έχει άπ  άλλου, τό δίκαιον ορίζει οτι νά στρέψγ τούς άλλους 20 
συντρόφους άπ έκεϊνον τό λογάριν τό έπήρεν έτοσαυτον, όσον '  

να στρεψουν τ ά  άλλα πέρπυρα τής συντροφιάς · καί καλά έστιν 
δίκαιον καί κείμενον οτι ή συντροφιά ήμπορεϊ νά χωριστή πάσα 
ώρα όπου νά θελήσουν πάντες οί σύντροφοι, ·η άν ηοτεν τό 
τελείωμαν τού καιρού, ηγουν τό τέρμενον, ή όταν ό είς σύν- 25 
τροφος ένη, δύσκολος, κακός άνθρωπος, ή ποια ζημία τής συν- ° 
τροφιάς άπού κανέναν πραγμαν, ή άν ένγ άνθρωπο; κακής ά- 
κοής · καί διά πάντας. τάς άνωθεν αιτίας ήμπορουν οί σύντρο
φοι ̂ ά  ποίσουν συντροφιάς οί άνθρωποι, καί νά τάς καταλύσουν 
ρ.ε 01/-0C10V icoct /.ατά τήν χοι^7.ί.

ρζ. Ιίερι του συντρόφου όπου πολομα ζημίαν τής συντροφιάς.



Έ άν λάχη ότι β' , Λ  γ 'άνθρω ποι συντροφεύγουν εν τφ  άμα, 
ώς ενι κουστουμιν, καί πραγματεύγουνται, καί γ ίνετα ι ότι πο- 
λομοϋν όρκον έν το) άμα εις τά  άγια, εί; την έ'σμιξιν όπου 
νά πορευτούν μέ καλήν όδον καί μέ καλήν πίστιν εί; τήν 

5 συντροφιάν, καί λαχάνη μ,ετα τα ΰ τα  ότι έχουν μέσον του; καμ,- 
μ,ίαν άδυσκεψίαν, ώ ;περ  απιστίαν και ενοΰ πραγματο; τ η ,  συν
τροφιά;, καί εκείνο; ό σύντροφο; ζη τα  του; όρκον άπαί τούτον 

το απιστεί, το δίκαιον ορίζει ότι ούδέν ενι κρατημένοι νά του 
ποίσουν όρκον παρά τον πρώτον, άν ούδεν Οελη · άμε εαν εν/1 

10 ότι οί σύντροφοι του ήμπορεΐ νά τον εύρη τον σύντροφόν του 
μέ β' μάρτυρα; νά μαρτυρήσουν καθώ; έντέχεται τά  λαληΟέντα 
εί; αλήθειαν, οτι έποΐκεν ζημίαν, ενι κρατημένο; πρωτήτερα νά 
πλερώση τήν ζημίαν ταύτην, καί έτεσαύτην πε|ρ ίττου όσον 0^ .7 8 . 
άλλος σύντροφο; έπαρακατέβην, ή έζημκόθην διά τήν αυτήν 

^_ ζ'ηΐλίαν τήν έποΐκεν ’ και εαν ουόεν εχη μ,αρτυρα;, ό άλλο; συν- 
τροφο; νά είπή, μά τόν όρκον τον έποίκαμεν, ούδέν έποΐκεν 
τούτον όπου του καταμπλέκουν, τούτέστιν όπου του απιστεί, 
καί μέ τοιουτον έντέχετα ι νά ένη αγαπημένοι· έάν ούδέν εί
χαν όρκον εί; τήν άρχήν τ ή ; συντροφιά; επάνω εί; τά  άγια,

20 δίκαιον ήτον ότι έκεΐ/ος όπου απιστεί έντέχετα ι νά όμόση · 
καί έάν έζηνιάστην εκείνο; ο σύντροφο; με β μαρτυρα; ο . ι 
έποικεν τήν ζημίαν τ ή ;  συντροφιάς, νά μαντιάση τήν ζημίαν 
τού; ετέρου; συντρόφου;, καθω; άνωθεν ελαληθην, τυτί·. προπ»ι 
νά δώση καί ζημίαν του ρηγός, ώ; γιον πρέπει νά δώση άν- 

,,5 Οοωπο; άπιστο; όπου έψεύτην τόν όρκον του, καί έντέχετα ι νά 
χάση άπόκρισιν εί; αύλήν, εί; οπλήν νά μηδέν π ιστευτή  πλεΐον 
£*!; μάρτυραν κάνου πράγματο; τό νά ποίσουν, με δίκαιον καί 

/,χτά  τ/)ν άσίζ^ν του Ιεροσολυ^ου.
ρη. Περί των στοιχημάτων τά  πολεμούν οί άνθρωποι μέσον 

20 του;, καί ποιον στοίχημαν έντέχετα ι νά άξιάζη, καί ποιον ού

δέν έντέχετα ι ν’ ά ξ ιά ζη .
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Εαν γενηται ότι εί; άνθρωπο; ή μία  γυναίκα έρχεται εί; 
τήν αύλήν καί άγκαλεΐ έναν άνθρωπον όπου έστοιχημάτισεν 
μετά  μου νά ποίση τόν όρκον μου, -η νά ’σάση τό ροΰχό μου., 
ή τ ι άλλον τίποτε- πραγμαν νά ποίση, καί ή άλλη μερία άπο- 

λογαται, μή τό όρίσοι ό θεός! τό δίκαιον ορίζει ότι έάν ένη 
εκείνο; όπου άγκαλεΐ έχει β' μάρτυρα; νά μαρτυρήσουν, ότι 
ενι αλήθειαν, καί έκρατήθη νά ποίση τήν δουλίαν του, ώ; λέγει, 
εντεχετα ι να ποίση την δουλιαν του, ώ ; λεγει * καί έάν ούκ 
έχη μάρτυρα; ότι έκρατήθην, ό άγκαλεμένο; νά όμόση εί; τά  
αγια οτι το λεγει ό*ν εκρατηθηκεν να το ποίση, καί ένι κ ίτε; 
μ& δίκαιον · και ό τι; κορδιαζει ή σ το ιχηματίζει διά καμμ,ίαν 
δουλίαν ό, τ ι  νάνε, πρέπει νά ήνε φανερή, νά άγνωρίζεται, διά νά 
εχη καθαροσύνην εί; | τήν κρίσιν, νά μηδέν άδικηθή.

ρθ. Περι εκείνου όπου στοιχηματίζουν μέ έτερον άνθρωπον 
νά κακοποιήση κάτιναν.

Έ άν γένηται ότι εί; άνθρωπο; πολέμα στοίχημαν μέ έτερον 
άνθρωπον ότι νά σκοτώση τόν έχθρόν του, ή τόν γείτονάντου, 
ή κατακόψη τόν άμπελόναν του, ή τό περιβόλιν του, ή τά  
δενδράτου, ή νά ποίση έτερον κακόν ή ζημίαν, ήγνώριζε καλά 

ότι έκεΐνο; ούδέν ενι κρατημένος νά ποίση εκείνον τό σ το ίχη
μαν, άν ούδέν θέληση ■ όμοίω; έάν έπήοεν καρτζά τ ίπ ο τε ; διά 
νά τό ποίση, ούδέν νά στρέψη εκείνα τά  του έδωκεν διά τού
την τήν δουλίαν, έάν ού θέλει, διότι έ'δωκέν τού τα  νά κακο
ποιήση · όμοίω; έάν έτελείωσεν εκείνην τήν δουλίαν, ήγουν τό 
κάμωμαν, καί ούδέν έπλερούθην άκομί καί χρεωστεΐ τού τα , έν- 
τεχετα ι να τον πλερωση, αφού εποΐκεν εκείνον τό άυ.άρτημαν* 
άμέ εάν ούδέν ήθέλησε νά τόν πλερωση, ούδέν ενι κρατημένος 
νά τόν πλερωση, έάν ού μή θελήση .

ρι. Περί εκείνου; όπου στοιχηματίζουν κακοποιήσαι καί πο
λεμούν το, τήντα  έντέχετα ι νά γίνετα ι ές αύτόν τους.

Εαν γενη .α ι ότι εις άνθρωπο; κορδιάζη στοίχημ.αν μέ έναν
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άνθρωπον ότι νά σκοτώση έτερον άνθρωπον, ή μίαν γυναίκαν,
διά αγάπην, ή διά δόσια, η διά άλλον τίποτες, η τ ίπ ο τες  άλ
λον κακόν κακής πράξης, καί ποιεί τήν κακήν πραξιν διά το 
συνεβάστηκεν και έστοιχημ-άτισεν 'καί έλαβεν, καί μ.ετά τα ΰ τα  

5 έπιάσαν τον εις έκείνην την κακοεργίαν, η ένι κρατημένοι μάρ
τυρες,. ηγουν άτενηασμένον όπου τον είδαν νά τό ποίσν), ή άν
τό έμολόγησεν έμπροσθεν τ*75ς αύλής μέ τό θέλημάν του, ή
δ ιατί τον έπότισεν, η έκρεμάσζν τον καί έσυραν τον, η άν του 
έποΐκαν άλλον κριτήριον, ώς ένι πρεπάμενον νά του ποιήσουν,

10 καί νά ώμολόγησεν ολην έκείνην τήν κακουργίαν τήν έποίησεν,
καί έκείνον όποίί τον ώρισεν έκεινον | τό έποΐ'κεν νά τό ποίση, φ.80. 
τό δίκαιον ορίζει δτι, έάν έποΐκεν φόνον, έντέχ εται νά τόν φουρ
κίσουν έκεινον όπου έποΐκεν τόν φόνον καί εκείνον όπου ένέρ- 
γησεν νά τό ποίηση καί τούς δυο, καί τό έδικόν τους όπου 

15 έχουν νά εν/] του άφεντός τής χώρας· καί άν ούδέν έγίνετον 
ό φόνος, νά τούς παιδεύσουν ώςάν πρέτει κατά τό  κακόν όπου 
έποΐκαν οί δύο άνταμώς νά λάβουν καί την τιμωρίαν, διά τό 
έπεσαύτην ανομίαν είχεν έκεΐνος όπου τόν έποΐκεν νά τό ποί- 
σουν, ώςάν έκεινον όπου τό έποΐκεν.

20 ρια. Περί του φανερωμένου όρκου, τηντα  πρέπει νά γίνετα ι 
πριν έρτη εις την «ύλην.

Έ άν είς άνθρωπος άγκαλέση έ'τε'ρον άνθρωπον άπό συνέβα- 

σμαν καί κορδίασμαν τό έποίκασιν όμοϋ, καί ό είς μετανοή
σει, καί έχη ό έτερος νά τόν παραστήση με β’ μάρτυρας ώς 

25 ενδέχεται, μέ δίκαιον ένι κρατημένος νά γεν ή, καθώς εΐρηκαν 
οί μάρτυρες· καί ό αγκαλών ούκ έχει νά τό παραστήση με ¡ό’ 
μάρτυρας, ό άγκαλεμένος πρέπει νά άποφύγη του στοιχήματος 
μετά  ορκου · άμε έντέχετα ι νά έχη κανέναν πράγμαν φανέρω- 
σις είς τον όρκον πριν όμόση, ώςπερ νά ήτον τοιούτη τ ά ξ ι;·

30 άν μου έπούλησες α' έδικόν σου ύποζύγιον, καί είπές μου ότι 
ήτον καλόν καί γερόν, καί έστοιχημάτισες ότι ούδέν έχει κα-

κόν, ού κανέναν λάβωμαν, καί εύρεθη λαβωμένον, στρέψε μου 
τά  όνομίσματά μου · καί κείνος αποκρίνεται, μή τό όρίσοι ό 

θεός! ότι τοιούτως είχα μεν στοίχημαν το ιο ύ το ν  καί έτερα όμοια 
άγκαλέματα τοιαϋτα, έντέχετα ι καλά νά έχουν οί μ-άρτυοες 
όοκον διά τό καλά ένι φανερόν. 5

ριβ. Έφειδή ότι ήκούσετε των άλλων έγκλημάτω ν, δίκαιόν 
έστι νά άγνωρίζετε διά ποιαν αφορμήν δίδει ή αυλή ήμέραν 
τούς άγκαλεμένους. Έ ν ι λατινικόν, κατά τούς νόμους τού; βα

σιλικούς.
ριγ. Νά ή γ ν ω ρ ίζ η κ α λ ά  οτι τά ; ή μέρας τάς διδοΐ ή αυλή 10 

τούς άγκαλεμένους ζ ι ι μέ δίκαιον καί μέ ελεημοσύνην, καί διά 

φ·81.νά έχουν οί άγκα|λεμένοι μέσα του; ήμέραν την βουλήν τους, 
ή νά κορδιάσουν νά συμπάψουν εί; τό άγκάλεμάν τους, ή νά ένη 
έτοιμοι νά άπολογηθούν εί; τό τούς άγκαλοΰνται, καί διά τούτο 
έντέχεται νά έλθουν είς την ήμέραν τήν τα χ τή ν  νά εύρεθούν, 15 
καί άν ούδέν έλθουσιν είς τήν ήμέραν τήν ώρισμένην οί ά γ- 
καλεαένοι νά άγνωρίζουνται ότι χάνουν τό δίκαιόν τους, έάν 
ούκ έχουν αιτίαν, καί νά σκουζηαστούσιν διά τοιούτην αιτίαν 
καί ύπόθεσιν νά έλθουν.

ριδ. Περί έκείνου όπου μέλλει νά ξημερωθή είς τήν αύλήν, 20 
καί ούδέν έρχεται εί; τήν τακτήν ήμέραν, καί τ ί  μέλλειν 
’ξιωθή νά δώση εί; τήν αύλήν.

Νά ήγνωρίζετε καλά, ό τι κανέναν ξημέρωμαν τό νά ποίσουν 
των δύων άνθοούπων ούδέν ώφελεΐ, ούδέ άξιάζει τ ίπ ο τε ; άν 
ούδέν γίνετα ι έμπροστεν τού ένού καί τού άύ,λου, τούτέστιν 25 
όπού άγκαλεΐ καί τού άγκαλεμένου · έάν ό βισκούντης έξη- 
μεοώση δύο άνθρώπου; μέ τοιούτον, νά μηδέν ήτον ό είς έμ
προστεν τού ετέρου, καί ά εί; έξ αύτών των δύο έκείνων όπού 
έξηυ.ερωθησαν ούδέν ήρτεν εί; τήν ήμέραν, τό δίκαιον ορίζει 
νά μηδέν χάση εί μή ζ ' ήμισον σόρδια καί μόνον · άμέ έάν ή 30 
αύλή ¿ξημερώσουν τούς δύο έν τω άμα έμπροστεν τού ένού
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καί του άλλου, καί ούδέν έλθουν εις τήν ή ¡αέραν τους, 6 είς 
ούδέν χάνει τίπ οτες κατά  του άλλου, χωρίς παρά νά πλερώσή 

ό κάθε είς ζ' ή'μισον σόρδια, μέ δίκαιον καί κατά  την άζίζαν 
του ρηγάτου της Ιερουσαλήμ.· καί έάν ένή καί οί δύο εϊς την 

5 χώραν πουργέζηδες έκεΐνοι όπου άγκαλούσαν, καί έ'νι καί οί 

δύο ξημερωμένοι, έκεΐνος ό πουργέζης ούποϋ ούδέν έΈθή είς 
τήν ημέραν του πριν νά σηκωθη ή αυλή, θέλει χάσει την η 
μέραν του μέ το δίκαιον.

ριε. Περί εκείνου του άνθρώπου όπου ούκ έοτιν άπαί την 
10 χώραν, καί έδώκάν του ημέραν, καί ούδέν ήλθεν εϊς την 

ήμέραν.

Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος οπού ούδέν ενι άπού την 
χούραν άγκαλεΐ κατά  τίνος καί ενι ’ξημερωμένος είς ήμέραν 

τακτήν, καί ούδέν | έρτή είς την ήμέραν του πριν δόσή ό ή -φ . 82. 
15 λιος, το δίκαιον ορίζει δτι διά τούτο ούδέν έχάσεν την ή μ έ

ραν του διά τδ  ούκ ήν τής πόλεως, καί νά μηδέν ήρτεν είς 
την ήμέραν του, πριν νά χωριστούν οί άρχοντες τής αύλής, ή - 
θελεν χάσειν το δίκαιόν του χωρίς νά ε ί/εν  εύλογον αιτίαν, 
διά τδ ποιον ούδέν ήμπόρησεν νά έρτή, δτε άν είχεν εΰ'λ,ογον 

20 αιτίαν διά τδ ούδέν ήρτεν είς την ήμέραν του, τδ δίκαιον καί 
ή άσίζα ορίζει δτι διά τούτο ούδέν έχάσεν τδ  δίκαιόν του, 
άμέ έντέχετα ι νά είσακουστή καλά ώς περ νά είχεν ελθειν είς

την ήμ.έραντου. .    :  .
ρις\ Ηερι εκείνου οπου ουδεν ημπορει να ελθή εις την η - 

£5 μέραν του, καί περί τού δρκου τού έποΐκεν ό σεργέντης διά 
έκεΐνον οπού έσυνέστειλεν την ήμέραν του ούδέν ήμπόρε νά 
έ'λθη .

Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος έ ν ι ’ξημερωμένος ήμέραν τ α 
κτήν, καί γίνεται δτι ένέβην είς την  οδόν νά ελθή είς την 

30 ήμέραν του, καί ηυρεν τδν χείμαρον πολλά μέγαν όποιος ήτον 

αναμεταξύ εκείνου καί τής χώρας όπου έμελλε νά ύπάγή ,
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καί ούδέν ήμπόρησεν νά τδν περάσή , τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι 
έντέχεται νά φωνάξή έκείνως όπού ενι είς την πέραν μερίαν 
τού χειμάρου, άρχοντες, σύρνω σας μάρτυρας τδ πώς ούδέν ήμ- 
πορώ νά περάσω· καί μετά τα ύ τα  έάν ήμπορή νά δείξη β' 
μάρτυρας, πώς ούδέν ήμπόρησεν νά διαοή τδν χείμαρον, διά 5 
τούτο ούδέν έχάσεν τδ  δίκαιόν του, διά τδ  ούδέν ήμπόρησεν 
νά περάσή τδν ποταμόν· άμέ έντέχετα ι μετά  τα ύτα  νά έλθή 
είς την αύλήν είς τδ γληγορότερον τδ νά ή μπόρεσή καί νά 
δείξη τδ κώλυμαν τδ έδιάδασεν έ'μπροστεν τού βισκούντη καί 
τούς κριτάδες· καί τοιούτον κρίσιμον ενι, έάν τδν έπίασεν ό- ίο  
δύνη ή άσθένεια είς την όδόν, ·η έπιάσαν τον άλλόφυλοι, -η 
Σαρακηνοί, ή κουρσάριδες, ή ήρτέν του κίνδυνος δυνατός καί 
έμποδίστην, καί νά τδ ποίσή τής αύλής νόσι διά τδ κώλυ- 

ο. 83. μάν του, καί π ά λ ιν -νά  έρτή είς την αύλήν είς | την ήμέραν
του διά κανέναν πράγμαν, έντέχετα ι νά άναστρέψή την ήμέ- 15 
ραν του, καί έντέχετα ι νά ποίσή νόσιν τής αύλής τδ κώλυ- 
μάν .του μίαν ήμέραν προτέρου παρά την ήμέραν του όπού ενι
ξημερωμένος, καί έντέχετα ι νά ’πή ό μαντατοφόρος τού έμ -
παλή, κύριε, ό κύρης μου χα ιρέτα  σε, καί άναπέμπει την ή μ έ
ραν του ώς έκεΐνος όπού ένι ασθενής, καί ούδέν ήμπορεΐ νά 20 
ελθή είς την ήμέραν του, καί άπαί τούτο είμαι έτοιμος νά 
ποιήσή έκεΐνον τδ  άγνωρίζει ή αύλή νά ποίσή, δτι ό κύρης
μ.ου ενι τοιοΰτος ώς γιδν σας λαλώ · ή αύλή έντέχετα ι νά
βιγλίσή οτι, έάν έκεΐνος ό άντίδικός του, άν θελήσή νά πάρή 
τδν όρκον τού σεργεντη, δ τ ι ό κύρης του ένι τοιοΰτος ώς γιδν 25 
λαλεΐ, ό σεργέντης του έντέχετα ι νά τδν ποιήση, καί άν τδ 
πολ.εμα καλά, ήγνωρίζεις δτι, δταν ό κύριός του ελθή είς τήν 
αύλήν, ούδεν να ποισή κανεναν όρκον, ούδέ τής αύλής, ούδέ 
τού καταδικού του, εφειδή ό μαντατοφόρος του ώμοσεν διά 
λογου του, ότι ούτως ενι δίκαιον· έάν δέ ό μαντατοφόρος ού- 30 
δέν ώμοσεν, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι έκεΐνος έντέχετα ι νά όμόσή



εί; τά  άγια, ότι ήτον τοιοΰτο; ότι ούδέν ήμ.πόρησεν νά έλθη 
εί; τήν αύλήν εί; τήν ήμέραν του · άμέ καλά νά ήγνωρίζη; 

ότι άν ούκ είχε νά πέψη τήν ημέραν του πριν μίαν ημέραν 
έμπροστεν εί; τήν αύλήν, ούδέν πρέπει νά άςιάζη έτερον ά- 

5 νάστελμαν.

ριζ. Περί του αγκαλών, πώ ; καί πότε τυχαίνει τό έγκλη- 
μάν του, καί πότε τόν νικα ό αγκαλώ ν.

Έ άν γένηται ότι εί; άνθρωπο; άγκαλεΐ εί; τήν αύλήν έτε
ρον άνθρωπον, καί ό άγκαλεμένο; ζητα  τή ; αύλή; ημέραν τα - 

10 κτήν, ή αύλή έντέχετα ι νά δώση τού; δύο έν τω  άμα, τού- 
τέστιν ιε’ ήμερα;, καί άν ισω; ότι ό αγκαλών, ήγουν όποΰ 
ήγκάλεσεν, ούδέν ήλθεν εί; τήν ήμέραν τήν οριστικήν, καί ό 
άγκαλεμένο; ήρτεν, εκείνο; όπου ήλθεν εί; τήν ήμέραν τήν 
ώρισμένην θέλει άνασπάσει πάντα όσα τόν άγκαλέσαντα, καί 

15 εκείνο; όπου ούκ ήλθεν | εί; τήν ήμέραν του έχάσεν τό δίκαιόνφ. 84. 
του μέ δίκαιον· άμέ έάν εκείνο; όπου ούκ ήλθεν εί; τήν ή 
μέραν του ήξανάστρεψεν τήν ήμέραν του, ώς περ άνωθεν έλα- 
λήθην, έκεΐνο; όποϋ ήλθεν εί; τήν ήμέραν του ούδέν έ/αμεν 
περί αύτού του έλθεΐν ούδέν, ούδέ έκεΐνο; όποΰ ούκ ήλθεν,

20 ούδέ έζημιώθην τ ίπ ο τε ;, ούδέ έχάσεν τ ίπ ο τε ;.
ριη. Περί του λαβωμένου όπου έχει κόλπον φανεοόν, καί 

περί εκείνου όποΰ του τόν έποΐκεν, καί έντέχετα ι νά εχη ή 
μέραν ή ούχ ί.

Έ άν γένηται οτι ε ί; άνθρωπο; έγκαλεΐ έτερον άνθρωπον ότι 
25 έλάβωσέν τον, ήγουν έδωκέν του κόλπον φανεοόν εί; τήν κεφα

λήν, καί έκεΐνο; όποΰ ενι άγκαλεμένο; ζη τα  ήμέραν, ή αύλή 
ούδέν πρέπει νά του δώση, έάν ό κόλπο; εχη κίνδυνον, άλλά 
έντέχετα ι νά τόν βάλλουν εί; τήν φυλακήν καί νά ένη καλά 
βλεπημένο; έω; όπου θέλουν ’δει τή ντα  θέλουν γενή άπαί τόν 

30 λαβωμένου, καί έω; όπου νά άγνωρίσουν καλά άπαί τόν ια
τρόν τ ή ; αύλή; οτι ή πληγή  ούκ έχει κανέναν κίνδυνον · ή μ -

90 Α ϊ  1 Ζ Α I

πορεΐ καλά ό βισκούντη; καί οί κριτάδε; όπου τόν έλάβωσέν 
νά δώση καλού; έγγυτάδε;, καί τό τε ; έντέχετα ι ή αύλή νά 
του δώση ήμέραν νά έλθη νά άπολογηθή, καί νά ποίση λο
γαριασμόν καί τό τε ; όνταν έλθη εί; τήν ήμέραν του, καί μέ 
τοιοϋτον, άν ούδέν συμπάψουν, καί έκεΐνο; ένι ώμολογημένο; 
μέ μάρτυρες, ού μέ έτερην άλλην όπλήν, όποΰ ήγνωρίζουν α
ληθινά ότι έποΐκεν έκεΐνον τό λάβωμαν άπαί τό ποιον είχεν 
κανέναν λάβωμαν εί; τά  μέλη του, τό δίκαιον ορίζει ότι νά 

κόψουν τόν γρόθον του, καί ούτω ; νά τόν κεβεντήσουν εί; τήν 
χωράν, και να τον όωςουν εςω τ η ; χω ρα;· τοιουτον ενι οι- 
καιον καί κείμενον κατά τήν άσ ίζαν .

ριθ. Περί εκείνου όπου άγκαλεΐ έτερον άνθρωπον εί; τήν 
αύλήν, καί έπήρεν ήμέραν όδίχω ; νά ’πή τή ντα  άγκαλεΐ έκεΐ
νον, καί ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά γ έ ν η .

Έάν γένηται ότι εί; άνθρωπο; έρχετα ι εί; τήν αύλήν | καί 
άγκαλεΐ έτερον άνθρωπον, καί ούδέν ώνομάτισεν παντώ ; τό 
έγκλημαν δ ιατί τόν άγκαλεΐ, καί λαμβάνει ήμέραν κατά  τήν 
τάςιν τ ή ; αύλή;, καί μετά  τα ΰ τα  έκεΐνο; όποΰ άγκαλεΐ ήλ
θεν εί; τήν ήμέραν του, καί ό έτερο; ούκ ήλθεν, τό δίκαιον 

ορίζει ότι διά τούτο έκεΐνο; ούδέν έκάμεν τ ίπ ο τε ;, ούδέ ό άλ
λο; όποΰ ούκ ήλθεν ούδέν έχάσεν τ ίπ ο τε ; άπαί τό δίκαιόν του, 
χωρί; ότι έπεσε νά δώση εί; τήν αύλήν γ ’ ήμισον σορδία διά 
τό ούδέν ήλθεν εί; τήν ήμέραν του · καί έάν είχεν ονοματίσει 
τό έγκλημάν του έκεΐνο; όποΰ νά ήλθεν εί; τήν ήμέραν του, ή - 
θελεν μέ δίκαιον άποσπάσει όλον έκεΐνον τό νά έδήλεν τό εγ- 
κλημάν του ■ καί έάν έκεΐνο; ούδέν ήλθεν εί; τήν ήμέραν του, 
ούδέν είχεν έξαναστρέψει τήν ήμέραν του όμ.πρότερα, καθώ; 
άνωθεν δηλοΐ εί; τά  έτερα εγκλήματα , καί τοΰτο ένι δίκαιον 
καί μετά  τήν άσίζαν τ ή ;  χ ώ ρ α ;.

ρκ. Περί τοΰ εγγυητή  όποΰ έγγέτα ι έτερον εί; τήν αύλήν 
νά έλθη εί; τήν ήμέραν, καί έκεΐνον τόν έγγύθην ούδέν ήλθεν,
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καί εις τήντα  στρέψ ει ή έγγυμασίαν, νά ποιήση ό έγγυτής ε
κείνον το έγγύθην.

Ή γνωρίζετε καλά δτ ι έάν εις άνθρωπος έγκλητεύσει έτερον 
άνθρωπον εις τήν αύλήν άπού πραγμαν όπου του γρεωστεΐ,

5 καί ονοματίζει πόσον πραγμαν, καί εκείνος άπαί τό ποιον άγ- 
κάλεσεν έπήρεν ήμέραν, καί έδωκεν έγγυτήν νά ελθη εί; τήν 
ημέραν νά τελείωση, η νά Εκανώση δίκαιον, καί μετά  τα ΰτα  
λαχάνη δ τ ι εκείνος ούδέν έρχετα ι εις την -ημέραν την του έ
δωκεν ή αύλή, τό δίκαιον ορίζει δτι ή αυλή νά ποίση νά πλε- 

10 ρούσουν οί έγγυτάδες δσον τον έγκάλεσεν εκείνον τον έγγύθη- 

σαν, δ τ ι τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν ■ 
καί έάν ό άγκαλεμένος άν ούδεν ήμπορήση νά δείξη εύλογον 
αιτίαν, δ ιατί οϋδέν ήμπόρησε νά έλθη εκείνην τήν ημέραν εις 
την αύλήν, καί έάν γένηται δτι έκεΐνος όπου τον έγγύθην 

15 I νά ήλθεν εις την κρίσιν καί νά είπεν, κύριε, εκείνον τον έγ-<ρ· 85* 
γύθηκα ίδέτέ τον αύτου δτ ι έφερά σάς τον διά τό θέλω νά 

ήμαι κίτες, καί στρέψετέ τον έκείνου άπαί τό ποϊον μου τον 
ζη τά τε  τό πράγμαν, δ τ ι ούδέν ευρίσκω έν αύτω τίποτες νά π ά 
ρω · τό δίκαιον ορίζει δ τ ι ούδεν ό βισκούντης, ούδέ ή αύλή έν- 

20 τέγετα ι καν πόσως τούτο νά ποίσουν τό ζητά , άμε ενι κρατη
μένος ό έγγυτής μέ δίκαιον νά πλερώση πά ντα  δσα χρω στεΐ έ
κείνου όπου τον έγκάλεσεν έκεϊνον τον έγγύθηκεν 1 καί δντα τού 
τό πλερώση καί θελήσει νά άγκαλέση έκεϊνον τόν έγγύθην, ή 
αύλη ενι κρατημένη νά του ποίσουν πλέρωμαν, καί άν ίσως δτι 

25 ούδέν εγει άπόθεν, έντέχετα ι νά τόν βάλουν εις την φυλακήν 
έλος δπου νά πλερώση, ή ώς δπου νά ποίση την δρεξιν έκείνου 
όπου τόν έγγύθην · καί άν ήτον εις τήν φυλακήν πλεϊον παρά 
ζ ' ήμέρας, ένι κρατημένος διά τόν ποιον ήτον εις τήν φυλακήν 
νά του διδή τήν ζωήν του, νά τρώγη τό παρακάτω ψουμ.ίν καί 

30 νερόν, καί άν ούδέν θελήση πλέον νά του δώτη, άμε ώς δπου νά 
διαβουν ή ζ ' ήμέραις, ούδέν ένι κρατημένος νά τού δώση τ ίπ ο -
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τες, έάν ούδεν θέλη, μέ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν των "Ιε
ροσολύμων .

ρκα. Περί τό δίκαιον όπου έντέ/ουντα ι νά έχουν πάντες οί 
άνθρωποι έπάνω του βισκούντη άπού τά  άγκαλέμ.ατα τά  γ ί-  
νουνται έμπροστέν τ ο υ . 5

Έ άν έλθη είς άνθρωπος καί άγκαλή έτερον άνθρωπον εις τόν 
βισκούντην, καί έκεϊνον τόν άγκαλεϊ έρχεται όμπρός του βι
σκούντη καί λαμβάνει ήμέραν, καί ό βισκούντης άφήνει τον 
νά εύγή άπού όμπρός του, όδίχως νά πάρη έγγυτήν έξ αύτόν 
του, καί γίνετα ι μετά  τα ύ τα  δτι έφυγεν έκεΐνος ό άγκαλε- ίο  
μένος, τό δίκαιον ορίζει δτι ό βισκούντης ένι κρατημένος νά 
στρέψη έκείνου δλον έκεϊνον όπου ήτον άγκαλεμένος άπ’ έκεΐ- 

87·νον, ού νά ποίση έτεσαυτα δτι έκεΐνος νά εύρεθή έμπρο|σθεν 

τής αύλής διά νά έχη τό δίκαιόν του, ούτως έν τέ /ε τα ι κατά  
τήν άσίζαν.

ρκβ. ΙΙερί τούς άνθρώπους τούς κανονισμένους λεγομένους 
τερελετζηοΰν, όπου άγκαλοΰν είς τήν αυλήν τήν ρηγικήν, καί 
μετά  τα υ τα  δταν καταπονηθουσιν οί άρχηγοί τους, ούδέν θέ
λουν νά κρατήσουν στερεωμένον έκεϊνον τό έποΐκεν ό άδελφός 
τους είς τήν αύλ.ήν άπ έκεϊνον το ά γκ ά λευα ν . *¿0

Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος κανονισμένος όπου ένι άρ- 
χηγός, ή οικονόμος, ή όριστής, καί διδοΐ, ήγουν ’νοικιάζει σπί
τια , ή είς έφητα, καί έρχεται καί άγκαλεϊ είς τήν αύλήν, καί 
γίνετα ι δτι λαμβάνει ήμέραν κατά  τήν τάςιν  τής αύλής, καί 
τήν τα χτή ν  ήμέραν όπου νά ξημεριυθή ούδέν έρχεται κατά  25 
τήν τάςιν , έχάσε τό άγκάλεμάν του, δ τ ι άν ούδέν έ/άσεν 
ούτως τό έγκλημάν του ώς περ έτερον άνθρωπον, ούδέ νά ή μ - 
πόρησεν κανέναν δίκαιον νά ίκανώθην προς άνθρωπον κανονι
σμένου · ομοίως έάν έ'νη δ τ ι ό μέγας τους μάστορος νά θελή

ση νά πή, δ τ ι εκείνην τήν ήμέραν τήν έπήρεν ό άδελφός του:, 30 

έκεΐ/ος όπου ήτον κουμ.εντούρης τού γωρίου τους ούδέν τήν
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έπήρεν ποτέ ρ.έ τδν ορισμόν του, καί διά τδ, ούδέν έπήρεν ε
κείνην τήν ήμέραν διά του όρισμοΰ μ.ας, ή διά τό, εγώ όπου 
ήμουν μέγας μάστορος έρισα τον νά μηδέν ύπάγή  είς εκείνην 
τήν ήμέραν, ή άν τδν έστειλα όξω όπού ήμουν, καί διά τοΰ- 

5 το ούδέν θέλω νά χαθούν τά  δικαιώ ματα τού έσπιτίου · τού
τον δλον λαλεΐ το μέ δόλον, ούδέν πρέπει ν’ άξιάζή είς τδν 
μάστορον τού κανόνος, ότι ώς περ ό μάστορος θέλει νά εχή 
νά άνασπάσή, έάν τδ άλλον μέρος ούδέν ήλθεν είς τήν ήμέραν 
του, όλον έτεσαύτον δείχνει τδ  δίκαιον καί ό νόμος, οτι τδ 

10 άλλον μέρος ένίκησεν τδ ζήτημαν μέ τδ δίκαιον καί μέ τήν 
άσίζαν τού ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων · καί διά τούτο βλέπεται 
ό μέγας μάστορος νά όρδινιάσή τοιούτον άδελφδν | έμπαλήν φ. 88, 
έπάνω είς τά  σπίτια  άπού νά μηδέν χαλούν τδ δικαίωμάν 
τους μέ τήν αφορμήν του, ό τι έάν έλαχεν ότι ό μέγας μαστο

ί  5 ρος νά έστειλεν νά ζητήσγ έκεΐνον τδν αδελφόν του άπού ένι 
ξημερωμένος, ότι νά ειχεν έτεσαύτον νοΰν οτι νά ήξευρεν νά 
ειπεν τούς άλλους αδελφούς, ότι άν ούδέν ήμπορήσή νά ελθή 
είς τήν ήμέραν του, νά έξαναμηνύσουν τήν ήμ.έραν του, καθώς 
άνωθεν έρμηνεύτην είς τά  άλλα κεφάλαια .

20 ρκγ. Ιίερί τού έγκλήματος τού έμεινεν διά τδ  ούδέν 
οωνούσαν οί κριτάδες.

Έ άν γένηται ότι έναν άγκάλεμαν γένηται είς τήν αύλήν 
καμμίας ύποθέσεως, καί οί κριτάδες ένι έπάνω είς τήν ύπόθεσιν 
νά τδ κρίνουν, καί ούδέν ήμ.ποροΰν νά όμοφρονήσουν έπάνω τής 

25 ρηθείσης κρίσεως, άμέ βάνουν τδ αύτδν έγκλημαν ανοικτόν, 
δν λέγετα ι φράνγκικα άρεσπίτ, διά τούτο ούδέν ήμπορούν νά 
συμπάψουν ρ.εσόν τους, έν τούτω  ό έμπαλής έξημερόνει έκείνους 
τού έκλήματος καί έρχουνται είς τήν ήμέραν τους, παν πραγ- 
μαν όπού νά πουν οί κριτάδες έντέχετα ι νά τδν στρέψουν *

30 καί έάν τύχή  ότι ό είς έλθή καί ό άλλος ούδέν έλθήν είς 
τήν ήμέραν του, ήγουν όπου τούς έδώκαν ν’ άγροικήσουν τήν
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κρίσιν, τδ δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνος όπού ήλθεν είς τήν  ήμ.έ
ραν του έκαμεν τδ ζήτημάν του, καί ό έτερος έχάσεν το πάν- 
τοτες, έάν ούδέν είχεν άξαναστρέψει τήν ήμέραν του, ώς περ 
άνωθεν έλαλήθην· καί άν ούδέν ήλθεν είς τήν ήμέραν του, καί 
ή κρίσις άκομί ούδέν έλαλήθην τήν αυτήν ήμ.έραν, ούδέν έν- 
τέχετα ι νά χάσή τίποτες μ.έ τδ δίκαιον, ώςπερ. άν ήτον καί 
αγαθός άνθρωπος, καί ούδέν έξανάστρεψεν τήν ήμέραν του, ου
δέ ό έτερος όπού ήλθεν ούδέν έκάμεν τ ίπ ο τε ;, ότι τούτον ένι 
κείμενον κατά  τήν άσ ίζαν.

ρκδ. Περί τού άνδρός όπού έγκλητεύει γυναίκαν ΰπανδρον, 
καί έάν έντέχετα ι νά τού άποκριθή ή όχι εις τήν αύλήν, καί 

89.με|σα εις τή ντα  καιρόν ένι κρατημένος τού δούναι άπόκρισιν.
Έάν γένηται ότι είς άνθρωπος έκλητεύει είς τήν αύλήν 

μίαν γυναίκαν ΰπανδρον όπού ούδέν ένι είς τήν πόλιν, γίνω — 
σκε ότι ούδέν ένι δίκαιον ότι έκείνην νά έκλητεύή άνευ τού 
άνδρδς αύτής, άμ.έ έντέχετα ι με δίκαιον νά τής δώσγ ή κρί
σις ήμέραν, τούτέστιν ιε' ημέρας, καί άν ίσως ότι ή γυναίκα 
ήμπορεΐ νά εχη τδν άνδραν της μ.έσον των ιε' ήμερων, ώςπερ 
έάν καί άν ένή ο άνδρας της ό τι έπέρασεν έξιο τού ρηγάτου, 
ό βισκούντης καί οί κριτάδες ήμπορούν μετά  τα ύ τα  νά τής 
δώσουν μετά  τα ύ τα  βάσταμαν καί καιρόν έναν χρόνον καί 
μίαν ήμέραν, μέ κείμενον · καί έάν ήλθεν ό συμβίος της μέσα 
εϊς τδν χρονον καί τήν ήμέραν, ενι κρατημένη νά ίκανώσή δ ί
καιον εκείνου όπού τδν έκλήτευσεν· καί έάν ούδέν έλθή μέσα 
είς τδν χρόνον καί εϊς τήν ήμέραν, μετά  τα ύ τα  ή γυναίκα 

ένι κρατημένη μέ δίκαιον νά άπολογηθή άπ’ έκεΐνον όπού τήν 
έγκάλεσεν, εφειδή οτι ιε' ημέρας καί ό χρόνος καί ή ήμερα 
έδιά.βην, τά  δίκαια καί τά  κείμενα τά  τού έδώκαν, καί ό άν
δρας της ούδέν ήλθεν.

ρκε. Περί έκείνου όπού νά πάρή γυναίκαν έγγύτριαν, καί ή γυ 
ναίκα ενι ΰπανδρος, καί έάν άξιάζή αύτή ή έγγυμασία, ή ό'χι .



'Εάν γίνηται ότι είς άνθρωπος πέρνει [Λίαν γυναίκαν έγγύ - 
τριαν, καί εκείνη ώ γυναίκα έχει άνδραν, να ηγνωρίζής καλα 

ότι ό άνδρας τη ; ημπορεΐ νά την εύγάλτ) άπού την έγγυ μ α - 
σίαν, ότι νά μηδέν τιοίστι ώς εγγυητής, αν θελη, ούδε ώ γυ - 

,5 ναΐκα δύναται άποκριθήναι άπού κανέναν πραγμαν εις όλον 
τον χρόνον της ζωής αύτου, χωρίς αν γίνετα ι ως περ ανωθ*ν 
έλαλήθην · άμέ έάν ό συμβίος τ η ; ποιή την έαυτοΰ γυναίκαν 

πλάτριαν, ώς περ νά πουλή και νά άγοράζή, το δίκαιον ορί
ζει οτι ένι κρατημένος νά κιτιαστ] παν πραγμαν το νά της 

10 έμ.πιστευ|τουν καί το να χρεωστή, ότι τούτον ενι κείμενον <ρ· 90 

καί δίκαιον κατά τήν άσίζαν των Ιεροσολύμων.
ρκς·. Περί του άνδρός όπου εύλογηθή με γυναίκαν χήραν, 

καί εκείνη ενι χρεωμένη, καί τίς έντέχετα ι νά πλερώσνι εκεί

νον το χρέος·
15 Καλά νά ήγνωρίζ-ρς ότι έάν γένηται ότι εί; άνθρωπος παν

τρευτώ μίαν γυναίκαν χώραν, καί εκείνη ή γυναίκα χρεωστεϊ 
χρέος διά λόγου της, η διά τον άλλον της τον άνδραν όπου ετε- 
λεύτησεν, εκείνος όπου λάβη την γυναίκαν την χώραν ενι κρα

τούμενος μέ δίκαιον νά πλερώσρ παν πραγμαν τό χρεωστεϊ 
20 διά λόγου της, η διά τον συμβίον της τον τεΟνεώταν · ομοίως 

καν ώ γυνή λάβα) άνδραν, κάκεΐνος ό άνήρ χρεωστεϊ κανέναν 
χοέος, η διά λόγου του, ώ διά την γυναίκαν του την άπόθα- 
νεν, ώ τούτην όπου έπηρεν, ένι κρατημένος νά πλερώσ-ρ εκεί
νον τό χρέος, άν έχνι άπόθεν, μέ δίκαιον καί μ.έ την άσίζαν 

25 των 'Ιεροσολύμων .
ρκζ. Περί εκείνου όπου ταπεινώσει παρθένον, ηγουν νά την 

ξηπαρθενέψτ), κάν τε  μέ τό θέλημ-αν αυτής, κάν τε  δυναστικού 
τρόπου, άνευ τή ς είδησης τούς γονείς αυτής, η τούς τηροϋντας 
αύτών, καί ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά ποιώσουν άπου τό 

30 έποίησεν.
Έάν γένηται ότι εις άνθρωπος λάβή παρθένον δυναστικού
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τρόπου καί φθείρα, την παρθενίαν της, κάν τε  μέ τό θέλημαν 
της παρθένου, κάν διά την αγαθοσύνην της, άνευ θελήματος 

του πατρος της καί της μητρός της, -η εκείνους όπου την έ
χουν εις τηρησιν, τό δίκαιον ορίζει οτι, έάν ό πατήρ, η η 
μώτηρ, η οί συγγενείς τής παρθένου, ώ έκεΐνοι όπου την ει- 5 
χαν εις βλέπισιν, θελήσουν νά έχουν έλεημοσύνην ές αυτόν 
του όπου την εφθειρεν, καί ένι τοιουτος άνθρωπος όπου τής 

πρέπει, έντέχεται νά την πάρη γυναίκαν μέ στεφάνιν, η 

ούόέν θελ-ησουν τούτο νά γένηται, έκεϊνος όπου ένι, η νεάνης, 
η εις εξουσίαν, καί έάν εκείνος έν-ρ τοιουτος όπου έχει άπού 10 

φ. 91. | τό έδικόν του, έντέχετα ι νά την ποίσγ μοναχ-ην, καί πάντα  
όσα ζητήσει η μονή διά νά τήν περιλάβη καί νά την έντύ- 
σουν, πάντα  όλα έντέχετα ι νά τά  πλερώστ, καί τότε μένει 
εις τήν έλεημοσύνην του θεού καί του άρχου τής χώρας νά 
δώσγ τοιοϋτον δίκαιον, ώς πρέπει νά δώσ/) έκεϊνος όπου έ- 15 
ποίησεν τήν δυναστείαν εις άλλου γήν · καί έάν τούτα  όλα 
ούδέν αρέσουν τούς γονείς τής νεάνης, ή έάν ένρ ότι έκεϊνος 
ούδέν έχει έπεσαυτα άπαί τό δικόν του, ή ούδέν δύναται νά 
πλερωσν] παντα  όσα ανιυθεν ελαλήθησαν, ή ούδέν ένι τοιουτος 
όπου τής πρεπει, τούτεστιν ενι χείρων αύτής καί άπό κακήν 20 
οδηγίαν, το δίκαιον ορίζει και ενι εντεχάμενον ότι έκεϊνος ό 
υιός, ενι η καβαλλαρης, η πουργε^ης, νά κοψουν τήν βέργαν 
του σύν πασι τοϊς μορίοις αύτου, καί έντέχετα ι νά τον διώ- 
ςουν έςω τής γής έκεινης όπου έποίησεν τό αύτόν παοάπτω - 
μαν έναν χρόνον καί μίαν ημέραν, καί πάντα  όσα έχει ένι είς 25 
τήν έλεημοσύνην του θεού καί του άρχοντος τής χώρας έκεί- 
νης, κατά  τό δίκαιον καί κατά τήν άσίζαν. Ά μ έ  έχει καί 
τούτον ότι, άν ’ίσως ότι έκεϊνον όπου καταπλέκουν ότι έκεϊνον 
τό πραγμαν, ηγουν τό παράπτωμαν, είπή, μή τό όρίσοι ό θεός, 
ότι ούδέν τό έποΐκεν τ ο ΰ τ ο ! καί ή νεάνις λέγει, άλλά ναί! 30 
διά τούτο ούδέν πρέπει νά ένα; κουντενιασμένος, άμέ χοηζε- 
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τχ.ι νά εχγ δύο μάρτυρες καλούς, καί πιστούς, καί έντεχχμ ε- 
νους όπου είδασιν τον άνθρωπον νά πέσγ μέ την παίδεναν, 
κ.αί έντέχεται να ομ.οσουν εις τα  αγία, και τό .ε ς  πρέπει να 
ένη τενιασμένος με δίκαιον * και έαν ουκ £/.ή τας ρηθεισης

5 β' έγγυτχδες νά μαρτυρήσουν τό πως τόν είδασιν νά έμ π γ  εές
την οικίαν, πρέπει νά άξιάζουν μέ τοιουτον ότι, εκείνος ό
άνθρωπος έντέχετα ι νά έμ πγ εις την φυλακήν του έπισκόπου

της /ώρας, ήγουν της εκκλησίας, έναν χρό]νον καί μίαν ημέραν,ο  
μήπως μέσα εις τούτον τόν καιρόν νά ήγνωριστγ ή εις ’ξομο- 

10 λόγημαν, ή άφ εαυτού νά όμολογήση εκείνον τό άμάρτημαν- 
και έάν ούδέν όμολογήση τίποτες εις τούτον τον καιρόν του 
χρόνου καί τής ήμερας, έντεχετα ι να τόν εύγαλουν άπαε την 
φυλακήν, καί πρέπει νά όμόση εις τά  αγία  ότι ούδέν έποΐ- 

κεν εκείνον τό παοάπτω μαν, τούτέστι νά ποντήση την πα ί- 
15 δεναν, καί μετά  τούτο έντέχετα ι νά ένη κ ίτες, εάν ούδέν έχη 

έτερην τ ίπ ο τε ;  ένδειξιν, κατά  τό δίκαιον καί κατά την ά σ ίζα ν .
ρκη. Περί εκείνου όπου φθείρει μίαν παρθένον καί θέλει να 

έμ πγ εις την τζουίζαν, διότι ούδέν τό έποΐκεν, καί ποταπόν 
δίκαιον νά γένηται τής τζουΐζας άπ εκείνον τόν σεσωσμένον, 

20 καί άπ  εκείνον όπου ούδέν ένι σεσωσμένος άπαί την τζ ο υ ΐζα ν . 
Όμοιοι; έάν γένητα ι ότι είς άνθρωπος φθείρει μίαν παρθέ

νον, καί ούδέν ήμποροϋν νά τόν άτενιάσουν μέ τοιούταις μαρ

τυρία:, καθώς ό νόρ-ος καί ή άσίζα έθέσπισεν επάνω είς την 
άλλην κρίσιν, καί έκεΐνος μέσα είς τούτον, ώς γεόν ένι μέσα είς 

25 την φυλακήν, λαλεΐ, όποιοι νά ποΰσιν εμπροστεν του βισκούντη 
καί τής αυλής, τοϋτέστιν τούς κριτάδες, ότι θέλει νά έμπγ 
είς τό δίκαιον λεγόμενον φράγκικα τζου'ίζχ, ότι ούδέν έποΐκεν 
τούτην την αμαρτίαν τής παίδενας, τό δίκαιον ορίζει ότι έν- 
τ έ /ε τ α ι  νά έμπγ είς τό δίκαιον, μέ δίκαιον, έφειδή μόνος του 

£0 έζήτησεν, καί μετά  ταύτα  ή αύλή ούδέν πρέπει νά τόν άφή- 
ση νά στραφγ, αν μ ετχνώ σ γ ' καί έάν ενγ κίτες άπαί τό δί-

καεον, έντέχετα ι νά έ'νγ άποσταλμένος ά π  εκείνον τό παρα- 
πτωμαν με δίκαιον, ότι επάνω εές τόν όρκον καί είς την μαρ
τυρίαν του θεού ο-Αεν πρεπει κανείς άνθρωπος νά πή τί,το- 
.¿ , καε έαν ενγ σωσμενος άπαί τό  δίκαιον, έντέ /ετα ε  νά 
κριθή, καθώς άνωθεν έλαλήθην είς τό άλλον κρίσιμον, ότι οΰ- 5 
τως ένι δίκαιον καί κείμενον κατά την άσίζαν. 

φ.93. | ρκθ. Περε των έκλημάτων, καί ένεκεν τίνος έντέχετα ι νά
έχουν άφαμπαρλιέρην, καί διά τ ί νά μηδέν ε χ γ .

Εάν γένηται ότι είς άνθρωπος έγκλητεύει έτερον άνθρωπον, 
το δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνος πρέπει νά εχ γ  άφαμπαρλιέρην ό- 10 
«ιού να πή το δίκαιον τους δυο άντάμ.α, καί διά τούτο έντέ- 
χετα ι νά εχγ άφαμπαρλιέρην, ότι αν ενγ ότι ό άφαμπαρλιέρης 
νά πγ  λόγον τόν ούδέν έντέχετα ι νά πή ό άβανπαρλιέρης δι* ε
κείνον όπου συντυχάνει, καί ή βουλή του ήμποροϋν καλά νά 

τόν άμαντιάσουν πριν λαληθή ή κρίσις · άμε αν ενγ ότι, έκεΐνος 15 
όπου ενι τό άγκαλεμαν είπή λόγον εναντίον του όπου του 
γυρίζει εις ζημίαν, ούδέν ή μπορεί νά τόν στρέψη όπίσω, έφει- 
δή έκεΐνος τό είπεν, άν ίσως ότι ό αγκαλών θέληση, διότι έ
κεΐνος μ εκείνους ώς έκείνους τό ακόυσ αν καί διά τούτον έ- 
στανπλιάσαν είς τήν αυλήν τούς μπόυργέζηδες, ότι κανείς άν- 20 
θρωπος μηδέν άγκαλέση χωρίς άφαμπαρλέρη, ούδέ είς τήν αυ
λήν τούς καβα[λλά]ρους χωρίς βουλήν τούς καβαλλάρους, ώς 
ότι μέ τήν βουλήν τους έντέχετα ι μ.ετά τα ΰ τα  νά δείξη τό 
δίκαιόν του, ότι ούτως ε'νι δίκαιον καί κείμενον κατά  τήν
άσ ίζα ν . ■

, , , 25
ρλ. Ά π α ί τού νυν δίκαιον έ'νι νά σας είποΰμεν τόν νόμον 

καί τό δίκαιον τούς μάρτυρας τούς χρήζουνται οί άνθρωποι 
είς όλα τους τά  άγκαλέμχτα  · καί άπώδε λατίνικχ νόμιμα · 
ποιος πρέπει νά σύρη μαρτυρίαν είς τήν αύλήν διά άλλον άν
θρωπον, καί ποταπός άνθρωπος ούδέν ήμπορεΐ νά σύρη μαρ- «0 
τυρίαν είς τήν αυλήν μέ δίκαιον.
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Τοιοΰτοι άνθρωποι καί τοιοΰτοι μάρτυρες ήμπορουσιν καλά 

νά φέρουν μ.αρτυρίαν μέ τοιοΰτον, νά ένή π ιστοί καί δίκαιοι 
άνθρωποι τού νόμ,ου · άμέ νά ήξεύρής καλά δτι ό υποτα κ τι
κός όπου ενι είς υποταγήν του πχτρός του, καί έάν ήτον είς 

5 καταπλοκήν, τούτέστιν έχει κακήν κατηγορίαν, δ τ ι ούκ ή μ -
ποροΰν νά σύρουν μαρτυ[ρίαν είς τήν αύλήν διά κανέναν άν-φ. 94. 
θρωπον, καί άν τό ήθέλησεν νά τό έποΐκαν ούδέν πρέπει ν’ 

άγροικηθή, ούδέ νά π ιστευτή  · άμέ δύο πιστοί άνθρωποι ή μ - 
ποροΰσιν καλά νά σύρουν μαρτυρίαν είς πασαν αύλήν άπού 

10 πασχ πράγμ-χν μέ δίκαιον* καί είς άνθρωπος ζωντανός ή μπο
ρεί καλά νά σύρή μαρτυρίαν είς τήν αύλήν διά λόγου του  καί 
διά τον τεθνεώτχν, μέ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν τής χώ 
ρας, μέ τοιοΰτον, δ τ ι έκεΐνος ό άνθρωπος όπου θέλει νά σύρή 
μαρτυρίαν διά λόγου του καί διά τον τεθνεώ τχν έντέχετα ι νά 

15 ένή άνθρωπος καλής άκουής, καί έντέχετα ι νά ένή μαρτυρού- 
μενος πιστός άνθρωπος, καί έάν ένή τοιοΰτος ή μπορεί νά φέρή 
καί νά ποίσή μαρτυρίαν διά λόγου του καί τον τεθνεώτχν, 
καί έντέχετα ι νά άξιάζή μέ δίκαιον · είς μαρτυρίαις, ούδέν 
έντε’χουνται νά τούς σφίξουν νά σύρουν μαρτυρίαν εις τήν α ύ

βο λήν κανενοΰ πράγματος, άν ούδέν θέλουν. Ή γνω ρίζετε καλά 
ό’τ ι ό πατήρ μου καί οί αδελφοί μου καί ό γαμπρός μου « μ 
πορούν καλά νά μου σύρουν μαρτυρίαν είς τήν αύλήν, άν ένή 
χοήσις, μέ τοιοΰτον, νά όμόσουν είς τά  άγια  ό'τι ούδέν έχουν 
μέρος εί; τό ζήτημ αν όπου θέλουν νά φέρουν τήν  μαρτυρίαν,

25 διότι κάλλιον ένι δίκαιον νά μου βοηθήσουν νά άνασπάσω τό 

δίκαιόν μου, παρά τούς ξένους.
ρλα. Περί εκείνου όπου θέλει νά σύρή μαρτυρίαν διά πραγ- 

μαν, καί ποταπόν δίκαιον ά π  έκεΐνον όπου του πολέμα.
Έ άν γένηται ό'τι εις άνθρωπος θελήσει νά σύρή μαρτυρίαν 

30 ενου ανθρώπου, καί φχνερόνεται είς έκεΐνον τό έκλημαν τήν 
θέλει νά φέρή τήν μαρτυρίαν, ή φέρνει τήν μαρτυρίαν άπιστα
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διά τίποτες πραγμχν τό μέλλει νά έχή, ή άν τό  πολεμά δ ΐ 
αγάπην εκείνου όποΰ θέλει νά σηκώσή το έκλημαν, τό δίκαιον 
ορίζει δτι οί κριτάδες ούδέν έντέχουνται νά τούς δεχτούν διά 

ο. 95. μάρτυρας τοιούτους ανθρώπους, μέ δ ίκ α ιο ν  καί εάν έγ ίνε |το
μέ δίκαιον δτι έφεραν τήν μαρτυρίαν, μή γινώσκοντα ταύτην 5 
τήν πονηριάν οί κριτάδες, δτι είχαν μερτικόν είς τό ζήτημαν, 
ή έφέραν τήν μαρτυρίαν άπόστα διά κανέναν λογάριν τό έπή- 
ρασιν, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι έκεΐνος όποΰ έβζλεν τούς μάρτυ- 
ρζς άδικα κατά του άλλου έντέχετα ι νά χάσή έκεΐνον τό ζή 
τημαν, καί ό άλλος νά τό έχη κερδαιμένον με δίκαιον, καί οί 10 
μ.άρτυρες όποΰ ήτον άπιστοι έντέχετα ι νά τρυπήσουν τάς π α - 
λάμχς τους μέ σίδερον βραστόν είς. άγνωριμίδχν του απίστου 
όρκου τον ώμόσασιν είς τήν μαρτυρίαν * δ τ ι εϊ τις όμνεΐ άδι
κον όρκον, άρνάτζι τόν θεόν, καί διά τούτον έντέχετα ι νά τρυ
πήσουν τάς παλάμας τους, ώς άνωθεν έλαλήθην* καί έντέχε- 13 
τα ι νά χάσουν απολογίαν τής αύλής, είς όπλήν πλεΐον νά μή 
τούς πιστεύσουσιν είς μαρτυρίαν καμμίαν κανενοΰ πράγματος 
τό  νά πουσιν · καί έκεΐνος όποΰ τούς έβαλεν τούς μάρτυρας 
τούς άπιστους έπεσεν νά δώσή τοιοΰτον τέλος τοΰ αύθε’ντη, 

ώςπερ άνθρωπον άτενιασμένον εϊς απιστίαν, δτι άπίστησεν 20 
τόν εαυτόν του καί έπιηρνήσατο τον θεόν μέ δύο ανθρώπους 
νά τούς φέρουν ψευδομαρτυρίαν διά λόγου του, δτι έντέχε- 
ται, ούδέ δίκαιον, ούδέ ό νόμος άρίζει δτι κανείς άνθρωπος 
όπου έχει μερτικόν εις τό έκλημαν, ·ή έκεΐνος ένι άπού 
έκεΐνον τό πράγμαν τό ζητούν μερτικάρης, ή πέρνει πραγμχν 23 
διά νά φέρή ψευδομάρτυρας, όποΰ ούδέν έντέχουνται νά ένή 
πιστευμένοι είς τήν αύλήν μέ τό δίκαιον.

ρλβ. 'Ομοίως περί του αύτοΰ.

Νά ήγνωρίζετε καλά, δτι έάν γένη τα ι οτι είς Φράνγκος νά 
θέλησή νά φέρή μαρτυρίαν κατά  πρόσωπα ενοΰ Συριάνου, ού- 30 
δέν ή μπορεί νά τό ποίσή, ούδέ ή αύλή έντέχετα ι νά τό π»-



ριλάβη, ή γουν νά το δεχτή  μέ δίκαιον, οϋδε κάνεις Συριανός 
νά θελήση νά φέρη μαρτυρίαν κατά πρόσωπα ένοΰ Φρανγ- 
κου ούδέν έντέχετα ι νά του πι|στεύσουν εις κανέναν δίκαιον · <ρ· 96· 

και έάν έγίνετον δτι κανείς Συριανός, η Ακουβιτης, ή Ρω - 
5 μαϊος, η Νεστούρης, ή ετέρου άλλου νόμου, νά έποΐκαν καμμιαν 

άθεοίρτ,σιν έμπροστεν του βισκούντη, ή έμπροστεν τους κριτα- 
δες, άπ’ αυτών ή μπορούν καλά να φέρουν μαρτυρας · οι Φ ραγ
κοι ένι κριτάδες κατά  πρόσωπα Συριάνου καί κατά πρόσωπα 
Σαρακηνού καί κατά πρόσωπα όλους τους άλλους νομούς και 

10 καλά ήξευρε ότι καμμιαν γενεάν ούδέν ά,μπορεί να συρη μαρ
τυρίαν εις την αύλήν κατά πρόσωπα κανενου ανθρώπου, η

κανενοϋ πράγματος.
ρλγ. Περί του μάρτυρος όπου θέλει νά φέρη μαρτυρίαν κα

τά  γυναικός, καί άν έχη πόλεμ.ον, ή ουχι εις την αυτήν *μα.ρ- 

15 τυρίαν .
Έάν είς άνθρωπος θε'λει νά φέρη μαρτυρίαν εις την αυλήν 

κατά  πρόσωπα μίας γυναικός, τό δίκαιον ορίζει ό'τι καλά ή μ 
πορεί νά γενή, καί έντέχετα ι νά άζιάζη · άμε έχει πόλεμον, 
έάν τό ζήτημαν έμπαίνη επάνω ένού μάρκου άσήμιν„ ότι εαν 

20 εκείνος, -η εκείνη ό κατάδικος όπου βανουν τους μ,αρτυρας 
κατ’ αύτοΰ, ήμ.πορεΐ καλά να σηκωση τον εναν εις πόλεμόν, 
καί εκείνος όπου νά νικήση, θε'λει κερδαίσειν τό ζήτημαν με 

δίκαιον· άμε νά ήγνωρίζετε καλά, ό'τι δύο -κριτάδες ήμπορούν

102 Λ Σ I Ζ Α I

καλά νά σύρουν μαρτυρίαν άπού πάσα πράγματα  τα  έγινουν- 
25 τα , -η τά  έλαλήθησαν έμπροσθεν τους είς τήν αυλήν, δίχως 

κανέναν πόλεμον όπου ή μπορεί νά γενή .
ρλδ. Περί του βισκούντη καί τούς μεσίταις του, όπου ένι 

οί σεργενταις όπου τηρούν τάς μέσας, όταν θέλουν νά σύρουν 

μ,αρτυρίαν είς την αυλήν, έάν άζιαζη, η ουχι .
30 Έ άν γένηται ό'τι 6 βισκούντης ή οί σεργένταις του θέλουν 

νά φέρουν μάρτυραν είς την αυλήν κ ατα  τίνος, ούδεν ή μπο-

ρουν νά τό ποίσουν, ουδέ νά ένη πιστευμένον, ούτε εκείνος,
ούτε οί σεργενταις του, ώς γιον ένι τοιούτον παράδειγμαν · ό

• 97. Πέτρος | ήλθεν όμπρός καί έγκάλεσεν τον Μαρτήν είς τον βισ-
κουντην, καί μετά  ταυτα  έστράφην ό Μαρτής καί έγκάλεσεν 
είς τόν βισκούντην τον Πέτρον, καί 6 Πέτρος είπεν, ό τι έκεΐ- 3 
νος ήτον ό πρώτος ό άγκαλών, καί ό βισκούντης ειπεν, ότι 
ό Μάρτης ην ό πρώτος ό αγκαλών, καί οί μεσίταις του ομοίως 
συμμαρτυροΰν του βισκούντη ότι ό Μάρτης ήτον, τό δίκαιον 
ορίζει ό'τι, ουδέ έκεινος, ουδέ οί μεσίταις του ούδέν έντέχετα ι 
νά ένε πιστεμένοι άπαί την αύτήν μαρτυρίαν, ούδέ άπού κα- 10 
νέναν άλλον πράγμαν, μέ δίκαιον καί κατά τήν άσίζαν τού 
ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων άμέ έάν ό εις άπ’ αύτούς τούς δύο 
ήμπορεΐ νά δείςη μέ β’ μάρτυρας άλλους, παρά τού βισκούντη, 
οΰ τούς μεσίταις του, ότι ήτον πρώτος ό έγκαλών, δίκαιον ένι 
ότι αύτός νά έχη προτήτερα δίκαιον άπ’ έκεΐνον ή άπ’ εκείνους 15 
τούς άγκάλεσεν.

ρλε. Περί τών μαρτύρων των γραφών, καί ποια μ.αρτυρίαν 
άζιάζει, καί ποίων γραφών ούδέν άςιά.ζει.

Έ άν γένηται ότι κανείς άνθρωπος ή καμμία  γυναίκα φέοει 
είς τήν' αύλήν καμμίαν γραφήν είς μαρτυρίαν, οί κριτάδες, 20 
ούδέ ή αύλή ούδέν έντέχετα ι νά τήν λάβουσιν, ούδέ νά τό 
γροικήσουν, ούδέ νά τού πιστεύσουν μέ δίκαιον, χωρίς άν ένη 

σιγγίλιον βουλλωμένον μετά  τήν σφραγίδαν του άφέντη τής 
χώρας, ού κανενου έτερου τόπου, ότι τούτον έντέχετα ι νά 
κρατήσουν καί νά π ιστεύσ ουν άμέ άν ένη ότι είς άνθρωπος, 25 
•η μία γυναίκα έρχετον άπαί τήν Τάκην καί νά έφερεν γρκ- 
φήν είς τόν έμπαλήν τού Ιάφα είς τήν Ιερουσαλήμ, καί εΐ- 
πεν, λάβετε άρχοντες, τούτον τό γράφος στέλλει το ό βισκούν
της τής Τάκης καί οι κριτάδες, καί μήνου σας νά πιστεύσετε 
τό δηλοΐ- καί ή γραφή νά έλεγεν, ότι ό βισκούντης καί οί 30 
κριτάδες τής Τάκης σύρνουν μαρτυρίαν του Μαρτή, ή τού
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Τζουάνη, ότι ό Τζηράτ ώμολόγησεν έμ,προστέν του; οτι έχρω- 
στέν του πέρπυρα ρ', η περί| ττου, ή παρκάτω, αΰτή ή μαρ-φ. 
τυρί« οΰδέν χρήζει τίποτες, οΰδέ έντέχετα ι νά του π ιστεύ- 
σουν ¿κείνης της γραφής· διά τούτο δίκαιον το αΰτόν γράφος,

® οΰδέ κανέναν άλλον οΰδέν έντέχετα ι να του πιστευτούν εί; 
την αΰλήν, άν οΰδέν ένη προβελίτζι, ώςπερ άνωθεν έλαληθην.

ρλς\ Περί των γραφών, καί ποια γραφή χρηζει καί ποια 

γραφή οΰδέν χρήζει.
Έ άν γένητα ι ρ.ία πούλησι εί; την αΰλήν ενώπιον του βισ- 

10 κούντη καί τους κριτάδες, γη?, η άμ.πελωνας, η οικιών, ει ει
ρήνη γέγονεν, ·η φόνον περί τούτου γέγονεν, γραφής έμπρο- 
στεν του βισκούντη καί τους κριτάδες, καί καμ.μία δυσκεψία 
γίνετα ι μ.ετά τα ΰ τα  περί τούτου, καν λαλοΰσιν οτι το γρά— 
οος τούτων οΰδέν έγίνετον εις την αυλήν, το δίκαιον όρί- 

15 ζει νά ένη στερεωμένον παν πράγμαν όπου δηλοΐ τό γράφος 
όπου ένι εί; μαρτυρίαν του βισκούντη καί των κριτάδων, πάν
τ α  τά  δηλοΐ το γράφος, καν τε  γράμματα  του γραμματικού 
τη ς αΰλής, καί ετέρου τής χώρας, καί τοιούτη γραφή άςιάζει 

κατά  τό δίκαιον καί κατά την άσίζαν.
20 ρχ ζ . Περί των γοαφων των ανθρώπων των κουμουνίων.

Έ άν γένηται ό'τι είς άνθρωπος του κουμουνίου δανείζει ε
τέρου άνθρώπου μ.άρκα όπου χρηζει νά το έχη είς πιστωσιν, 
η έτερον τ ίποτες πράγμαν, καί διά ταύτην την έμπίστιωσιν 
πολεμούν νά τούς ποίσουν γράφος νοταρικόν γεγραμμένον διά 

25 χειρός νοταρίου καί μαρτύρων ετέρων άνδρών, τό δίκαιον ορί

ζει ό'τι ¿κείνον τό γράφος έντέχετα ι νά άξιάζη μεσόν τους, 
καί πρέπει νά ένη τόσον στερεόν, ώ ςπερ νά ήτον σιγγίλιον 
βουλλωμ.ένον, καί νά ένη κρατημένος ό κούσουλος εκείνου 
τού κουμουνίου νά σφίξη νά ποίσουν πλέρωμαν ένα στρέψη 

30 τού άλλου πάντα  όσα τό γράφος δηλοΐ, κατά τό δίκαιον καί 
κατά τήν ά σ ίζα ν  άμέ είς την ρηγικην αΰλήν οΰδέ έντέχετα ι,
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99 ~ρεπει να δώσουν | οί άνθρωποι κρίσιν έπάνω κανενού 
γ * ' κριτοΰ όπου νάτον είς κανόναν γράφος, άν οΰδέν ένη καθώς τό 

έλαλησαμεν άνωθεν.

ρλη. Περί τούς γραφής όπου οΰκ έχει μάρτυραν, έάν χρήζη 
•ί ο ΰ χ ί. * ’ 5

Ιίάν γένηται ότι εί; άνθρωπος άγκαλεΐ ετερον άνθρωπον είς 
τον κούσουλόν του, -η μίαν γυναίκαν άπού κανέναν πράγμαν 
το λαλει το τού χρεωστεΐ εκείνος, καί ά.εγει ότι έχει γράφος 
εις τον κούσουλόν του, καί είς τούτον τό γράφος οΰκ έχεν 
γραμμένην καμμίαν μαρτυρίαν οΰδέ αποθαμένου, οΰδέ ζω ντα - 10 
νοΰ, καί εκείνος, άρνάται έκεΐνον τό τού ζητά , τό δίκαιον ο
ρίζει ότι εκείνος όποΰ εδειξεν τό γράφος έχάσεν πά ντα  όσα 
έζήταν, διότι καμμία  γραφή οΰδέν χρηζει τίποτες άνευ μαρ
τυρίας· οΰδέ μετά  τα ΰ τα  ένι κρατημένος ό βισκούντης, οΰδέ 

οί κριτάδες νά ζητήσουν εκείνου τού κούσουλου νά ποίση πλέ- 15 
ρωμαν τό δηλοΐ τό γράφος απ’ έκεΐνον ή άπ  εκείνην όποΰ 
ζητά  να εχη δίκαιον, διότι άπού γραφήν άπιστην οΰδέν έντέ- 
χε τα ι κανείς νά ποίση κανέναν ζή τη μ α ν .

ρλθ. Περί ποιας ύποθεσεω; έχουν τά  κουμ.ούνια αΰλήν μέ
σον του; καί περί ποιον πράγμαν τόν οΰδέν έντέχουνται νά 20 
ποίσουν δίκαιον έξω παρού ή αΰλή ή ρηγική .

Νά ήγνωρίζετε καλά ότι κανέναν κουμούνιν, ώςπερ Γενου- 
βισοι, Βενετικοί και Πιζανοι ουδέν έντέχουνται νά έχουν καυ.- 
μίαν αΰλήν άνευ μεσόν τους, καί τούς λάς τους, μόνο όποΰ 
έχουν άνθηλογήν μεσόν τους άπού πούλησιν, ή άπού άγοράν, 25 
η άπού έτερα κάτινα πρά γμ α τα  καί σ το ιχήμ ατα  τά  έχουν ά- 
ναμεταξύ, καλά ήμπορούν νά τού ; έπιτιμ.ήσουν ό κούσουλός 
τους ά^ο ττραγ^Λαν, αν το ττολο^Λουν ατακτον, ζ,αι να τούς 
βαλλη εις το σακελλιον τους * ά[χέ κ.αλά νά γινοίσκετε οτι 
κανέναν χ.ουι/.ουνί.ν ουδεν ε^ει αυλήν του α^υ,ατος, τούτέστιν . οΟ 
ά-ού κόρττον φανερόν, ουδέ κανενοΰ φόνου, ουδέ κλεψίας, ουδέ
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παραβουλίας, | ούδέ αίρετικιας, ώ; ένι πατελήνος, η αιρετικό;, φ.100. 
ουδέ πούλησης, ή αγοράς γής, ουδέ άμπελών, ούδέ κήπων, ουδέ 

χοιριών, ότι όλα ταΟτα τά  πρά γμ α τα  έντέχετα ι νά κριθοΰν
καί νά τελειωθούν καί νά πουληθούν εϊ; την ρηγικην αύλήν,

5 καί εις άλλον τόπον ούδέν ήμπορούν νά γένουνται μέ δίκαιον, 
ουδέ κατά  την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων · καί έάν καμμίαν
των κουμουνίων αύλην νά έκοινεν, ή νά ποίσουν νά κοίνουν
μεσόν του ; κανέναν άπ’ αύτά  τά  πρά γμ α τα  άπού ενι διαφεντεμέ
να, ούδέ έντέχετα ι νά άξιάζουν τίποτες, μέ δίκαιον καί μέ την 

10 άσίζαν, καί έντέχετα ι όλον νά το ξηλώση ή αύλή ή ρηγική . 
ρμ. Περί εκείνου όπου θέλει νά φέρφ μαρτυρίαν εις την αύ

λην, καί ενι λαβωμένος, όπου έδιάβασεν έτος ς ’ χρόνων, καί 
άν ήμπορεΐ νά άλλαχτή  καί νά βάλλη έτερον άντ’ αύτου.

Έάν γένηται ότι είς άνθρωπος έρχεται εις την αύλην, καί 
15 ούτος ό άνθρωπος ένι λαβωμένος, ή έδιάβην τούς ξ' χρόνους, 

καί θέλει νά φέρη μαρτυρίαν διά κανέναν άνθρωπον, η διά καμ
μίαν γυναίκαν, τό δίκαιον ορίζει ότι καλά ήμπορεΐ νά φέρουν 
μαρτυρίαν τοιοΰτοι άνθρωποι είς την αύλην άπού πάσα πράγ- 
μ.αν · καί έάν γένηται ότι κανείς νά σηκώστ) πόλεμον, τό δ ί- 

20 καιον ορίζει ότι ήμπορεΐ καλά νά άλλακτή μέ άλλον άνθρωπον 
όπού νά πολεμήση είς τον τόπον του, ότι τούτον ένι δίκαιον 
καί κείμενον κατά  την άσίζαν.

ρμα. Περι του λαβωμένου όπου τον κράζουν νά πολεμήσν).
Έ άν γένηται ότι είς άνθρωπος έκραζαν τον διά φόνον, καί 

25 εκείνος ένι άνθρωπος λαβωμένος, τό δίκαιον ορίζει ότι, έάν 
ήμπορή ν’ [άλ]λαχθή διά έτερον άνθρωπον γερόν όπου νά πο
λεμήσν) άντ αύτου, καί έάν ό κ α μ π ίτη ςτο υ  νικηθή, έκεΐνος 
όπου τον έβαλεν τον καμπίτην έντέχετα ι νά τον φουρκίσουν, 
κατά  τό δίκαιον καί κατά  την άσίζαν, καί πάντα όσα έχει 

30, νά ένφ του άφεντός τής χώρας, κατά  τό δίκαιον καί κατά 
την άσίζαν.
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φ. 101. | ρμβ. Περί του πράγματος του χρεωστεΐ ό ζωντανός του
τεθνεώτος, καί άρναται του ζητουν.

Έ άν γένηται ότι είς άνθρωπο; άπέθανεν, ή μία γυναίκα, καί 
κάτις άνθρωπος χρεωστεΐ του κανέναν πραγμ-αν, καί οί συγγε
νείς του τεθνεώτος ζητούν εκείνον τό πράγμαν εκείνου όπου 5 
τούτο έχρώστεν, καί έκεΐνος άρνάταί το, καί εκείνος όπου ζη τά  
τό πραγμαν έχει β' μάρτυρας άπού μαρτυρούσιν, τό δίκαιον 
ορίζει ότι έντέχετα ι νά τό κερδαίση τό ζήτημαν · άμέ έτεσαυ- 

τον έχει ότι, εκείνος όπου βάλλει κατά  πρόσωπά του τού; μάρ
τυρας, έάν θέ/η , ήμπορεΐ νά σηκώση έναν άπαί τούς μάρτυρας ίο  
είς πόλεμον, έάν τό ζήτημαν έμπαΐνη άπάνω α' μάρκον άσή- 
μιν καί άνω, καί ει τις νικήσει τόν πόλεμον, έντέχετα ι νά 
κερδαίση το ζήτημαν μέ δίκαιον · άμέ άν ένη ότι έκεΐνος όπού 
ζητα  το πραγμαν διά τον τεθνηκόταν ούδέν νά έχη β' μάρ
τυρας νά μαρτυρήσουν ώς μάρτυρες, τό δίκαιον ορίζει ότι, έκεΐνος 15 
ή έκείνη όπού ζητούσιν τό χρέος έντέχετα ι νά όαόσουν είς τά  
άγια  ότι τ ίποτες ούδέν έχρώστεν τού τεθνηκοΰ, καί είς τούτον 
έντέχετα ι νά ένη κίτες μέ δίκαιον.

ρμγ. Περί εκείνου όπού ούδέν έντέχετα ι νά τόν λάβουν 
μάρτυραν. 20

Έ άν γένηται ότι άπού κανέναν ριζικόν, ότι ό κάτις άνθρω
πος όπού έχάσεν άπόκρισιν είς τήν αύλην διά καμμίαν κακο- 

πραξίαν τήν έποΐκεν, ώς γιόν ένι θεσπισμένον άνωθεν διά ποιαν 
αιτίαν πρέπει νά τήν χάση, τό δίκαιον ορίζει ότι ούδέν έντέ- 
χετα ι νά τόν περιλάβουν είς τήν  αύλήν διά μάρτυραν, ή γυ -  ¿5 

ναΐκαν όπου έχάσεν άπόκρισιν είς τήν αύλήν, διά τό ούδέν 

ήμπορεΐ νά σηκώση άνθρωπον είς πόλεμον, καί διά τούτο ούδέν 
ήμπορεΐ ποτέ νά σύρη μαρτυρίαν.

ρμδ, Περί τού άνθρώπου τού κανόνος όν λέγετα ι έντερελε- 
τζηοϋν, καί περί τής μαρτυρίας αύτου, καί τού ίερέω; καί του 30 
αναγνώστη, πότε άξιάζει, καί πότε ούδέν άξιάζει.

_
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| ’Εάν γενάτα', δτι ό κά τι; άνθρωπο; του κανόνος, λεγόμενο; φ. 102. 
έντερελετζηούν, έλθν) εί; την «ύλην καί θέλει νά φέργι μαρτυ

ρίαν, ούδέν ήμπορεΐ νά το ποίσν), ουδέ ή αύλή έντέχετα ι νά 
του γροικήση, ουδέ νά τού ; περιλάβη κατά  πρόσω—α παντο;

5 ανθρώπου κοσμικού, ουδέ ιερέαν, ουδέ αναγνώστην όμοίω; · άμέ 

άν ή τον έτεσαύτον, δταν κανείς άνθρωπο; κοσμικό; νά ήτον 
ασθενής, καί νά έξαγορεύτην καί τήν  διαθήκην του ένούπιον 
του ορικτοΰ σώμ.ατο; καί α ϊμ ατο ; του Κυρίου ήμών Ίησου 

Χρίστου, καί ένούπίον τού ίερέοι; καί του διακόνου καί ενώπιον 
10 ετέρου; ανθρώπου;, εΐ; αύτόν ήμπορεΐ καλά νά σύρη μαρτυρίαν 

ό ίερεύ; καί ό άναγνώστης, καί μέ β' ανθρώπους ίδιώτας, ήγουν 
κοσμικού; έν τώ  αμα* καί τούτο νά γίνετα ι εις πραγμαν κ ι
νητόν, ούχί δε άπ’ άλλον, δτι εάν τό πραγμ.αν νά ήτον άπού 
κληρονομίαις, ώ ; γιον άπό οικίας, ·η χωραφιών, *η αμπελώνας,

15 η κάμπου;, -η χωρίων, ό ίερεύς καί ό αναγνώστη; ούδέν ’/¡μ
πορούν εί; αύτά τά  ακίνητα νά φέρουν μαρτυρίαν εί; αύτών 
των πραγμάτων, καί έχει πόλεμον· καί νά ήγνωρίζης καλά δτ ι 
άπού δλα εκείνα τά  πρά γμ α τα  τά  «γκαλουν οι άνθρωποι εί; 
τ·ήν αύλήν την κοσμικήν, χρήζετα ι μάρτυρας κοσμικού; · καί 

20 έφειδή ή ζήτησι; αναβιβάζεται άπού α' μάρκον άσήμιν καί 
έπάνοη ήμπορεΐ νά έχη πατάλιαν, έάν θέλη ό κατάδικος όπου 
λαλούν διά λόγου του οι μάρτυρες, δτι ήμπορεΐ νά σηκώση τον 
έ'ναν διά νά πολεμήσ/), κατά τό δίκαιον καί κατά  την άσίζαν 
τής 'Ιερουσαλήμ.

25 ρμε. Περί των έγκλημάτω ν τά  άγκλοϋν οί άνθρωποι έν τώ  
άμα, ώς άπό τού; το ίχου; άπού σ πίτια , άπού ενοίκια έντέχετα ι.

'Ωδε νά πούμεν λατίνικον νόμιμον.
Περί δύο μπουργέζηων όπου έχουν μέσον του ; καμμίαν άδυ- 

σκεψίαν κανενου ¿σπιτιού, διά τό ποιον οί κριτάδε; καί ό βισ- 

30 κούντη; ένι κρατημένοι νά π ά  νά δουν εκείνην την άθηλογήν
το δίκα ιον και την ασι,αν.

τ  ι ι  ς: κ  τ  π  ρ ο  ϊ  α . ιοο

φ .1 0 3 .  | ρμς\ Έ άν γένηται δτι β ' άνθρωποι έχουν άθηλογήν μέσον
τους, ώ; περ άπού τοίχον κοινόν, ου φρουντιέραν των έσπιτιών, 
ού πεζουλίου όπού ένι έμπροστεν του έσπιτίου, καί άγκάλε- 
μάν γ ίνετα ι περί αύτου εί; την αύλήν, τό δίκαιον ορίζει δτι 
ό βισκούντη; έντέχεται νά στείλγ τού; κριτάδε; νά πασι ν ά ’δού- 5 
σιν έκεΐνον όπου ένι έκείνη ή άθηλογή, καί ένι κρατημένοι νά 
παν έκεΐ μέ έκείνους άπαυτα  των οικιών, καί κατά  έκεΐνον 

τό νά ’δουν οί κριτάδε; καί νά γνωρίσουν άπαί τό φαινόμενον 
τού πράγματος, πρέπει νά δώσουν τό κρίσιμον καί νά τούς 
συμπάψουν, καί έκεΐνον τό οί κριτάδε; νά κρίνουν πρέπει νά ίο  
έ'νη στερεωμένον δλα; τά ; ήμέρας, έντέχετα ι νά τό κρατήση 
στερεόν ό βισκούντη; εί; τά  δύο μέρη · άμέ έάν ένη δτι οί 
κριτάδε; ούδέν ήμπορούν νά συμπάψουν διά τό ούδέν Οεωοούν
εί; τον τοίχον πραγμαν άπού νά δυνηθοϋν νά δώσουν δίκαιον,
ορίζει δτι άπαί τώρα καί έμπρό; οί δύο μπουργέζηδε; έντέ- 15 
χε τα ι νά έλθουν έμπροστεν τού βισκούντη καί έμπροστεν τούς 
κριτάδε; καί νά πουν ό καθέ; τό δίκαιόν του κ ατά  τό έχει, 
καί έκείνου όπού νά γνωρίσουν οί κριτάδε; δτι έχει μ εγα λή - 
τερον δίκαιον έντέχετα ι νά τού τό δώσουν εί; τό  αύτόν όπού 
τό έγκάλεμαν ένι, δ τ ι τούτον ένι δίκαιον κατά  τήν άγνωρι- 20 
μίδαν τ ή ;  αύλής.

ρμζ. Περί έκείνου όπού βάλλει τό βολίκιν του εί; άλλου 
τοίχον ποταπον δίκαιον νά ένη .

ΊΙγνω ριζετε καλά δτι έάν εί; άνθρωπο; έχει έναν σπίτιν 
έδικόν του μέ ούλου; του τού ; το ίχου;, καί γ ίνετα ι δτι κ ά τι; 25 
άπαί τού; γειτόνους του βάλλει τό βολίκιν του μέσα εί; τον 
τοΐχόν του σκεπαστά εί; οπλήν δ τ ι ό κύριο; τού τοίχου ούδέν 
ήμπορεΐ νά τό ’δή, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι έκεΐνο; όπού έβαλεν 
τό βολίκιν του σκεπαστά μέσα εί; άλλον τοίχον ούδέν άνα- 

φ. ¡0.1 . σπάζει τ ίπ ο τε ; εί; τήν αύλήν |, άν έν/) δτι τό βολίκιν του μένει 30 
μέσα εί; τον τοΐχόν του περιττού παρά χρόνον καί ημέραν διά
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τό η τον νά μη σκεπαστή, ότι κανείς ούδέν έδυνήθην νά ’δ'?ί · 
καί ένι κρατημένος παρευτύς νά εύγάλν) το βολίκιν άπαί τον 
τοίχον εκείνου όπου άγκάλεν μ,οναΰτα ώς γιον του πη ή αυλή 
νά τον όρίστ) · άν ίσως δ τ ι άγκαλέσει, ενι κρατημένος νά ποίσν)

5 μέ τον αύθέντην του τοίχου καλήν ορεξιν διά νά τό άφήστ) 
τό βολίκιν του εις τον τοίχον του, καί άν ούδέν ήμπορήσ·/) νά 
τό ποιον), ενι κρατημένος νά τό εύγάλν) μέ ταιουτον, δτι ό 
κύριος του βολικίου έντέχετα ι νά όμόσγ) εις τά  άγια, δτι μέσα 
είς έκεϊνον τον χρόνον καί την 'ημέραν άφου τό έμαθεν, -η δτι 

10 είπαν τούτο, ·η δτι εύ'γαλέν το, καί ώρισέν τον νά τό εύγάλν),
$ δ τ ι έγκάλεσεν είς την αύλην, καί τότες ενι κρατημένος νά 
τό εύγάλν), ·η νά ποίσν) την ό'ρεξιν του, μέ δίκαιον καί μέ 
την άσ ίζαν.

ρμη. ΓΙερί ρυμαδίου τό λέγετα ι γαστηνα, όπου ούκ είχεν 
15 άπού παλαιών καιρών οικίας καί τώρα ό κάτις θέλει νά ποίσν), 

ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά έ χ η .
’Εάν έχω έναν ρυμάδιν έδικόν μου όπου ειχεν οικίας, καί 

έγώ όπου ενι τό ρυμάδιν έδικόν μου θέλω νά άνακαινώσω τάς 
οικίας μου, καί όκώτις μέ κωλεΐ νά βάλλω τά  βολίκιά μου 

20 τόν τοίχον όπου ενι μεσόν μου καί του πλησίον μου, ού δ 
φεντεύγουν με ν’ άκουμπ'ησω τάς καμάρας μου εις τόν τοίχον, 
όποιας άκομη δείχνει φανερά είς τόν τοίχον τάς καμάρας μου 
καί τά  παραθύρια, μου όπου ήσαν πρός τόν τοίχον προς τό μέρος 
μ ου , καί διά τό ενι οΰτως φανερόν, θέλω νάάνασπάσω τό ημ ι- 

25 σον του τοίχου, καί ά έτερος έρχεται ομπρός καί λέγει, « μ·η

τ ’ όρίσοι ό θεός, δτι έχει τ ίποτες  είς εκείνον τόν τοίχον, δτι
έχε ι πλεΐον παρά κ ' χρόνους, δτι είς την γαστηνα σου ούδεν 
ειχεν κανέναν σπίτιν, ούδέ άντά αγόρασα τούτον τό σπίτιν μου, 
είς την γαστίναν σου I ούδέ κανέναν σπίτιν ή τον άναστημένον, φ.105

30 καί διά τούτο ούδέ νά σέ άφησω νά φορτιόσγς, δτι όλοι οί
το ίχο ι ένι έδικοί μου, εάν μη τό άγνωρίστι ή αύλη »· καί ού-
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έρχουνται είς την αύλην καί λαλουν το · τό δίκαιον όρίζει 
δτι οί κριτάδες έντέχετα ι νά παν έκεϊ καί νά δουν, έάν τό 
φανερόν τοΰ τείχους ένι ούτως ώς λαλεϊ έκείνος, έντέχετα ι νά 
φορτώση καί νά έγείρη τά  σ π ίτ ιά  του μέ τό δίκαιον καί μέ 
την ά σ ιζ α ν  ότι άν έν·/) δτι είς τό ρυμάδιν του ούδέν ειχεν 5
άπού μέγαν καιρόν οικίας, ούδέν χάνει παντός διά τούτο τό 
δίκαιον τούτο έκείνος ου οί κληρονόμ,οι του όπου τό είχαν, ού 

έχουν, ου εκείνους άπαί τούς ποιους τά  έγόρασεν · καί έάν οί 
κριταδες ευρίσκουν ότι ούδεν είχεν τ ίποτες άγνωριμίαν τό πώς 
ησαν κουμπισμέναις -η καμάραις του, ούδέ σπίτια , ούδέν έντέ- ίο  
χ ε τα ι να φορτώση τίποτες με δίκαιον, χωρίς μέ την εϊδησιν 
έκεινοΰ όπου ένι ό τοίχος, καί δχ ι άλλοίως, κατά τό δίκαιον 
καί κατά  την άσ ίζαν .

ρμθ. Περί της ζημίας την λαμβάνει κανείς άνθρωπος -η καμ- 
μία γυναίκα έξω του τοίχους της οικίας του, ποταπόν δίκαιον ι 5
χρ·η γενέσθαι. ’ ·

’Εάν γένηται άπό καμμίαν άφορμην δτι κανείς μπουργέ- 
ζης ·η καμμία μπουργέζαινα βάλλει κανέναν πραγμαν έξω 
τους τοίχους του έσπιτιοΰ του, 7] επάνω σκαμνιού, η επά
νω μιας κρεμάστας, καί γίνετα ι δτι είς άνθρωπος φορτωμέ- £ο 
νος ξύλα, $ ετέρου άλλου φορτίου, η μία  καμήλα, -η έναν 
γονικόν, η έτερον κτήνος φορτωμένον διαοαίνοντα άπ αύτου καί 

χα λα  έκεϊνον τόν εκείνος ό μπουργέζης η ή μπουργέζαινα έβά- 
ναν έξω του έσπιτιοΰ τους, τό δίκαιον καί τό κείμενον ορίζει 

δτι κάνεις ούδεν εχει τίποτες, ούδέν έντέχετα ι νά τούς άμαν- 25 
τιάσν] άπ’ εκείνην την ζημ,ίαν μέ δίκαιον, διότι κανείς ούδέν
5/ „  ̂ / , \ , 1 /εχει τιττοτες εςω τους τοίχους των εστ^τκον του · αμ.& εαν γ ί-  
νεται δτι κανείς άνθρωπος νά έβρούθησεν αύτόν θεληματικώς 

<ρ. 106.1 φτηνόν τό φορτωμένον, η τον άνθρωπον τόν φορτωμένον, ένι
κρατημένος νά ίκανώση δλην την ζημίαν την έποϊκεν έκεϊνος όπου 30 
έπεσεν επάνω του μπουργέζη, ·η της μπουργέζαινας, η άλλου
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τίνος ■ καί ένι δίκαιον, έάν το  κτηνδν λαβωθή, η έχενώθην, ή 
έτσακίστην τδ  έβάσταν, δλον έντέχετα ι νά τδ  άμαντιάση μέ 
δίκαιον · κα ί έάν έκείνον τον πτω χόν τον άνθρωπον τον έρριψεν 
εις τήν γην μέ τδ  βρούθισμάν του, άν έλαβώθην, Ινι κρατη- 

5  μένος νά ποίση νά τδν ύγιάνουν, καί νά του δώση την ζωήν 
του έως όπου νά ύγιάνη ούτως ώς γιον ήτον δντα τδν έρρι- 
ψεν ■ εί δέ έμίσαν τον εκείνον καί έπαράβλεπέν τον νά τού κα

κοποίηση, καί διά τούτον τδν έβρούθησεν καί έλαβώθην διά 
πά ντο τε , τδ  δίκαιον ορίζει δτι εκείνος όπου τούτο έποΐκεν, άν 
εν?] δ τ ι έπιάσαν τον, πρέπει νά κόψουν τδν γρόθον του, καί μέ τδ 

αύτδν νά εν η κίτες ά π ’ εκείνην τήν κακοπραςίαν, μέ δίκαιον. 
Έ φειδή ήκούσατε τδ δίκαιον των άλλων κρισιμάτων, κεί-

μ.ενον ενι νά ήγνωρίζετε έκείνον τδ  ό νόμ,ος καί ή άσίζα όρίζει
-  ·ν  * / » <\ \Ζζι. 7Μ τζοίχ ούδέ-ερί τ(ον άρριασιών, ττοίχ αρμ-χαχ  άςιαζει, χ.?.£ εν

■ * ~ ι - ι 4
15 άξιάζει, ούδέ πρέπει νά την  κρατουν, ούτε καβαλλάρης, ούτε 

πουργέζης, ούδέ λίζιΟυς· δ τ ι τοιούτον δίκαιον έντέχετα ι νά έ'νη 
εις την  άρμασίαν τούς πουργέζηδες, ώςπερ τούς καβαλλάρους, 
θ '/ ού μέ) είχαν θέσπισιν, λοιπδν ούδέ νόμος ηθελεν είσται,

ούδέ ή άσ ίζα .
20 ρν. Ά ρχεύ ει καί πολομα άρχήν μερικών κρισιμάτων.

Ολον το  κεφάλαιον νόμιμόν γράφεται άλατίνικον, καί δ ια - 

λοποιεϊ τδ  κάτωθεν εις τδ  καθέναν κεφάλιν.
ρνα. Περί πόσων χρόνων πρέπει νά ένη ό άνθρωπος καί πόσον 

ή γυναίκα πριν όρμαστούν εις την άγίαν του Χριστού του θεού

25 ημών έκκλησίαν.
Ηγνωρίζετε καλά, καί καλά έντέχετα ι νά [ ήξεύρουν πάντες^  ιο  

οί άνθρωποι καί δλαις ή γυναίκες, ο τ ι  ή καλή άρμα ’ς τά  
παιδιά  τους καί ούτιος πορεύεται καθώς ημείς σας είπαμεν 
άνωθεν, κα ί ομοίως ούτω λέγει ή εις τδν νόμον, ώς δ τ ι άν ό

30 Α’δάμ εζεν ώς αύτδ; καί νά έχήρεψεν, ούδέν ηθελεν ήμπορήσει 
κείμενα νά λάβη, διότι ημείς πάντες εϊμεσθεν υίοί κα ί κόραις

τού Ά δάμ  καί τής Ευ ας τής γυναικός του, δ τ ι ούτος ήν ό αρ
χηγός μας πατήρ καί ή άρχή μας μητέρα· ό νόμος καί ή άσίζα 
ορίζει καί καλά λαλεί δτι τδ  άνδρόγυνον νά ένη ούτως καλόν 
δτι πλείον χωρησίαν ούκ έχουσιν έφ’ δλον χρόνον τής ζωής 
αύτού, δτι ούτως λέγει ό άγιιότατος Παύλος ό άπόστολος « ή  5 
γυνή ούκ έχει έζουσίαν εις τδν εαυτόν της, άλλά ό άνήρ αύτής, 
όμοίω; ούδέ ό άνήρ έχει έζουσίαν εις τδν εαυτόν του, άλλά ή 
γυνή αύτού ».

ονβ. Περί ποιας αίτιας ήμπορεΐ νά χωριστή τδ  άντοόγυνον 
όπου γέγονεν ώς ά π α ιτε ΐ. 10

Έ άν γένηται δ τ ι κανείς άνθρωπος πάρει γυναίκαν καί ενι 
παρακάτω των δεκατριών χρόνων, ομοίως καί ά άνθρωπος καί 
ή γυναίκα παρακάτω των ιγ ' χρόνων, ώς άνωθεν έλαλήθην, τδ  

ϊ . 108.δίκαιον όρίζει δ τ ι νά χωριστούν έκείνον τδ  άντρόγυνον μέ δ ί

καιον άνευ καμμίας ζημίας, ήγουν πέρας, καί άνευ αμαρτίας, 15 
άν τδ  θέλουν οί δύο [μ]έρη, ή άν τδ  Οέλη ή μία  μ.ερία · καί 
άν ό ίερεύς οπού τούς άρμ.ασεν έκάτεχεν δτι ήσαν παρακάτω 
τού έτους τδ  έθέσπισαν, καί άρμασέν τους κρυφά μέ τήν κα- 
κουργίαν του, ή διά παρακαλήσεως τούτο έποίησεν, ού διά καμ- 
μίαν δωρεάν τήν τού έδώκαν, ό νόμος καί ή άσίζα όρίζει ούδέν 20 
έντέχεται νά ίερουργήση ώ; που νά σωθή τδ  άντρόγυνον τδ 
ώρμασεν εις τδ έτος του, δ ιατί κακά τούς ώρμασεν, τδ άνωθεν 
λαλημένον, καί νά πάγη  εις τδν άγιώ τατον πατέραν τδν άπό- 
στολον νά του συγχώρηση, δτι ούτω ; ένι κείμενον καί δ ίκ α ιο ν  
έάν έτελείωσαν τον γά |μον καί έκοιμήθην ό γαμβρός τής νύφης, 25 
ούδέν ήμπορούν νά χωριστούν έκείνον τδ  άντρόγυνον μέ δίκαιον, 
ομοίως ώςπερ νά ήθελαν καί άμφότεροι, όμοίω; άν ούδέν είχεν 
έτερον εύλογον αιτίαν, ώ ; περ άν έσυγγενίαζεν άπδ συγγένειαν.

ρνγ. Περί έκείνου όποΰ εύλογαται γυναίκαν καί συγγενιάζει 
του, καί περί τού ίερέως όποΰ τού ; εύλόγησεν καί έκείνους 30 
όποΰ ήσαν εί; τδν γάμον ποταπήν  τιμωρίαν νά λάβουν.

ΜΕΣ. ΒΙ15ΛΙΟΘ. Σ ι ' .  8
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Έ άν γένηται δτι κ ά τι; άνθρωπο:, κάν τε  καβχλλάρης, ή 
μπουργέζης, ή έτερο; άνθριοπο; τοιούτος, ώ ; γιον νά ένη, ή 
ψηλό;, ή χαμηλό;, έπάρη τήν άνηψιάν του έω; τον τρίτον 
βαθμ.όν, ·η εί; τόν τέταρτον, τό δίκαιον ορίζει καί ό νόμο; δτι 

5 αύτός ό γά μ ο ; νά χωριστή μέ τοιοΰτον, δτ ι ό άνδρα; καί ή 
γυνή άμφότεροι νά γένωνται μοναχοί, καί ε’ί τ ι  καί άν έχουν, 
ώςπερ ψουμία, ή χωράφια, ή χωρία, κ ά ν τε  του ανθρώπου, κάν 
τ ε  τή ς γυναίκας, ή έάν τό ψουμίν χρεωστή δούλεψιν, ή άν- 
Ορωτ.Όυ δέν χρεωστή, έντέχετα ι δλον νά ένη του αύθέντη μέ 

10 δ ίκ α ιο ν  δ τ ι άν ειχεν ποίσει πα ιδία  α π 'α υ τή ν  τήν όρμασίαν 
δσον ήσαν έν τώ  άμα, ούδέν άδυναστικοΰ τρόπου, οΰ κάν τε  
ό κύριο; καί ή εκκλησία έοαστο~σάν το, τό κείμενον συν τό 
δίκαιον ορίζουν δτι έκείνα τά  παιδία  ούδέν ένι παντό ; κληρο
νόμοι, ούδέ έντέχουνται νά κληρονομήσουν τ ίπ ο τε ;, ούδέ νά 

15 λάβουν τ ίπ ο τε ; άπαί τά  αγαθά τά  ήσαν του πατρό; τους, ή 
τής μ.ητρό; του;, κατά τό δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν, άμέ 
πρέπει νά ένη δλα του αύθέντη · καί ό ίερεύ; όπου τούς εύ- 
λόγησεν καί έγίνωσκεν δτ ι έσυγγενιάζαν έντέχετα ι νά ένη 
κρατημένος εί; δλα; τά ; ημέρας τής ζω ή; του άπού έφφίκιν,

2υ όμοίω; καί 6 αναγνώστη; άν τό έγίνωσκεν, καί δλοι καί δλαι; 
όπου ήσαν εί; τον γάμον καί ήξευραν τήν συγγενίαν ένι άφω- 

ρισμένοι, νά μηδέν έχουν μερτικόν άπαί τά  άγαθά | τ ή ; άγίαςφ .ιοο. 
εκκλησίας, ούδέ νά είσέλθουν εί; τήν αγίαν εκκλησίαν έως όπου 
νά συχωρηθοΰν άπ’ εκείνην τήν ανομίαν καί άπ’ έκεΐνον τό πα - 

25 ράπτωμαν διά το[υ] έπισκόπου τής χώρας, ή παρά του πατριάρ- 
χου . ’Αμέ άν ΐσω; δτ ι έκεΐνο; ή έκείνη όπου έσυγγενιάζασιν, 
ώ ; άνωθεν έλαλή[Οη]ν όπου εύλογήθησαν, είχαν έτερον έγγ ισ τα  
συγγενήν, ώ; περ παρά τ ή ;  γυναικός, ή παρά του άνδρό; άπε- 

κ ε ΐ άπού έςέβην τό ψουμίν τούτον, καί ήτον τοιοΰτον κορμίν 
30 δτι έπορεύετο δίκαια προ; τον ρήγαν, ή προ; τήν αυθεντίαν 

τής χώρας, καί ήτον του έτους, νά ξηλώση έκεΐνον τώ  σ υγγε-
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νήν τού ¿κρατούσαν τό ένομεύτην ό ρήγας μέ τούς αρχηγού; 
τήν εϊδησιν μέ δίκαιον τόν ρήγαν, ή τήν αύθεντίαν τ ή ; γης, 

ή τήν κυράν, ένι κρατημένοι μέ δίκαιον νά τού; στρέψουν έκεΐ
νον τό έκεΐνοι ούδέν ήμποροϋσαν πλεΐον νά κρατήσουν, ούδέ 
νά εν η πλεΐον ποτέ κληρονόμου;· καί άν ισω; δτι έκεΐνο;, ή · 
έκείνη όπού έμπαινεν τό ψουμίν, ούδέν ήλθε νά τό ζητήση 
με'σα εί; τόν χρόνον καί εί; τήν  ήμέραν, άφ’ ου ό ρήγα;, ή ή 
ρήγαινα νά νομευτή το ψουμίν έκεΐνον, ή κείνον τό  χωρίον, ό 
ρήγας ούδέν ένι πλεΐον κρατημένο; νά στρέψη έκεΐνον τό ένο
μεύτην έκεινού, έφειδή έδιάβην χρόνο; καί ήμερα, κατά τό 10 
δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν, άμέ δλον ένι τού αύθέντη ■ εί 
δέ μή έχοντα κληρονόμου;, καθώ; άνωθεν δηλοΐ, τό κείμενον 
καί τό δίκαιον ορίζει δτι νά ένη τού αύθέντη τής χώρας, 
δτι αύτός έστιν δίκαιος κληρονόμο; τούτης τής παρανομίας 
καί τούτου τού άμαρτήμ.ατο;,· καί τούτου τού άδικου τό γ ε -  15 
νόμενον κατά  πρόσωπα κυρίου τού θεού καί κ ατά  πρόσωπα 
των καλών κουστουμιών τού ρηγάτου τών 'Ιεροσολύμων τό 
¿θέσπισαν οί καλοπίχεροι καί ένάρετοι καί καλοί ρηγάδες 
όπού ήσαν άπώδε καί όπίσω, κα ί άν ούδέν θελήσουν νά δο- 

ο.ΙΙΟ.Θοΰν εί; | ρετιτζιούν, νά γ ίνουντα ι. μοναχοί, ή συνάδελφοί, 20 
καθώ; σύρνουν οί λατΐνοι · άμε έάν έφύγα.ν άπού τήν χώραν 
καί νά έξενητεύτησαν, δλα του; τά  άγαθά ορίζει ή άσίζα 
δτι έξώλα έντέχετα ι νά ένη του αύθέντη τ ή ;  χώ ρα; μέ τό 
δίκαιον · καί έάν ό ίερεύ; όπού τού ; εύλόγησεν ούκ έγίνω- 
σκεν δτι ήσαν συγγενάδε;, ούδέ έλα λήθην του παρά τινο; νά 25 
μηδέν τού; εύλογήση, τό δίκαιον ορίζει δτι ούδέν έντέχετα ι 
νά έχη καμμίαν τιμωρίαν ά π ’ έκεΐνον τόν γάμον νά δέν έγ ί
νωσκεν, (τοιοΰτον δίκαιον πρέπει νά ένη έκείνου; όπου ήσαν εί; 
τόν γάμον καί ούκ έγινώσκαν δτι έσυγγενιάζαν), ού χρή άπο- 
βάλλεται. 30

ρνδ. ΙΙερί τού πώ ; δει γυναίκαν χαρτωθήναι καί εύλογη-
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θήνα.ι είς την άγίαν τοΰ θεοΰ έκκλησίαν, κα ί ποιος γάμος ήν 
δεκτός, καί ποτάπην τιμωρίαν καί ζημίαν έντέχετα ι νά π λ ε- 
ρώσουν εί; την εκκλησίαν α π ’ εκείνον οΰ άπ  έκείνην όπου ό

γάμος έκωλύθην.
5 Έ άν γένηται ο τ ι κάποιος άνθρωπος θελήσει νά λάβτι γυναί

καν, όποιος καί άν ενγ, καν τε  καβαλλάρης, καν τε  μπουγέζης, 
τό δίκαιον ορίζει ό τι ή άγία  του θεοΰ εκκλησία οϋδέν πρέπει 
νά τούς εύλογήσή, έάν ού μη τούς χαρτώσή άπ  άρχής εις τοιου- 

την τάςιν , τούτέστιν έκεΐνος όπου θέλει νά λάβν) γυναίκαν νά 
10 όμόσή εις τά  άγια, ό τι οΰκ έχει γυναίκαν ζωντανήν, άρμασμέ- 

νην, ή χαρτωμένην, ούδέν συμπαμένον τάξιμον άπαί το  ποιον 
ούδέν ή μπορεί καλά καί νόμιμα νά λάβν) αυτήν την γυναίκαν 
τήν  θέλει νά πάρν) τώρα, καί αύτόν τον όρκον έντέχετα ι νά 
όμύσουν καί τά  δύο μέρη, ομοίως νά όμ.όσουν β' άνθρωποι διά 

^  λόγου του εις τήν τάςιν, ού; προδεδήλωται, ομοίως καί διά τό 
άλλον μέρος β’ γυναίκες νά όμόσουν ωσαύτως, καί ούτως δει 

γινέσται, καί οΰτως ήν τό  χάρτω μαν δεχτόν · καί τότες έντέ- 
χε τα ι νά λάβη ή εκκλησία καιρόν πότε νά γίνετα ι ό γάμος, 
καί δ ιατί, ότι μέσα εί|ς τό αύτόν τάρμενον ενδέχεται νά δια- 

2° λαλήσουν εις γ ' ήμέρας εί; τήν πρώτην λειτουργίαν, καί έντέ- 
χ ε τα ι νά ’πή  ούτως ό ίερεύς · « πολεμώ σας νά ήγνωρίζετε, 
αϋθένταις καί κυράδες, ότι ή άγία  του θεοΰ εκκλησία, ό τι ό 
δεις άνθρωπος μέλλει νά εύλογηθή μέ τήν τοιούτην γυναίκαν 
εις τούτην τήν ημέραν, κα ί έάν εντς ότι κανείς, ή καμμία  γυ- 

25 ναΐκα γινώσκει κανέναν πραγμαν νά π  ή διά  νά κωλυθή ό αυ
τός γάμος, άς έλθή όμπρός νά τό π  ή πριν λογηθοΰσιν »· καί 
άν ούδέν έλθτ) κανείς μέσον του αύτοΰ τερμενου, ήγουν των 
γ ’ ήμερων, πλεΐον ούδέ νά π ιστευτή  άπού ε ΐ τ ι ν ά ’πή  νά κ.ω- 
λυθή ό γάμος άπού κανέναν κορμίν όπου νά έ'νν) εις τήν πό- 

30 λην, έφειδή ούδέν τό είπεν εις τον καιρόν, ή εις τό τάρμε, 
πριν εύλογηθοϋσιν, καί τούτος ό γάμος ενι δεκτός μέ δίκαιον,
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μέ τοιοΰτον άν ούδέν συγγενιάζουν άπού καμ.μίαν συγγενό- 
τηταν, καθώς άνωθεν εϊπαμεν, καί ούτως ενι νόμιμον καί δ ί
καιον, κα τά  τήν άσίζαν τής 'Ιερουσαλήμ.

ρνε ΙΙερί των χαρτω μάτω ν καί των μετανιωμάτων νά πλε- 
ρώσουν. 5

Έ άν γένητα ι ότι είς άνθρωπος έχαρτώθην μίαν γυναίκαν, 
καθώς άνωθεν έλαλήθην, καί έβάλαν άναλογίαις είς τό χάρ

τωμαν, καί γ ίνετα ι μ ετά  τα ΰ τα  ότι κάτις μεταγνώθει άπ’ έ
κεΐνον τον γάμον νά τελειωθή, τό  δίκαιον ορίζει ότι καλά 

ήμπορουν νά μετανώσουν όγιος θέλει, ή ό άνθρωπος, ή ή γυναίκα, 10 
μέ τοιοΰτον, νά πλερώσή έκεΐνος, ή έκείνη όπου νά μετανώσν) 
τά  έβάλλασιν, καί μετά  τα ΰ τα  νά ένρ κίτες κατά  τό δίκαιον 
καί κατά τήν άσίζαν, καί μετά  τα ΰ τα  ήμπορεΐ νά λάβρ έτέ- 
ραν γυναίκαν, καί ή γυναίκα έτερον άνδραν, χωρίς νά εν/] 
κρατημένοι πλεΐον ό είς τοΰ ετέρου διά αύτόν τό μνήστευμαν, 15 
ήγουν χάρτωμαν.

ρνς·. Περί έκείνου όπου έχαρτώθην γυναίκαν καί ούδέν θέλει 
νά τήν  λάβ/), καί έδωκέν τη ς κανέναν πραγμαν, ά.ν ήμπορή 
πλεΐον νά τό  λάβη, ή ο χ ι.

φ.112. Έ άν γένητα ι ό τι κάτις άνθρωπος έχαρτώθην γυναίκαν | καί 20 
μετά  τα ΰτα  ούδέν τήν πέρνει, καί έδωκέν της κάτι πράγματα , 
τό δίκαιον ορίζει καλά ότι έκεΐνος ήμπορεΐ νά ζητήσρ έκεΐνον 
τό τής έστειλεν, καί έντέχετα ι νά τοΰ τό στρέψή ή γυναίκα 
μέ δίκαιον, άν ούδέν ειχεν τοιούτην όρεξιν όνταν τής το έστει- 
λεν έκεΐνον όπου τής ζητα , καί άν τό είχεν όμοίω; μέσα ότι 25 
ούδέν τήν ήθελεν χαρτωθήν · καί τούτο ένι δίκαιον ότι ή μ π ο 
ρεΐ νά άναλάβϊ) τό τής έδωκέν, ή τό έποΐκεν νά τής δώσουν 
έκείνην τήν ήθελεν νά εύλογηθή, έφειδή ούδέν έμεινεν ές αύ
τόν του, ούδέ είς τό μήρος του νά μηδέν τήν  πάρή διά γυναίκαν, 
άμέ έμεινεν άπαί τό  μέρος τής γυναικός, ή άπού κάτιναν άπαί 30 
τού ; έδ ικούςτης· άμέ άν έμεινεν είς έκεΐνον νά μηδέν τήν



πάρη, τδ  δίκαιον όρίζει ότι έκεΐνος ούδέν ήμπορεΐ πλεΐον νά 
άναλάβη τδ τής έ'δωκεν τής γυναίκας μέ δίκαιον, ούδέ κατά  
τδν νόμον, ούδέ κα τά  τήν άσίζαν, καί τοιουτον όμοιον δίκαιον, 
ώς άνωθεν έλαλήθην, τής ίκάνωσης τδ είχεν δώσει, καί τοιοΰ- 

5 τον δμοιον δίκαιον ενι απ' έκείνον τδ νά δώση ή γυναίκα, ή 
άν του έστειλεν έκείνου όποΰ έμελλε νά τήν πάρη διά γυναίκα

καί έχαρτώθην τήν.
ρνζ. Διά έκείνον, ή διά εκείνην όποΰ χαρτόνεται άνδραν, καί 

άπεθαίνει ό είς ή ό άλλος πριν εύλογηΟοΰσιν, καί τα υτα  νά 
10 γίνετα ι άπαί τά  πράγμ ατά  τους όπου μένουν τούς συγγενείς 

α ύ τώ ν .
Έ άν γένηται ό'τι κανενείς άνθρωπος έχαρτώθην γυναίκαν, 

καί εδωκέν της, ή έποΐκεν νά τής δώσουν κανέναν πραγμαν, 
ώ ςπερ έλαλήθην άνωθεν, καί γ ίνετα ι ό'τι εις άπαί τούς δύο 

15 άπεθαίνει πριν τοϋ άλλου, τούτέστιν άνεπιάστησαν, τδ δίκαιον 
ορίζει ό'τι ούδέ εκείνος, ούδέ οί συγγενάδες του, ού οί κληρο
νόμοι του ήμποροΰν, ού χρεώστου νά ζητήσουν άπ’ εκείνον τδ 
έδωκεν τή ς  γυναικός, ή ή γυναίκα του άνδρδς όπου έτελεύ- 
τησεν, παρά τδ  ήμισον έκείνον τδ  τή ς  έδόθην · άμέ άν τήν 

20 έφίλησεν είς τδ χάρτωμαν, κανείς | έξ αύτόν της ούδέν ήμ.πο- <ρ 
ρεΐ νά ζητήση τίποτες, οΰ'τε άπαί τούς κληρονόμους του του 
άπεθαμ.ένου, ούδέ εκείνος όπου έδόθην ή δόσις, ού'τε άν ή δόσις 

γέγονεν πριν παρά νά χαρτωθούν, ούδέ ήμποροΰν νά ζητήσουν 
τίποτες, ούδέν έχουν μέ δίκαιον οί κληρονόμοι του τεθνεώτος 

25 άπ’ έκείνην τήν  δόσιν, κατά τδ  κείμενον καί κατά  τήν  άσίζαν 

του ρηγάτου τή ς Ιερουσαλήμ.
ρνη. Κερί τής γυναικός τής χήρας άποΰ εύλογάται έτερον 

άνδραν μέσα είς έκείνον τδν χρόνον όποΰ έτελεύτησεν ό άνήρ 

α ύ τή ς .
30 Έ άν γένηται ότι μία γυναίκα πάρη άνδραν, καί μέσα είς 

τδν χρόνον έτελεύτησεν ό άνήρ αύτής, τδ δίκαιον όρίζει ό'τι
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ούδέν πρέπει νά πάρη άλλον άνδραν έως νά περάση χρόνον α' 
καί ημέραν μίαν, καί άν τδ  έποΐκεν, τούτέστιν έπήρεν άλλον 
άνδραν πριν διαβή ό χρόνος καί ήμέρα άπδ θανάτου του πρώτου 
άνδρός της, τοιούτην τιμωρίαν τής ¿θέσπισαν,’ ό'τι άν γένηται 
ότι κανείς άνθρωπος ξένος νά ήλθεν είς τδν θάνατον καί νά 3
τής άφήκεν κανέναν πραγμαν είς τήν διαθήκην του, ούδέν ή α
πορεί τδ  καθόλου νά έχη τίποτες, κάν τ ε  έάν καί συγγενής 
της έστίν, ή ούχί, ούδέν έντέχετα ι νά τής δώσουν τίποτες 
έκείνης, ούδέ έκεΐνοι όπου έχουν τά  πράγμα του τεθνεώτος ή 
είς παρακαταθήκην, ή είς βλέπισιν, καί άν τδ έπερίλαβεν, ίο
όρίζει τδ  δίκαιον ότι ούδέν έντέχετα ι νά τδ κρατήση, άμέ νά
τδ  στρέψη μέ δίκαιον τούς κληρονόμους έκείνου άποΰ τής τδ 
άφήκεν, καί άν ούδέν θελήση νά τδ στρέψη τούς κληρονόμ.ους 
τοΰ τεθνεώτος ή άγια  τοΰ θεοΰ εκκλησία, ή ή ρηγική αύλή 
έντέχεται νά τήν ποίσου νά τά  στρέψη, μέ δίκαιον. 15

ρνθ. ΙΙερί τής έτέρας τιμωρίας τήν έντέχετα ι νά λάβη έκείνη 
ή γυναίκα όπου πάρη άνδραν πριν διαβή ό χρόνος καί ή ήμέρα 
άπού τοΰ θανάτου τοΰ άνδρός της τοΰ πρώτου, ή άν έγκυος 
γίνετα ι μέσον τοΰ ρηθέντος χρόνου ά π α ΰ τα .

- 114. 'Ομοίως έάν γένηται ότι καμμία  γυναίκα όπού|ναι χήρα καί 20 
πάρει έτερον άνδραν μ.έσον είς έκείνον τον χρόνον όποΰ έπέ- 
θανεν ό πρώτος της άνδρας, όποΰ έτελεύτησεν, γ ίνετα ι τής 
τοιούτης τιμωρίας θεσπισμένη, ότι άν τής άρήκεν κανέναν πρ^γ- 
μαν είς τδν θάνατόν του ούδέν έντέχετα ι νά τδ  λάβη, καί άν 
τδ λάβη, ούδέν ήμπορεΐ νά τδ  κρατήση, εί δέ άν τδ  κρατήση, 25 

έτερος ούδέν ένι κρατημένος νά τής δώση τίποτες, άλλά έντέ- 
χετα ι νά τδ έχη δλον έκείνον τδ  τής άφήκεν ό πατήρ, ή ή 

μήτηρ τοΰ τεθνεώτος, ή ή άδελφή του, ή τά  άδελφοτέκνιά 
του, ή άδελφότεκναίς του, ή οί άνηψιοί του, ή άνηψιάδες του 

οί πρώτοι ή τδ  δεύτερον πρόσωπον, κα ί έάν ό θανείς άνήρ ούκ 30 
έχει καί έναν συγγενήν τοιούτης συγγένειας, τδ  δίκαιον όρίζει
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ότι ό'λον νά ένη τού « ύθέντη τού τόπου μέ δίκαιον του ποίου 
πέφτουν τά  πά ντα · καί ό'χοέως έντέχετα ι νά έχη καί έτερην 

■ τιμωρίαν ή γυναίκα ή χήρα όπου έπηρεν άνδραν μ.έσα εις τον 
χρονον εκείνον όπου έπέθανεν ό άλλος, ότι εκείνον το πίντω - 

5 μαν της προίκας της το τής έφήκεν ό άνδρας της ό τεθνηκώς, 
η έτερος διά λόγου του ό'ταν την έπηρεν άπάνω τής προικός 
του έδωκεν, έντέχετα ι νά έχη τίποτες, έάν καλά καί ό άνδρας 
της ειπέν της δτι έάν τελεύτησα; παρά εκείνην δτι νά τό έχη, 
ούδέν νά πάρτς καθόλου τίποτες εκείνη διά τό ούδέν ένι δίκαιον.

10 'Ομοίως άπαύτα  έκείνη ή γυναίκα όπου έπηρεν άνδραν προ- 
τητερα  παρά τό έντεχάμενον, έθεσπίστην της έτέρης τιμωρίας, 
τούτέστιν, έάν γένηται ό'τι κανείς συγγενής της πεθαίνη άδιά- 
τακτος, χωρίς νά ποιήση διαθήκην, έκείνη ούδέν ήμπορεΐ, οϋδέ 
πρέπει νά έχη τό νά τής κατεβαίνει άπό συγγένειαν, άν ού- 

15  οέν είχεν πάρειν άλλον άνδραν προτητερα παρά τό έντέχετον.
Καί τοιούτην άπ’ αύτην τιμωρίαν πρέπει νά έχη έκείνη ή γυ 
ναίκα όπου νά άγγαστρωθή μέσον έκείνου του χρόνου άφου 
έτελεύ|τησεν ό άνήρ αότής, κ ά ν τ ε  του άνδρός της, η έτέρουφ.115. 
παρά του άνδρός της, καί τούτο έ'νι κείμενον κατά  τό δίκαιον,

20  καί κατά τον νόμον, καί κατά  την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων,
ούδέν ήμπορεΐ μέ δίκαιον νά λάβα; τό δουέριν της μέ τοιοΰτον, 
ό'τι νά πωλή τάς κληρονομιάς, οΰ τά  χωράφια, -η τά  άμπέλια, 

η; έτερα υφάσματα εις κ ινητά ούδέν έντέχετα ι νά τά  πάρη εί; 
τά,ν έξουσίαν της εις αποκοπήν, άλλα τό δίκαιον ορίζει ό'τι έν- 

25 τέχετα ι νά έχη τάς ρέντας των άγαθών καί την άφεσιν του 
οίκου του λέγετα ι χαρνέσι έκείνου του άνδρός του θνεώτος, η 
έάν έκεΐνον τό έποικεν νά το ποίσουν διά λόγου του, καί ό'λον 
τό δελοιπόν έντέχεται νά ένη των παιδίων του τεθνεώτος, ή 
τούς συγγενείς αύτοΰ · καί άπ’ έκεΐνα τά  άγαθά έντέχετα ι νά 

30 εύγάλουν τό δουέριν της, καί παρευθύς ό'τι νά τό πάρη ούδέν
έντέχετα ι πλεΐον νά έχη τίποτες άπαί τό έδικόν έκείνου του
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π,ω του της ανδρος δ ιατι επηρεν ανδραν προτητερα παρά τό 
έντέχετον.

ρς. Περι του υίοΰ του πρώτου άνδρός όπου έ'ρχεται εις τον 
θάνατον, άν ήμπορή νά άφήση της μητέρας του τ ίποτες άπαί 
τά  πράγματά  τ ο υ . -

Εαν γενητα ι ότι ό υίος του πρώτου άνδρός έρχεται εις τον 
θάνατον καί πολέμα την διαθήκην του, καί άφήνει κανέναν 
πράγμαν άπού τά  πράγματά  του έκείνης της μητέρας του, τό 
δίκαιον ορίζει ότι καλα ήμπορεΐ να το ποίηση, καί άςιάζει 
όλον έκεΐνον τό δόμαν ώ ςπερ νά τό είχεν δώσει κάτινος ξέ- ίο  
νου ■ άληθώς ότι έπηρεν άλλον άνδραν, ώς άνωθεν έλαλήθην, 
καί ήμπορεΐ νά ποίση τό θέλημάν του, κάν τε  ό υίός αύτής 
έποίησεν διαθήκην, ή όχι, άμέ άν τής τό δώση έμπροσθεν κα
λούς λάς, καί τούτον ένι έντεχάμενον καί δίκαιον κατά  την 
άσιζαν, καί κατα  το έλαλήθην εις τό άλλον τζαπίστριν έκεΐ 15 

<ρ.116 .ύπο 0 εςηγατα ι ότι ούδεν έντέχετα ι νά πουλήση, ούδέ νά ά|μ.α- 
χέψη τά  πράγμα του πρώτου της άνδρός διά την προίκαν της, 
άλλα μονον νά λαμβάνη τάς ρέντας, τούτον έστίν άληθέστατον 
άν ένη ότι τά  πρά γμ α τα  εύγχίνουν παρά του άνδρός τού τ ε 
θνεώτος, εϊ δέ τά  πρά γμ α τα  εύγαίνουν άπαί την γυναίκαν, τό 20 
δίκαιον ορίζει ότι έκεινη ήμ,πορεΐ νά ποίση τάς όρέςας της, 
και τούτον ενι κειμ.ενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

ρςκ. Περί έκείνου όπου ένι κρατημένος νά πλερώση την προί
καν τού άνδρός τού τεθνεώτος τής συμβίας το υ .

’Εάν γένηται ότι τό άνδρόγυνον χω ρίζετα ι παρά τού θανάτου 25 

τού άνδρός, τό δίκαιον ορίζει ό τι οί κληρονόμοι τού τεθνεώτος,
•η έκεΐνοι όποΰ έχουν τά  π ρ ά γμ α τά  του έντέχετα ι νά στρέψουν 
τό δουέριν τή ς γυναικός · άμέ έάν ή προίκα έδόθην τού πατρός 
τού τεθνεώτος, ή τής μητρός του, ή κάτινος άπαί τούς έγ γυ - 
ταδες, δίκαιον ενι ότι εκείνοι όπου έλαβαν την προίκαν έντέ~ 30 
χετα ι νά στρέψουν καί τό δουέριν, έίδέ δέ έμεταστάθησαν,
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πρέπει νά το στρέψουν οί κληρονόμοι τους, κατά  τό μερτικόν 
το έλαβεν ό καθές άπαί το έδικόν τοϋ τεΟνεώτος, ότι τούτον 
ενι δίκαιον καί κείμενον κα τά  την άσίζαν.

ρξβ. "Εν εκ εν τίνος ήμπορεΐ ή γυναίκα νά ζητήση το  προι- 

5 κιόν της, καί πως έντέχετα ι νά το έχη.
Καλά νά ήγνωρίζης ότι έάν γένηται ότι είς άνθρωπος όπου 

έχει γυναίκαν καί άρχεύει νά πα ίζη  το ζάριν, καί νά τρίο καί 
νά πίνη άμετρα καί νά ποντίζη  πάντα  όσα έχει, καί διά το 
πόντισμάν του άρχεύει νά πτιοχύνη, το δίκαιον ορίζει ότι ή 

10 γυναίκα ήμπορεΐ καλά νά ζητήση το δουέριν της, καί ένι κρα
τημένος ό άνδρας αυτής μέ δίκαιον νά λάβη το δουέριν αυτής,
•η την τιμήν το άξιαζόμενον είς χεΐρας τούς καλοπίχερους, ή 
εις τοιουτον τόπον νά ενη σεσωσμένον εκείνου ή έκείνης όπου 
έντέχετα ι νά τό λάβη, ότι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  

15 την άσίζαν.
| ρξγ. ΙΙερί εκείνου όπου ούκ έχει νά πλερώση το τό δουέρινφ.1ΐ7. 

τής γυναικός του, καί άν έντέχετα ι νά έχη τίποτες κακόν.
Έ άν γένηται ότι κανείς άνθρωπος έμπαίνει είς άγκάλεμαν 

διά νά στρέψη τό δουέριν τής γυναίκας του, καί ένι τόσον 
20 πτω χός ότι ούκ έχει πόθεν τό στρέψει, τό δίκαιον καί ό νόμος 

ορίζει ότι, έκεΐνος ή έκείνη όπου έντέχετα ι νά στρέψη έκεΐνον 
τό δουέριν καί ούκ έχει πόθεν πλερώσει, ούδέν έντέχετα ι δ ί αύ- 
τοΰ νά έμ.πή είς φυλακήν, ούδέ είς έπιτίμ ιον νά τό λάβουν, 
άμε έντέχετα ι νά πλερώση όσα έχει, καί τά  δελοιπά έντέχε- 

25 -χ-αι νά όμ.όση έπάνω είς τά  άγια, ότι νά του δώση δσον νά 
κά μ η , εύγάλλοντα την έξοδόν του καί την ζωήν του στενά, καί 
ούδέν νά εύγή άπαί την χώραν, χωρίς την είδησίν του, έως 
όπου νά τόν πλερώση, καί τότες νά ένη αμέριμνος, μέ δίκαιον 
καί κατά  τήν άσίζαν τοϋ ρηγάτου τής 'Ιερουσαλήμ.

80 ρξδ. Περί των δωρεών των δίδει ό άνθρωπος τής γυναικός 
του άφοϋ την πάρη, καί ποία δόσις άξιάζει, καί ποία ό χ ι .
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Καλά νά ήγνωρίζη ς ότι κανείς άνθριοπος ούδέν ήμπορεΐ νά 
ποίση χάρισμαν τής γυναικός του άφ’ ον την πάρη, χωρίς άν 
τό ποιήση είς την άποβίωσιν του, ή είς την διαθήκην του, καί 
αν τό ποίση είς άλλην όπλήν, ούδέν άξιάζει έκείνη ή δόσις, 

διατί τό πραγμχν ένι έπεσαϋτα έδικόν της, ώς περ νά μηδέν 5
τό ειχεν δώσει, καί ή μπορούν νά τό περιλάβουν οί κληρονόαοι 
τοϋ τεθνεώτος κείμενα άπό όλοις έκείνοις όποϋ νά κρατούν τό 

πραγμαν, χωρίς άν ούδέν τό έκράτησεν χρόνον καί ήμέραν, καί 
κανείς ούδέν έγκάλεσεν άνθρωπος, ούδέ νά ζητήση τίποτες, 
ούδέν ήμπορεΐ νά άπολογηθή τίποτες, μέ τό δίκαιον καί μέ 10 
την άσιζαν, κανενοϋ κληρονόμου όποϋ εΰρίσκεται την ήμέραν 
έκείνην τοϋ νόμου.

ρξε. Περί τήν δόσιν την νά ποίση ό κάτις τής γυναικός 
του, καί άν άξιάζη με δίκαιον.

&.118. | Τοιούταις φοραΐς γίνετα ι ότι άνδρας ήμπορεΐ καλά νά πο ί- 15
ση δόσιν τής γυναικός του, ώςπερ άν έθέσπισεν τούτον ότι 
καθημερινόν ή γυναίκα του νά έχη κάθα μ.ήναν, ήγουν έναν, ή 
δύο, ή έναν μάρκον άσήμιν, ·η περιττού, ή παρακάτω, διά τήν 
ζωήν της, ή διά νά άγιώση τά  παιδιά  της, ή τήν  υποταγήν 
της, το δίκαιον ορίζει ότι καλά ήμπορεΐ νά τό ποίση τούτην 20 
τήν δόσιν, καί έντένεται νά ένη στεοεωαένηΛ» * 1 1 *

λύπει (sic).
ρ;7· Περί πυσας φοράς δύναται χωρισθήναι τό άντρόγυνον, 

άφοϋ γένη, τούτέστιν άφοϋ έσμίκτησα.ν.
[λευκή σελίς]. 25

φ.119. I ρςζ. Περι των αντρογύνων όποϋ χωρίζουνται μ.ε κανέναν, 
λογισμόν καί εύ'λογον α ιτ ία .

Έ άν γένηται ότι μία γυναίκα χω ρίζετα ι άπα ί τόν άνδραν 
της άπού κανέναν αίτιον των άνωθεν λαλημένων, τό δίκαιον 
όριζει ότι ό άνδρας ςης ένι κρατημένος νά δώση έπεσαϋτα είς 30 

τήν μονήν όποϋ νά έμπή όσον τοϋ εδω /εν είς τήν άρμασίαν

Τ Ι Ι Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Λ. 123



είς προικιόν, καί άν εν·/) ό'τι τδ  μοναστήριν ούδέν την δέκτην 
διά πεσαϋτα, ένι κρατημένος νά δώση έτεσαΰτα διά νά την 
λάβουν · καί άν ούδέν έχη νά δώση ό'σον του έ'δωκεν εις το 
προικιόν της, τδ δίκαιον ορίζει δτι ούδέν ένι κρατημένος νά δώση 

5 παρά δ'σον έχει, καί οχι πλεΐον, κατά  τδ  δίκαιον καί κατά 
την άσ ίζαν.

ρξη. ΙΙερί τω ν ανδρογύνων όπου χωρίζουνται καί έ'χουν τέκνα, 
τ ίς  νά τά  λάβη νά τά  τρέφ η . *

Έ άν γένητα ι δτι είς άνθρωπος έχωρίστην την γυναίκαν του
10 μέ καμμίαν εΰ'λογον αιτίαν, καί έ'χουν τέκνα, καί τδ  δίκαιον 

ορίζει δ τ ι έάν τά  παιδία ένη παρακάτω των δ’ χρόνων, έντέ~ 
γε τα ι νά τ ά  θρέβη ή μητέρα τους έως δπου νά γενοΰν ζ ' έτών, 
καί ό πατήρ αυτούς νά τούς δίδη άπαί τδ έδικόν τους νά τρώσιν 

καί νά πίνουν καί νά έντύνουνται καί νά ’ποδήνουνται, καί δλα 
15 τους τά  όψώνια· εί δέ ή γυνή άστενοϋσα άπαί τδ  κελέφιον,

•η της κακής αρρώστιας, τδ δίκαιον ορίζει δτι εκείνη νά μηδέν 
άναγιώση κανέναν άπαί τ ά  παιδία, άμε ό πατήρ τους έντέχε- 
τα ι νά τά  άναγιώση, δ τ ι έν ευκολία δύναται άποκτεΐναι κα
νέναν, η νά τδ  λαβώση άπαί τά  παιδία  της, ή διά της άσθε-

20 νείας, η διά του κελεφίου άποϋ γλήγορα κολλά · άμε άν Ισως
δτι ούδέν έχει κανέναν άπ  αύτάς τάς α ίτιας τάς άνω|θεν λ α -ο .120
λημένας, τούτέστιν άν ούδέν έ'νη κελεφη, η δέ σεληνιάζεται,
ήμπορεϊ καλά νά τά  άναγιώση έως ζ ' χρόνους, ώς άνωθεν γέ- 
γραπται, σύν τοΐς έξόδοις του πατρός τους, κατά  τδ  δύναται,

25 καί μετά  τα ϋτα , άν τά  θέληση ό πατήρ τους νά τά  πάρη είς 
τά  παιδία του, καί εκείνα νά μηδέν έθελήσαν νά πασιν μέ τον 
πατέραν τους, έάν ή μητέρα ούδέν τά  ςοπλέκετα ι νά τά  δώση, 
διά τδ  έπηρεν μετά  τα ϋ τα  ετέρην γυναίκαν, η δι’ ετέρην εύ'- 
λογον αιτίαν, τδ δίκαιον ορίζει δτι οί κριτάδες νά βιγλίσουν 

30 ααί νά άκούσουσιν την ύπόθεσιν τοϋ πατρδς καί τής μητρός,
καί έκεΐ όπου τά  παιδία  νά ένη καλλιών άναπαμένα, έκεΐ έν-
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λ. ι ιι  υ  ι λ .
τένετα ι νά τά  άφήσουν, έως όπου νά γίνουν ιβ' έτων, καί τότες 
έγουν έξουσίαν νά παν, νά ένη κάν μέ τον πατέραν τους, ή μέ 
την μητέραν τους, η όπου νά θελήσουν, μέ δίκαιον καί κατά 
την άσίζαν.

ρςθ. ΙΙερί των παιδιών των γεννημένων έκ πορνίας, τή ντα  δ 
έντέ/ετα ι νά έχουν άπα ί τάς κλήρας του πατρός τους, ή τής 
μητρός τους καί είς τά  π ρ ά γμ α τά  το υ ς .

Έ άν γένηται δ τ ι είς άνθρωπος κρατεί μίαν γυναίκαν όποϋ 
ούκ έμει άνδραν είς τδ  σπίτιν του, καί ούδέ έκεΐνος έχει πό- 
θεν γυναίκαν καί συνγίνεται μετ’ αύτήν καί τεκνοποιούν, τδ  10 
δίκαιον καλά ορίζει καί ή άσίζα δ τ ι τούτω ν των παιδίων ή μ
πορεί καλά νά τούς άφήση καί είς την ζωήν του καί μετά  
την άποβίωσιν του τάς κλήρας του καί τδ έδικόν του μέ δίκαιον, 
δ ια τί ούδέν έχει άλλα πα ιδ ία  γνήσια, ού'τε πατέραν, ού'τε μη
τέραν· άμέ άν έχη έτερα παιδία  γνήσια, ού πατέραν, ή μ η τέ -  15 
ραν, ούδέν δύναται τοϋτο ποιήσαι, άν ούδέν θέλουν νά τδ  δε- 
κτοϋν μέ τδ καλόν τους θέλημαν, εί δέ δεκτοϋν τους είς άδελ- 
φοσύνην, καλά ήμποροϋν μ ετά  τα ϋ τα  έτεσαΰτα νά λάβουν ό 
είς ώς περ των άλλων άδελφών, μέ δίκαιον καί κ α τά  την 
άσίζαν. 20

| ρο. Καί αύτδν άλατίνικον νόμιμον.

Περί των άιδρογύνων πότε έντέχετα ι νά όρμαστοϋν καί άπδ 
τήντα  καιρδν νά μηδέν όρμαστοϋν, κ α τά  τδν νόμον καί την
άσίζαν.

Ή γνω ρίζετε καλά δ τ ι την  έβδομηκοστήν, τούτέστιν άπαί 25 
την κυριακήν τοϋ ’Ασώτου άχρι τής κυριακής τοϋ Θωμα, ένι 
ή ήμέραις καί σηκόνουνται ή όρμασίαις, καί ούδέν έντέχετα ι 
κανείς νά όρμάση ούδέ τάς ήμέρας των μεγάλω ν λιτανιών, ούδέ 
τάς ήμέρας τής ΙΙαρακλήσεως, τούτέστιν δντα εύγάλουν τδν 
Αράκον, ούδέ των τμιών έβδομάδοον πρδ τή ς εορτής τής Γεν- 30 
νήσεως τοϋ Προδρόμου, ούδέ τά  Γέννα τοϋ Κυρίου ημών Ίησυΰ



Χριστού άχρι μ ετά  η' ήμερα; μετά  τά  Φ ώ τα , ούδέν έντέχετα ι 
κανενείς άνθρωπο; νά όρμαστή, ούδέ όλα; τάς παραμονά; των 

άγιων ούδέν έντέχετα ι κανείς νά εύλογηθή, δ ια τί ό νόμο; καί 
αί ά γ ια ι κανόνες διαφεντεύγουν · καί έάν νά γίνετα ι ό τ ι κανείς 

ϋ άνθρωπο; εις τάς ρηθείσας ήμέρας νά όρμαστή μέ τον νόμον 
καί μέ την άγίαν τού θεού εκκλησίαν, τό δίκαιον ορίζει ό τι 
έκεΐνον τό άνδρόγυνον ούδέν ωφελεί, ούδέ τ ά  παιδία  τ ά  νά 
ποίσουν ούδέ νά ένη δίκαιοι κληρονόμοι νά λάβη τό μέλλει 
νά τούς κατεβή, καί ή ά γ ίχ  τού θεού εκκλησία ένι κρατη- 

1® μένη μέ δί[και|ον νά χωρίση τόν αύτόν γάμον ■ άμέ εις όλα; 
τάς ήμέρας τού χρόνου ήμπορούν καλά οί άνθρωποι νά ποιή
σουν χα ρτώ ματα , καί ένδέχεται νά άςιάζουν, άμέ ούδέν έντέ- 
χ ε τα ι να τελειώσουν τον γάμον εςω των ήμερων των ωρισμ.ε- 
νων. Ά κομ ή  κατά  τ ά  άγια  κουστούμια ένι διαφεντεμένον νά 

15 μηδέν λάβη κανείς δ ιά  γυναίκαν εκείνην την  γυναίκαν την
έλαβεν έκ των βυθών τή ς  καλυβήθρας εΐ; την έκκλησίαν εις
το άγιον βά πτισ μχν , ούδέ ό υιός του ν ά μηδέν λάβη είς γά 
μον την θυγατέραν τ ή ; θυγατρός τ η ;  την  πνευμ.ατικήν, ό τι 
μ ετά  τα ΰ τα  έγεννήθην όταν την  έλαβεν είς τό βύθος- άλλά

20 αύτά (1) τά  πα ιδ ιά  του έγεννήθησαν προτήτερα παρού νά την
βαπτίση, | καλά ήμτιοροΰν νά τά ς πάρουν μέ δίκαιον καί κ ατά  φ,ΐ22, 
την άγίαν π ίστιν  · ομοίως ένι διαφεντεμένα ό τ ι  όρμασία μηδέν 

γίνετα ι μ,έσον χριστιανού καί Σαρακηνοΰ. Λιυτι ό τ ι καλα ήγνω - 
ρίζετε πάντες οί άνθρωποι ότι κατά την άγίαν άσίζαν τών 

25 Ι'εροσολύμων έχει ή γυναίκα πά ντα  τό  ήμισον τών άγαθών 
τό νά κερδαίση ό συμοίο; τη ; μ ετά  της άφού την πάρη, ότι 

τούτο ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  τήν άσίζαν.
ροβ. ΙΙερί τών άνδρογύνων, καί είς ποίαν αύλήν έντέχετα ι 

νά άγκαλέσουν ή γυνή τόν ίδιον άνδραν έάν τής π τα ίη , ή  νά

30 την  δέρη .
(1) γραπτών, άν τ ά .
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Έ άν γένηται ότι έγκάλεμαν γ ίνετα ι είς την αύλήν ώ; περ 
ή γυναίκα τόν άνδραν τ η ;  άπού δαρμόν, ή ό άνήρ τήν  γυναί
καν του, είς τήν ρηγικήν αύλήν, το δίκαιον ορίζει ότι αύτόν 
τό  έγκλημαν ούδέν πρέπει παντός νά είσακουστή, ούδέ νά 
κριθή δ ί αύλής ρηγικής, άλλά έντέχετα ι νά τούς άποστείλουν 5 
ό βισκούντης καί κριτάδες είς την  άγίαν τού θεού έκκλησίαν, 
ένι κρατημένη νά τούς παιδεύση καί νά τούς συμπάψη είς ει
ρήνην, ότι έάν ό άνδρας, ή ή γυναίκα άν αγκαλή τόν άνδραν 
της είς τήν ρηγικήν αύλήν άπού δαρμόν, καί γ ίνετα ι ό τι ό 

άνδρας νικα τό έκλημαν κατά  τής ιδίας γυναικό; άπαί τό τήν 10
έκλήτευσεν, ή ή γυνή τόν ίδιον άνδραν, καί έζηρριζόνει τό
δίκαιόν τη ;, έντέχετα ι ό νικώμενο; έκείνου του έγκ[λ]ήματος 
νά πλερούση τό  δίκαιον τή ς αύλής, καί πόθε νά πλερώση ή 
γυνή τό  δίκαιον τής αύλής παρά άπαί τό έδικόν τού άνδρός

τη ς ; ότι έκείνη ούδέν έχει τίποτες τό ούδέν ένι τού άνδρός 15
της, ούδέ ό άνήρ έχει τ ίπ ο τες  άπού ούδέν ένι τής γυναικός 
του, καί δ ιά  τούτο ότι ό άνήρ καί ή γυναίκα ούδέν ήμπορούν 
νά χαροΰν τ ίποτες, ό τι έπεσαύτην ζημίαν έχει ό είς ώςπερ 
τόν άλλον, ότι όλα τους τ ά  πρά γμ α τα  ένι κενά, καί διά τούτο 
έθέσπισαν τό δίκαιον καί ή άσίζα, ότι κανέναν άγκάλεμαν τό  20 
νά ποίση ή γυναίκα άπαί τόν άνδραν της, ή ό άνδρας άπαί 

ο 123. τ ^ ν 'ρνα ΐκ ά ν  | του, ούδέν έντέχετα ι νά γίνετα ι παρού είς τήν 

άγίαν τού θεού εκκλησίαν, οπού ένι πράγμ.αν ελεημοσύνης, ότι 
καμμία άλλη αύλή άν ούδέν έντέχετα ι νά μετέξη είς τήν ύ- 
πόθεσιν τού ανδρογύνου, παρού ή άγία  τού θεού εκκλησία, 25 
χωρίς άν ήταν άγκάλεμ.αν φόνου ή έπιβουλάς προς τόν ρήγαν, 
ότι έάν το άγκάλεμαν ένη περί τούτον, το  δίκαιον ορίζει τό 
αύτόν έγκλημαν έντέχετα ι νά έλθη εις τήν  αύλήν τήν ρηγικήν.

ρογ. ΙΙερί τού λαμβάνει μίαν γυναίκαν μ ετά  πάντα  της τ ά  
άγαθά είς όρμασίαν. ^

Έάν γένηται ότι εις άνθρωπος λαμβάνει μίαν γυναίκαν είς
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ευλογίαν ρετά  πάντα  τά  άγχθά  τη ; καί τά  δ ικα ιώ ρατά  τής, καί 
άρον την πάρη έρχεται όρπρός κανείς άνθροοπος, ή κα ρρία  γυνα ί
κα καί βάνει της έκληραν άπ’ εκείνον τον έλαβεν ρ ετ ά  του, καί 
άπ’ εκείνον τό έπήρεν ή γυναίκα ρέ τον άντραν, καί βάνει της ρ α -  

5 κρύν άγκάλεραν, καί έάν λάχη  δ τ ι ό άνδρας βάνει εκείνον το 
έγκληραν έπάνω της γυναικός του, η ή γυνή έπάνω του ανίερος 
αύτής, το δίκαιον ορίζει δ τ ι έφειδή ό είς έβαλέν το έπάνω του 

άλλου, πλεΐον ούδέν ήρπορεΐ νά περιλάβη τίποτες, ούδέ νά 
’σάση το  γενόρενον, άρέ έντέχετα ι ό'τι νά κράτηση τό έκεΐ- 

10 νος ή εκείνη έποικεν, δ τ ι τούτον ένι δίκαιον καί κείρενον κα
τά  την άσίζαν · καί δ ιά  τούτο νά βλεπηθή καλά εκείνος ό 
άνθρωπος όπου νά βάλλη την γυναΐκάν του είς τον τόπον του 
διά νά άγκαλέση, δτι νά την γινώσκη τοιούτην δ τ ι νά ρηδέν 
είπή  τ ίποτες άνευ της βουλής της τό ρέλλει νά τής γυρίση 

15 ζηρίαν, εκείνη, ούδέ ό άνήρ αύτής ούδέν ήρπορήσαν πλέον 

νά τό  σάσουν είς έκεΐνον τόν λόγον τό είχεν ε ίπ ε ϊ.
ροδ. ΙΙερί των πραγράτω ν ή γυναίκα καί ό άνήρ αύτής νά

κάρωσιν καί κτήσουσιν άνταρός.
5 -« J, «-ntk evmnj

τ ι  ή γυναΤΛα. εντεχετα.& ν*. Λ*ν/| ------  ----
ίκαιον, καί κ ατά  τήν  άσίζαν του βισκούντη των Ίεροσο|λύροον ·Φ.|24. 

καί έάν ή γυναίκα καί ό άνδρας της έχουν παιδία , ούδέν νά 
άφήσουν διά τά  πα ιδ ία  τοις νά πουληθή, ούδέ νά δοθή το έδικόν 

2 5 τους εϊ τίνος θέλουν, ούδέ νά τά  φα, ούδέ νά τά  πιουν τ ά  ά- 
γαθά  τους έφ δλον χρόνον τής ζοοής αύτών ■ καί έάν ό άνδρας 

έρχεται είς τόν θάνατον, ήρπορεΐ νά δώση τό ρερτικόν του όπου 
θέλει, ή των παιδιών του, ή ετέρου · καί άφου τελευτήση ό 
άνήρ τής γυναικός, ή γυναίκα ήρπορεΐ νά ποίση άπαί τό ρερ- 

30 τικόν της είς τό θέληράν της, δ ια τί ρ ετά  τούτο έκτησαν · άρέ 
τό  δίκαιον ορίζει δτι ώ ; που ό άνδρας ζή , ή γυναίκα ούδέν

κι
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έχει καρρίαν διάν νά δώση τήν ροίραν τής τίνος, κατά  τό 
κείρενον καί κατά  τήν άσ ίζαν . Εί δέ ό άνδρας καί ή γυνα ί
κα νά έπόθαναν καί άφήκαν τάς οικίας τους των παιδίων τους, 
καί έάν έ'νη του νόρου ήρποροΰν νά χωρίσουν έκείνας τάς 
κλήρας, ει τίνος θέλουν δ καθές τήν ροΐράν του, εί δέ καί ού- 5 
δέν ένι του νόρου, ούδέν ήρποροΰν νά τά  πουλήσουν, ούδέ νά 
τά  χαρίσουν τάς κληρονορίας τους τινός· εί δέ καί ό πατήρ 
τους, ή ή ρήτηρ τους νά τούς αφήκαν π ρ ά γρ α τα  κινούρενα, 
ώ ; περ ροΟχοο, ή βληρήδια, ή έτερα ύφάσρατα, καί τό έναν 
έξ αύτών τους ένι του νόρου, καί τά  άλλα δχι, τό δίκαιον ίο  
ορίζει οτι έκεΐνος όπου ένι του νόρου ήρπορεΐ καλά νά πάρη 
τήν ροΐράν του έκείνου του πράγρατος, καί νά ποιήση δλον 
του τό θέληραν, καί έντέχετα ι νά βάλλη είς βλέπησιν τά  
ρένοντα καί νά τό σωτηριάση διά τά  άλλα αδέλφιά του τά  
άνήλικα, δτι ούτως ένι δίκαιον καί κείρενον. 15

οοε. Περί τών δ ια θη κ ώ ν ένι λατίνικα  ή δήλωσις, καί τό 
άλλο κεφάλα δηλοΐ το .

ΙΙερί του έσχάτου θελήρατος του άνδρός καί τή ; γυναικός, 
δταν ένη σιρ.ά είς τόν θάνατον, καί πώς έντέχετα ι καλά νά 
σκοπήσουν καί νά ακούσουν τήν διαθήκην έκείνου; τούς θέ- 20 
λου νά φέρυυν διά νά τούς άφήσουν τά  πρά γρα τα  νά τά  δώ- 

ο. 12ό.σουν δι|ά τήν ψυχήν τους (1 ).

Έ άν γένηται καθώς ήν διωρισρένον ό'τι εί; άνθρωπος ασθε
νεί καί ποιεί τήν διαθήκην του είς τό έδικόν του τό ίδιον, 
καί αφήνει του Μαρτή ρ' πέρπυρα, ή έτερον άλλον πραγραν, 25 
καί γίνετα ι δτι άφοΰ τελευτήσει έκεΐνος, καί ή γυναΐκά του 
ούδέν θέλει νά δοόση έκεΐνον τό ώρισεν ό άνδρας της, άλλά

(1) Κάτω γεγραπται- « ωδε λείπει τό άνωθεν κεφάλχιον καί άλλα β', 
τα ροζ', καί τά ροη', οτι ήτσου ήτον τό άΟηβο'λιν ιι · άλλά τά κεφάλαια 
τκϋτα ύστερον ές άλλου χειρογράφου προσετε'Οησαν.

ΜΕ2. ΒΙΒΛΙΟΘ. 2 Τ '. 9
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άρναταί το εκ παντός, καί ό Μάρτης έχει μαρτυρίαν το άγιον 
σωμχν καί αίμαν του κυρίου ήμων ’Ιησού Χρίστου καί τόν 

Ιερέαν όπου τον έμετάλαβεν καί έςηγόρεψεν, καί τόν αναγνώ
στην καί δυο ανθρώπους κοσμικούς όπου ένι μ.αοτυρουμένοι 

5 διά καλούς ανθρώπους, τό δίκαιον ορίζει ότι ό Μαρτής έντέχε- 
τα ι νά κάμη τ ά  εκατόν πέρπυρα, μέ δίκαιον, η στανίο τνςς (1) 
γυναικός του, έφειδή τούτοι οί μάρτυρες ήσχν όπου μ,αρτυροΰν 
οτε ενώπιον τους είπέν το ό τεθνηκώς, καί τούτο ενι κείμενον 
καί δίκαιον προς την γυναίκαν του τεΟνεωτος, καί προς τούς 

10 συγγενείς, καί προς πάντας όποΰ κρατούν τά  πρά γμ α τα  τού 
πεθνεώτος, άνευ πόλεμον ■ άμε άν ό Μάρτης ζη τα  έναν σπίτιν 

τό  τού άφήκεν ό τεθνηκώς εις την διαθήκην του, καί ή γυ 
ναίκα του άρναταί το, καί ό Μάρτης έχει δύο π ιστού; άνθρώ— 
πους όποΰ τού τό έπαφήκεν εμπροστέν τους, τό δίκαιον ορίζει 

15 καί κρινίσκει ό τ ι εκείνος νά εχη τό σπίτιν, (2) άν ένη ό τι ή 
γυναίκα τού τεθνεωτος θελήσει, ή εκείνος όποΰ έχει τά  πράγ
ματα  τού τεθνηκότος εις βλέπησιν · άμε θέλει έχει πόλεμον 
μέ δίκαιον, έάν χρήζη ή οικία άπού μάρ|κον άσήμιν καί άνω,φ. 126 
ό τ ι ήμπορούν νά σηκώσουν, ή νά ποίσουν τόν έναν άπα ί τούς 

20 μάρτυρας εί; πόλεμ.ον, καί ό νικητής έντέχετα ι νά κάμη τό  
ζητούμενον μέ δίκαιον · άμέ εις τά  πράγματα  τά  κινητά, ούδέν 
έντέχετα ι νά έχουν πόλεμον εις την διαθήκην, έφειδή έχει 
τόν ιερέαν καί τόν αναγνώστην, καί δύο ανθρώπους κοσμικούς,

καθώ; άνωθεν έλαλήθην.
25 ροζ· (3) ΙΙερί τού ανθρώπου όταν τελευ τά  άδιάτακτος, καί

.126

αρενεβλη!
(1) χ . είστάν νήοτης τής .
(2) Κατά λάθος τού άντιγραφεώς παρενεβλήθη ενταύθα ή επιγραφή

τού έπομε'νου ροζ” άρθρου.
(3) Ή  επιγραφή τού άρθρου τούτου κατά λάθος έτε'θη εν τίρ πρρή-

γουμενω φύλλιρ.
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τίνος χρή είναι τό  έδικόν του, τής γυναικός του, ί, τούς συγ- 
γενού τ ο υ ;

’'Αν γένηται ό τ ι εί; άνθρωπο; έκτήσατο κληρονομιάς οΐα; 
έκαμεν, ή έτερον πραγμα πριν πάρη γυναίκαν, καί μ.ετά τα ΰ -  
τα  πέρνη γυναίκαν, καί γ ίνετα ι διά όρισμ.ού τού θεού ό τι πέ- 5 
π τε ι εις άστένειαν καί μ ετά  τα ΰ τα  άπεθαίνει άνευ διαθήκην 
ποιήσαι κανενός πράγματος, τό δίκαιον ορίζει καί κρινίσκει 
ότι πάντα  όσα ειχεν, έντέχετα ι νά ένη τή ς γυναικός (1) του 

μέ δ ίκ α ιο ν  άκομή έάν ό τεθνηκώς έχη πατέραν καί μητέραν, 
καί υιούς καί αδελφούς καί άδελφάς, ότι ούτως λέγει ό νόμος 10 
καί ή άσ ίζχ τού ρηγάτου τω ν Ιεροσολύμων, ότι κανεί; άνθρω
πος ούδέν ένι γνήσιος κληρονόμ.ος τού τεθνηκότος καθώς ή 
γυναΐκά του ή εύλογητική .

ροη. (2) Περί τής γυναικός τ ή ;  τεθνεώτη; πριν τού ίδίου 
άνδρός καί τίνος έμπαίνει τό μ.ερτικόν τη ;, καί των κλήρων 15 
των αναμεταξύ έκείνη; καί τού συμ.βίου τη ς .

Αν γένηται ότι εί; άνθρωπος σύν τή γυναικί αύτοΰ έκτή- 
σαντο, ή γουν έκάμχσιν έν τω  άμα κλήρας καί έχουν παιδία  
καί διά θελήματος τού Κυρίου μας ή γυναίκα  άπεθαίνη πριν 
τού άνδρός αυτής, το δίκα ιον ορίζει κα ί κρινίσκει ό τι ή μοίρα 20 
τή ; γυναικός π έπ τε ι των παιδιώ ν τ η ; όλους εν τω  άμα, καί 
ούδέν ήμπορει ό πατέρας τους νά τό ξηλώση, ούδέ νά τό π α - 
ρακατεβάση των παιδίων τό  τού; έπεσεν άπα ί τής μητρός 
τους διά κανέναν πράγμαν, χωρίς διά πείναν λιμ.οΰ, τούτέστιν 
διά στενοχώριαν τού φαγεΐν καί πιεΐν, ότι δι αυτόν ήμπορει 25 
καλά έκεΐνος μέ έκείνους νά πουλήσουσιν καί νά άμαχέψουν 
διά νά φασιν εκείνον τό κατέβην των παιδίων του άπό τής

(1) Κατά λάθος έτε'θη ενταύθα ί  τίτλος τού επόμενου ροη' άρθρου.
(2) Ή  επιγραφή τού άρθρου τούτου ήμχρτημένως ευρηται έν τή άρ- 

χή τού φύλλου.

4*
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ρητρός αύτων (1), καί (*) ορίζει το δίκαιον οτι τ ά  πα ιδ ιά  ούδέν 
ήρπορούν νά σηκώσουν το ρερτικόν τους άπαί τον πατέρα του ; 
έως που ζή ό πατήρ τους, χωρίς άν το θέληση ό πατήρ  νά 
το βαστάξη ρ.έ το ΐδιόν του θέληρ.α. (*)

5 ροθ. | Περί των πραγμάτω ν των νικοόρενων ρέ την αύλήν,φ. 127 
καί πάλιν άξαναγκαλούν, ποταπον δίκαιον νά γ ίν ετα ι.

’Εάν γένητα ι δ τ ι είς άνθρωπος ·ή ρ.ί[α] γυναίκα κρατεί ριίαν 

κληρονορίαν, καί γ ίνετα ι δτι ό κάτις άνθρωπος, η καρρία  
γυναίκα έτερα βάνουν εΐ; έγκληρ.αν διά εκείνην την κληρονο- 

10 ριίαν τδ λέγει δτι ένι έδικόν του, ·η άν έχη  κανέναν δίκαιον 
καί τδ έγκληρ.αν έρχεται είς την αύλήν καί ή 'κρίσις έδόθην 
έτούτο, εκείνος όπου έχει την κλήραν όπου έντέχετα ι νά τδ 
έχη, καί έπ ε ιτα  γ ίνετα ι δ τ ι εκείνος, ή εκείνη όπου έχάσεν την 
ζήτησιν πεθαίνει, καί ρ.ετά τα υ τα  έρχουνται τά  πα ιδ ιά  του 

15 καί άςαναζητουν εκείνην την κληρονορίαν εκείνους όπου τδ 
κρατούσιν, τδ  δίκαιον ορίζει δτι εκείνη όπου κρατεί την κλ'η
ραν ούδέν ένι κρατηρ,ένος νά άπολογηθή τ ίπ ο τε ; των παιδίων 
τους εκείνου η εκείνης άπου τά  έκάρ.αν, ρ.έ τοιούτον, νά δεί- 

ξη ρέ την αυλήν τδ  πως ρέ την άγνωριρίδαν της είχέν το κ ά - 
20 ρ.ει άπαί τον πατέραν τους, ή άπαί την ρ.ητέραν τους εκείνου 

ή εκείνης όπου τδ  ζη τά  τώρα, -η ρ.έ δύο πιστούς ρ.άρτυρας 
όπου νά ποίσουν ώς ρ.αρτυρίαν, δτι ένίκησέν τον ρ.έ την αυλήν, 
καί ούτως έντέχετα ι νά ρείνη άρ.έριρ.νος ρέ τδ  δίκαιον καί 

άσίζαν του ρηγάτου των Ίεροσολύρ.ων.
25 ρπ. ΙΊερί εκείνου όπου πεθαίνει άδιάτακτος καί οΰκ έχει 

γυναίκαν, ου τέκνα, τίνος νά δοθή τδ  είχεν, είς την εκκλησίαν, 

ή του ρηγός;

(1) Ή  ρεταςύ των δύο αστερίσκων προσθήκη εδρηται κάτω του 
επορενου φύλλου 127.
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’Εάν γένηται δ τ ι εις άνθρωπος πεθαίνη άςηγόρευτος, καθώς 
γίνετα ι πολλάκις διά θελήρατος του Κυρίου ρ.ας, καί εκείνος 
όπου έπέθανεν καί άν ούκ έχη πατέραν ή ρ,ητέραν, ουδέ κα
νέναν άλλον συγγενήν, ·η συγγενάτριαν, τδ δίκαιον ορίζει δτ ι 
δλον νά ένγι του κυρίου τής πόλεως, ρ.έ δίκαιον · άρέ άν ήτον 5
αναγνώστης ό τεθνηκώς όπου νά είχεν καρ.ρ,ίαν χειροτονίαν, 
ή άν ήτον γυναίκα καί έδόθην είς κοινόν βίον κανέναν, ή άν 

φ.]28.:φόρησεν ένδυρ.αν του; ρ.οναχούς|, τδ  δίκαιον κρινίσκει δτι πάν
τα  οσα έχουν, άν έτελεύτησαν άςηγόρευτοι, έντέχετα ι νά ένη τής 
ρητρόπολης έκείνης τής πόλεως Οπού έτελεύτησεν, δτι ούτως ίο  

ένι κείρ,ενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν των Ίεροσολύρ.ων.
ρπα. ΓΙερί έκείνου όπου διδοϊ διά τή ς διαθήκης του κανέναν 

πράγραν άπαί τδ  δίκαιον, ·η άπαί τδ  κείρενον τής γυναικός 
του, καί άν άξιάζη, ή άν ούδέν άςιάζη .

’Εάν γένηται δ τ ι είς άνθριυπος ένι άσθενής καί πο ιεί την 15 
διαθήκην του έρπροστεν τής γυναικός του, καί διδοΐ κανέναν 
άπαί τά δικαιώ ρατα τής γυναικός του, καί έκείνη άπορέ νη 
νά τδ  δώση χωρίς νά πή τίποτες, καί ρ.ετά τα υ τα  γίνετα ι 
διά θελήρατος του Κυρίου ρ.ας, δτι ό ρηθείς της άνήρ άπεθαί- 
νει, τδ δίκαιον Ορίζει καί ή κρίσις δτι ή γυναίκα ούδέν έν- 20 
τέχετα ι νά χάση τίποτες άπαί τά  δ ικα ιώ ρατά τη ; διά κανέ
ναν χάρισραν τδ  έποϊκεν ό άνδρας της, διότι ή γυναίκα ενι 
κρατηρένη νά ρηδέν ποίση νά άγγρισθή ό άνδρας της είς την 
άσθένειάν του, δτι άν τδν έποϊκεν νά άνκρισθή καί νά έπέθανεν, 
παέπει νά βάλλουν έπάνω της δτι έσκότωσέν τον, δ ια τί τδν 25 
εγκρισεν είς την άσθένειάν του όπου έκοίτετον, καί διά τούτο 
άν τδν έβάσταξεν καί εδωκεν άπαί τά  δικαιώρ,ατά της ούδέν, 
όςίζει τδ  δίκαιον διά τούτο νά χάση τίποτες άπαί τδ  δίκαιόν 
τ η ;·  άρ.έ άν ενη δ τ ι ή γυναίκα έσυγκατετέθη δλον έκεΐνον 
τδ  ίδωκεν ό άνδρας της άπα ί τά  δ ικα ιώ ρατά  της ερπροσθεν 30 
καλούς ρ.άρτυρας, τδ δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ό'τι έντέχε-
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τα ι νά έν-ρ μ ετά  ταΰτα  καλά στερεωμένον όλον εκείνον το 

έδωκεν, ώ ;περ  καί άν ή τον όλη εκείνη ή δωρά άπαί τδ  ¿δι

κόν τής γυνα ικ ό ;.
ρπβ. Περί του κεκοιμημένου καί χρεω στεΐ τ ίπ ο τε ; ετέρου 

5 κανενού ανθρώπου "η γυναικό;, καί τ ι ;  ενι μετά  τα ΰ τα  κρα
τημένος νά πλερώσγ εκείνον τό χρέος τό έχρώ στεν.

| ’Εάν γένηται, ώ ςπερ ενι έναν κουστουμιν, ότι διά θελήματοςφ. 129. 

Κυρίου του θεού εί; άνθρωπο; έτελεύτησεν καί έχει γυναίκαν, 
καί εκείνο; ό τεθνηκώς χρεωστεΐ κάνέναν πραγμαν ενός άν- 

10 θροιπου, ή γυναικό;, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ότι ή γ υ 
ναίκα ένι κρατημένη νά πλερώσή τό χρέος τό έχρώστεν ό άν- 
όρα; της, άν ε γ γ  άποθεν· άμε άν ή γυναίκα ούδέν έχει άπύθε 
νά πλερώσή, τό δίκαιον ορίζει ότι διά τούτο ή αυλή οϋδεν 
έντέχετα ι νά την βάλουν εις φυλακήν, ούδε νά τής πάρουν 

15 τό ’ρ,άτιν της, ούδε τό κρεββάτιν της, ούδέ τά  ροΰχά της τής 
φορησιάς τη ;, άμε αυτή ή γυναίκα ενι κρατημένη νά όμόσή 
εις τ ά  άγια νά μηδέν έβγή άπαί τήν πόλιν χωρίς τήν ε’ίδη- 
σιν τούς χρεωφελέτας, ή τής αυλής. Καί νά ήξεύρετε κα
λά  ότι, άν λάχγι ό τι εκείνη ή γυναίκα πάρή άλλον άνδραν,

20 ¿κείνος άποΟ νά τήν πάρή, ένι κρατούμενος νά πλερώσή εκεί
νον τό χρέος όλον τό χρεωστεΐ ή γυναίκα διά τον άλλον της 
άνδραν, καί τοΟτο ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  τήν άσίζαν του 
ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων· καί ώςαυτώ; έντέχετα ι ό άνδρα; 
της νά πλερώση τό χρέος τής γυναίκα; του, άν τά  έδανείστην 

25 μέ εύλογον αιτίαν, ώ ; περ άν τά  έδανείστην διά τήν τροφήν 
τους, ή διά ένοΐκιν τού έσπιτίου, ή διά τήν έντυμασίαν τη ;, 
οσον έλειπεν ό άνδρας της έςω τής πόλεως, ήγουν τής χώρας, 
ή ήτον άσθενής, ή εις φ υ λ α κ ή ν  άμέ άν τά  έδανείστην διά τήν 
πολιτικοσύνην της, ή διά. τήν κακίαν της νά ποίση, οι άνδρες 

30 ούδέν ένι κρατημένοι; μέ δίκαιον τ ίποτες νά πλερώσουν, παρά 
έπεσαύτα όσον άγνωρίσουν ο τι έδηγήθην άπ’ έκεϊνον τό δά-

νειον, καί ούχί πλειον, άν οϋδεν θελήσή, μέ δίκαιον καί κατά 
τήν άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμων.

ρπγ. Περί του δόματο; τό ήμπορεΐ ό πατήρ ή ή μήτηρ 
ο.130.νά άρήσουν των παιδιών τους εις τήν | ζωήν τους, ή μ,ετά

τήν άποβίωσιν τους. 5

’Εάν γένηται ότι εί; άνθροοπο;, ή μία γυναίκα έ'ρχεται εί; 
τον θάνατον, καί ποιεί διαθήκην, καί έπαφήνει ή δίδει άπαί 

τό έδικόν τη ; εϊ τε  κληρονομιάν, ή ύφάσματα κινητά των π α ι
διών της, καί δίδει τού ένού πλεΐον παρά του άλλου, ήμπορεΐ 
καλά νά τό ποιον) καί όλον νά ένή στερεωμένον καί άτσάκι- 1° 
στον, μέ δίκαιον ούτως, καθώς ό πατήρ, ή ή μήτηρ νά τό 
ορίσουν καί νά τό συντάξουν · καί εις τοιούτην τάξιν άν τό 
Οέλησεν νά τό έδωκεν κάτινος άπαί τούς συγγενείς τους, ότι 
καλά ή απορούν νά τό δώσουν ούτως καθώς θέλουσιν, ή του 
ένού πλεΐον καί του ετέρου παρακάτω, ή όλους έν τώ  άμα 15 
τούτέστιν του ένού ώςπερ του άλλου.

ρπδ. Περί τούς συγγενείς τούς λαμ.βάνοντα; τό έδικόν τούς 

τεθνεώτας, καί τα ϋ τα  ενι κρατημένοι μετά  τα ϋ τα  νά ποίσουν 
διά έκεϊνον τον τεθνεώταν μέ δίκαιον, όμ,οίως έάν ένη ότι έ- 
κεΐνα τά  πράγμ ατα  του τεθνεώτος τά  έλάβασιν ούδέν χρή- 
ζουν εί; όσα έπαφήκεν, ή όσα θέλουν νά άποβγάλουν.

’Εάν γένητα ι ότι εί; άνθρωπος έτελεύτησεν, ή άν έποϊκεν 
διαθήκην, ή άδ ιάταχτο ;, καί έρχεται είς άνθρωπος, ή μ ία  γ υ 
ναίκα καί ζη τα  τού τεθνεώτος καί λέγει ότι συγγενής αύτοϋ 
ή, τό  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ό τι έκεϊνος ή εκείνη οπού 
ζητούν τά  πράγματα  τού τεθνεώτος κατά  συγγένειαν, ενι κρα
τημένος νά δείξτι με μάρτυρας έντέχτα ις πιστούς, β' μάρτυρας 
άνθρώπους έμπροσθεν τού βισκούντη καί τή ς  αύλή; καί τούς 
κριτάδες, ότι έκεϊνος ένι συγγενή; τού τεθνεώτος, καί έπειτα  
έντέχεται νά όμόσή καί εκείνο; είς τά  άγια  ότι ένι γνήσιος 30 
συγγενή; αύτοΰ τού τεθνεώτος, καί ούτως νά τού βοηθήσή ό
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θεός καί τα  άγια  όποΰ έμ.οσεν · καί μετά  τα ΰ τα  έντεχετα ι, 
κατά  που ορίζει ό νόμος καί τό δίκαιον, δτι εκείνο; όπου | έ-?· 

περίλαβεν τά  πράγματα  του τεθνεώτος καί τά  έπερίλαβεν, 
ένι κρατημένος νά πλερώση ό'λον τό χρέος τό έχροόστεν ό τ ε -  

5 θνηκώς · καί άν "σοος ό'τι τά  π ρά γμ α τα  του θνητού τά  έλαβεν, 
ούδέν άξιάζουν έπεσαΰτα όσον έμπαίνει τό χρέος, καί πλεΐον 
ούδέν ήμπορεΐ νά συρτή μέ δίκαιον νά μ.ηδέν πλερώση τό 

χρέος, έφειδή έζήτησεν την συγγενίαν καί έπερίλαβεν τά  υ
φάσματα του τεΟνεώτος, ό'τι ούτως έστίν δίκαιον καί κείμενον 

10 του μ.έ την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμω ν.
ρπε. Περί του έχοντο; κληρονομιάς, καί εύλογήθην μέ γ υ 

ναίκαν όπου έχει κληρονομιάς, καί μετά  τα ΰ τα  πέφτει εις 
χρέος, ποιας κληρονομιάς έντέχουνται νά πουληθούν άπ’ άρχής 
διά τό αυτόν χρέος καί ή ποίαι; νά μηδέν πουληθούν.

15 ’Εάν γένηται μέ καμμίαν αφορμήν ό'τι εις άνθρωπος έχει 
κληρονομιάν, καί ή γυναίκα του ομοίως καί αυτή εχει κληρο- 
νομίαις, καί τυχαίνει ό'τι κιντυνεύγει τόσον ό'τι γ ίνετα ι χρ*ω- 
φελέτης καί ούκ έχει πόθεν πληριοσει τό χρεωστεϊ, τό δίκαιον 
κρινίσκει καί ορίζει ότι έκεΐνος ούδέν έντέχεται, ουδέ ή μπορεί 

20 νά πουλήση ό'λον προτήτερα τήν κλήραν τής συμβία; του διά 
νά πλερώση τό χρειός του, άμέ ένι κρατημένος ό'λον προτήτερα 
νά πουλήση τήν έδικήν του κληρονομιάν καί νά πλερώση) τό 
χρεός του άπαί τήν πούλησιν τής κλήρας του · .«καί άν ούδέν 
ήμπορή νά ξηπλερώση τό χρέος του άπαί τήν πούλησιν τής 

25 κληρονομιά; του, καλά ορίζει καί κρινίσκει τό δίκαιον ό'τι κα
λά ήμπορεΐ μετά  τα ΰ τα  έτεσαΰτα νά πουλήση άπαί τάς κλη
ρονομιάς τής γυναικός του νά γ ίνετα ι άμέριμνος άπαί τό χρέος 
του, ό'τι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, ό'τι άπαί τά  άγαθά 
τής γυναικός του έντέχετα ι νά άμεριμνωθή τό χρέος του άν- 

30 δρός της, καί άπαί τά  πράγμ ατα  τοΰ άνδρός έντέχετα ι νά κ ι- 
|τιαστοΰν ή γουν νά άμεριμνωθοΰν τά  χρέη τής συμβίας του . φ
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ρπτ. Περί εκείνου του άνθρώπου όποΰ ένι χρεωρελέτης, v¡ 
έκεινης τής γυναικός, καί έρχεται εις τον θάνατον καί πο ιεί 
τήν διαθήκην του, καί άφήνει τινός κανε'ναν πραγμαν ξένον 
όποΰ ούδέν ένι έδικόν του, έάν χρήζη εκείνη ή διαθήκη .

Εάν γένηται ό'τι εί; άνθρωπος υποΟ έχει ετέρου άνθρώπου » 
πραγμαν εί; παρακαταθήκην, ούτε δανεικόν, καί ούδέν τό έ- 
στρεψεν, καί έρχεται εις τον θάνατον καί πολομα διαθήκην, ή 
άφήνει τούς ιερείς καί τούς άναγνώστα; διά τήν ψυχήν του 
άπαί τό ξένον πραγμαν, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ό'τι 
εκείνη ή διαθήκη ούδέν έντέχετα ι νά χρήζη τίποτες, άμέ πα- 10 
ρευτύς μόνον νά γένη τό έγκλημαν παρά τούς άγκαλών εις 
τήν αύλήν, ό βισκούντης ένι κρατημένος νά πάγη  εκεί καί νά 
νομευτή όλα τά  π ρά γμ α τα  τοΰ τεθνεώτος, καί νά ποίση πού- 
λησιν, καί νά πουλήση έπεσαΰτα ό'σον νά πλερωθή τό χεέος, 
καί έάν μένη τίποτες, έντέχετα ι νά ίκανωθή ή διαθήκη του 15 
τήν έποΐκεν διά τήν ψυχήν του, ό'τι παντός ούκ έστιν δίκαιον 
ότι κανείς άνθρωπος, ή καμμία  γυναίκα νά ποίση χάρισμαν, ή 
λεγάτο άπού άλλα πράγματα  ή πραγμαν, ούδέ ένι έντεχάμενον.

ρπζ. ΙΙερί τοΰ άνδρός τοΰ τεθνεώτος άξηγόρευτος καί άδιά- 
τακτος και όπου ουκ εχει πατέραν ή μητέραν, ούδέ έτερον 20 
άλλον συγγενήν εις τήν γήν, καί πώς χρή ή αύλή νά βλε- 
7T/]G7¡ εκείνον το 7rpocy[/.5cv ttcív γ&νουντ(Χ£ τοΰ κυρίου, κατά  το 
κείμενον.

Έ άν γένητα ι μέ καμμίαν άφορμήν δτε εις άνθρωπος ή μία 

γυναίκα έχει καμμίαν ασθένειαν, ή κανέναν κακόν άπαί τό 25 
ποιον άπεθαίνει άξηγόρευτος καί χωρίς νά ποιήση διαθήκην, 
καί έκεΐνος ό άνθρωπος ή έκείνη ή γυναίκα όποΰ έπέθανεν 

παρα τής ρηθεισης ύποθέσεως, ήγουν άξηγόρευτος, καί ούκ 
•έχει κανέναν συγγενήν ούδέ συγγενά|τριαν εις δλην τήν χώ 
ραν, άμ,ε εςω εχει, το δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ό'τι ό αύ- 30 
θεντης έντέχετα ι νά πάρη πάντα  όσα έχει έκεΐνος ού έκείνη
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όπου οΰτω; έτελεύτησεν, ώ; άνωθεν έλαλήθην, καί έντέχετα ι 

τά  πάντα  νά τά  βλεπήσγ; εω; δπου νά διαβή χρόνο; εί; καί 
μίαν ημέραν, καί άν ένγ δτι μέσα εί; εκείνον τον χρόνον καί 
ήμέραν άνήλθεν κανείς άνθροοπος V) γυναίκα όπου να δείξγι μέ 

5 β πιστούς ανθρώπου; δτι ήτον συγγενής ν) συγγενάτρια εκεί
νου του τεΟνεώτος, ή έκείνη; τ η ; κεκοιμημενη; όπου ¿τελεύ
τησαν, τδ  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις δτι ή αύλή έ'νι κρατη

μένη νά στρέψουν πάντα  δλα τά  πράγματα  έκεινοΰ τού τ ε -  
Ονηκότο; έκεινου του συγγενή του, -η συγγενάτρια του όπου 

10 ήλθεν ζητώ ντα  πριν διαβή ό χρόνο; καί ημέρα άπδ θανάτου 

του έκεινου του συγγενου του · εί δέ ό χρόνο; καί ημέρα έδιά- 
βησαν άγοΰ έπέθανεν, το δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις δτι, έγειδή 
διότι ό χρόνο; καί ήμέρα έδιάβησαν άγοΰ έπέθανεν έκεινου ή 
εκείνη; όπου ¿τελεύτησαν, ώ; άνωθεν έλαλήθην, δτι ή αύλή 

13 ούδέν έ'νι πλεΐον κρατημένη νά στρέψν; τ ίπ ο τε ; κανενοΰ συγ
γενου, ούδέ καμμία ; συγγενάτρια;, δτι έγειδή ό χρόνος καί 
ημέρα έδιάβησαν καί ούδέν ήλθεν νά ζητήστ) τίποτες, έντέ /ε - 
τα ι πάντα  όσα έ'νι νά ενγι του κυρίου του τόπου με δίκαιον · 
καί έάν ενγι δτι τά  π ρά γμ α τα  έκείνου του τεθνεώ το;

20 τοιοΰτα όπου ούδέν έδύνουνταν νά βαστάζουν νά ’πανί
χρόνον καί ήμέραν νά μηδέν ποντιστούν, ή πολλά νά παρακα- 
τεβούν άπα ι τδ καλόν του;, τδ δίκαιον ορίζει δ τ ι παρευτύ; 
δ'τι τά  πρά γμ α τα  νά έ'λθουν εί; την αύλήν, δτι έτ>βισκούντη; 
μέ τούς β' κριτάδε; έχουν καλά άδειαν νά ποίσουν παρευτύ;

25 νά πουληθούν μ,έ τά ; γοονά; δλα τά  π ρά γμ α τα  έκείνου | τοΰφ.13-1. 
άπεθαμένου, καί νά βλεπίσουν την αποκοπήν των όνομισμά- 
τοον, ώς ήν αύτδ διεταγμένον καιρδν τδν άνωθεν γεγραμμένον, 
δτι ώ ; που νά διαβή ό χρόνο; καί ήμέρα ούδέν ενι τ ά  πράγ
μ α τα  του αύθέντη μέ δίκαιον, ούδέ μ,έ την άσίζαν των Ίερο- 

30 σολύμων.

ρπη. Περί έκείνου όπου ζή τα  τδ  λεγάτον τδ του άγη καν

η σαν

σουν

εί; τδν θάνατόν του ; εί; καμμίαν διαθήκην καί πώ ; έντέχετα ι 
να δ ε ί'ή  μέ μάρτυρας δτι τδ του άγη καν εκείνον τδ  ζ η τ α .

Έ άν γένηται δτι κάντις άνθρωπο; ·ή κάποια γυναίκα ζη 
τούν τδ τής έπαγήκαν άλλο; εί; τδν θάνατόν του, τδ  δίκαιον 
όριζει δτ ι έάν έκεΐνο; όπου ζητα , ζη τα  το μ,έ διαθήκην, έντέ- 5
χετα ι νά δείςγι πω ; ό τεθνηκώ; έποίησεν διαθήκην καί νά ένγι 
γεγραμμένον μέσα εί; τήν αύτήν διαθήκην έκεΐνον τδ ζη τα  
μετά  β' μ,άρτυρα; εί; τδ όλιγώτερον · καί άν ένγι δτι ούδέν 
ήμ,πορεΐ νά τδ δείζγ) ούτως, ούδέν έντέχετα ι νά π ιστευτή  ά
πδ τ ίπ ο τε ; άπαί τδ έζήτησεν μέ διαθήκην · άμ.έ έάν έκεΐνο;, ίο 

ή έκείνη ζητα  τδ πραγμαν καί λέγει, δτι ό τεθνηκώ; έγήκεν 
τούτο εί; τδν θάνατόν του, τδ  δίκαιον ορίζει ούτως, έντέχετα ι 
νά προβιάσγ μέ γ ’ πιστού; μάρτυρα; όπου ¿γροίκησαν νά πή ά 
τεθνηκώ; δτι, άφή^ω έκεΐνον έκεινου τδ  ζητα , καί ούτω ; έν- 
τέχετα ι νά το έχγ) · άμ.έ άν ούκ εχγι κανέναν μάρτυραν, ούδέν χό
έκεΐνο; ζη τα  τδ πραγμαν μέ μάρτυρα;, άμέ λέγει τόσον μό
νον, ό τεθνηκώ; του τδ έπαγήκεν έμποοσθεν κανενοΰ άπαι 
τού; συγγενούς του του τεθνεώτο;, καί έάν οί συγγενείς του 
τεθνεώτο; άγνωρίζουν το δτι ένι άληθέ; έκεΐνον τό, μέλλει νά 
λάβη έκεΐνον τδ ζη τα  έκεΐνο; · άκόμη άν ε'νγ ουτω;, δτι έκεΐ- 20 
νοι οί συγγενείς του τεθνεώ το; νά λαλοΰσαν δτι ό τεθνηκώ; 
ούδέν έποίησεν ποτέ έκεΐνον τδ δόμαν, οΰ τδ λεγάτον έμπρο- 

. 135·στεν έτεσαύτου; μάρτυρα; ώςπερ ( ό νόμο; καί τδ δίκαιον ο
ρίζει, καί διά τούτο ούδέν θέλουν τ ίπ ο τε ; νά του δώσουν, δλον 
τούτον τδ  ποιον ούδέν έντέχετα ι νά άξιάζγι τ ίπ ο τε ;, έγειδή 25 
έγνωρίσαν το ότε ένώπιόν του; τού τδ  έδωκεν, καί ενι κρατη
μένοι μέ δίκαιον νά τού δώσουν έκεΐνον τδ  άγνωρίσασιν · άμέ 
άν ίσω; δτι ούδέν άγνοίρίσαν τ ίποτες, άμέ λέγουν δτι ούδέν 
άκούσαν τ ίπ ο τε ;, καί έκεΐνο; όποΰ ζη τα  ούκ έ'μει καμμίαν 
μαρτυρίαν, τδ  δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει δτι εκείνοι οί συγ- 30 

γενεΐ; τού τεθνεώτο; ή τής τεθνηκή; έ'νι κρατημένοι νά ό-
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μ-όσουν επάνω εις τά  άγια, ότι τίπ οτες άπ  αύτον το εκείνος,
$ εκείνη ζητούν ούκ ήκούσαντο ότι ό τεθνηκώς εόωκεν, ούόε 

έπαοηκέν του, καί κατά  τοΰτο έχασεν εκείνος η έκείνη το ζη 
τούν μέ δίκαιον, έοειδη ούκ έχει έτερην άγνωριμίδαν άπ  αύ- 

5 τον τδ  ζήτα* άμε έάν έκεΐνοι όπου ένι συγγενείς του τεθνεώ- 
τος, ούτε έάν ούκ είσίν συγγενείς, άμε ό τεθνηκώς, η 'η 
τεθνηκη έπα-ρηκάν τους πά ντα  τά  ε ί/εν , και άν γίνετα ι δτι 

ούδέν θέλουν νά όμ.όσουν, ώς περ άνωθεν έλαληθην, κρινισκει 
το δίκαιον καί ή άσίζα ό'τι ένι κρατημένοι νά δούσουν έ-

10 κείνο τό ζη τά  εκείνος, έοειδη ούδέν παρατίθουνται νά όμό— 
σουν · καί έάν όμ.όσουν, καθώς άνωθεν δηλοΐ, ενι άμεριμ.νοι, 
μέ τό δίκαιον καί κατά  την άσίζαν του ρηγάτου των Ιερο
σ ολύμω ν καί άν γένηται ακόμη δτι έκεΐνοι οί συγγενείς του 
τεθνεώτος, -η της τεθνηκης, ούδέ νά έγνώρισχν εκείνον τό έ- 

15 κείνος ·η έκείνη ζητούν, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις δτι 
ένι κρατημένοι νά τοϋ δώσουν δλον εκείνον το εγνωρισαν,
καί διά τό έτερον ημισον ένι κρατημένοι νά όμ.όσουν έπάνω
εις τά  άγια  δτι ούδέν του έδωκεν, καί σύν τούτω  μένουν αμέ
ριμνοι, 8 λέγετα ι κ ίτ α ις - καί άν ούδέν θελησουν, ένι κρχτη- 

20 μένοι νά στρέψουν δλον τούτον | τό ζη τά  εκείνος, -η έκείνη,φ· 
δτι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, καί ούδέν έντέχετα ι νά 
έχη άθηλογην εις τό αύτό κρίσιμον, ού'τε άν ενη έκεΐνος 
συγγενής του, ούτε έκεΐνος πολεμά τόν συγγενην, $ συγγε- 
νάτριάν του μιας γυναικός ξένης, -η ένοΟ ανθρώπου προσήλυτου 

25 όπου του έπαφηκεν πάντα  δσα έ χ ε ι.
ρπθ. Περί έκείνου του λεγάτου τό έπαρήνει ή γυναίκα του 

άνδρός της δταν έρχεται εις τόν θάνατον, μέ τοιοϋτον νά μηδέν 
πάρη έτερην καμμίαν, καί μετά  πέρνει έτερην συμβίαν, καί άν 
ίσως δτι έκεΐνον τό λεγάτον, ηγουν την λάσαν την του ά-ρηκεν, 

30 μέλλει νά άξιάζη, ·η ό 'χι.
Έ άν γένηται μ.έ κανέναν ριζικόν δτι μία γυναίκα όπώ έχει

άνδραν καί έρχεται εις τόν θάνατον πριν του ΐδίου άνδρός, καί 

έπαφηνει η διδοΐ τοϋ άνδρός της κανέναν πράγμαν, έ'τερον πράγ

μα παρά τά  ίδιώμ.χτχ τοϋ άνδρός της, ούδέ. τά  έμελλε νά γ ί-  
νουνται τοϋ άνδρός της, μέ τοιοΰτον στοίχημχν, δτι ό άνδρας 
της νά μηδέν θέληση νά πάρη έτέραν γυναίκαν, τό δίκαιον 5 
ορίζει καί ή κρίσις, δτι έκείνη -ή δόσις άξιάζει, καί έντέχετα ι 
νά τό λάβη ό άνδρας της παρευτύς δτι ή γυναΐκά του τελευ
τήσει, καί ή μπορεί νά πο ίση ές αυτόν του ώς πράμα ίδιον του 
καθολικόν · άμε έάν λάβη μ ετά  τα ϋ τα  έτερην γυναίκαν εύλο- 
γητικ-ην, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις δτι οί συγγενείς της 10 
έτέρης της πρώτης γυναικός ήμπορουν καλά νά την ζητησουν 
έκείνην την δόσιν τό τοϋ έποΐκεν ή γυναΐκά του, καί ένι κρα
τημένος νά τούς τό στρέψη · καί άν ούδέν έχη κανέναν συγ
γενην, ούδέ καμμίαν συγγενάτριαν έκείνης τ·ης γυναικός, τό 
δίκαιον ορίζει καί ·ή κρίσις δτι έκείνη ή δόσις έντέχετα ι νά 15 
στρα<ρ-η του αύθέντη της χώρας, καί έκείνου όποΰ κοατεΐ τά  

137-πράγματα τοϋ δόματος της γυναί|κας, άν ούδέν θελη νά τά  
δώση τοϋ άνδρός της, χωρίς νά ένη θαρρούμενος έξ αύτόν του, τό 
δίκαιον ορίζει καί τό κείμενον δτι ό άνδρας της ένι κρατημένος 
νά ποίση θαροουμένους τούς συγγενούς της της γυναικός άπαί 20 
τό χάρισμαν τό θέλει νά λάβη, η ομ,οίως νά όμόση έπάνω εις 
τά  άγια  δτι νά στρέψη τά  πράγματα  τά  νά λάβη μ ετά  πάντα  
τά  καλά τά  νά έβγοΰν παρά κείνου τοϋ δόματος · άν πάρη 
άλλην γυναίκαν καί μετά  τα ϋ τα  νά άμαχέψη όλα του τά  
άγαθά, δτι ούτως νά τ ά  στρέψη άν πάρη άλλην γυναίκαν, 25 
καθώς άνωθεν έλαλ-ηθην, δτι ούτως ένι δίκαιον καί κείμενον, 
ε ί τ ε  άν ενη τό πραγμαν κ ιν η τό ν  καί άν ούδέν θέληση νά 
όπλεζιάση τά  άγαθά του όλα, καθώς άνωθεν έλαλ-ηθην, καί ού- 
δεν έχει τ ίποτες φαινόμενου, τό δίκαιον ορίζει δτι ένι κρατη
μένος νά δώση καλούς έγγυτχδες έμπροσθεν τη ς αύλ-ης διά 30 
έκείνην την δωράν νά περιλάβη, κατά τό δίκαιον τό έλαληθην.
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ρί,. ΙΙερϊ τής δονρα; την πολέμα άνθρωπο; εις τον θάνατόν 
του, διά το ποιον τά  πράγματα  του τεθνηκότος μ-ένουν άμά- 

χιν εί; έκεΐνον έως όπου νά πλερωθή.
Έ άν γένητα'. ο τι κανείς άνθρωπος, η καμμία  γυναίκα έρχε- 

5 τ χ ι  εις τον θάνατον, καί άφήνει κανόναν πραγμαν κάτινος, το  
δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, δ τ ι δλα τά  πράγματα  του τεθνεώ- 
τος έμειναν μετά  τα ΰτα  έως δπου νά πλερωθή, καί έάν εκείνος 

ή έκείνη όπου έχει τ ά  πρά γμ α τα  του τεθνεώτος εις παρακα
ταθήκην ούδέν θελησουν νά τον πλερώσουν, καί τδ  έγκλημαν 

10 γ ίνετα ι εις την  αύλήν, τδ  δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει δ τ ι ό 
βισκούντης νά ποίσή έτεσαΰτα νά ναμέψη άπαί τά  πράγματα  
τοϋ τεθνεώτου όσοπου νά πλερωθή ό άγκαλών μέσα εις τδ  
τάρμει των ζ ' ημερών, άφοΰ ή αύλή νομεύ[σνι έπεοαυτα πράγ-φ. 138. 
μ α τα  του τεθνεώτος όσοπου ό άνθρωπος εκείνος νά πλερωθή,

15 καί άν ούδέν τον πλερώσουν μέσα εί; εκείνον τδ  τάρμη εκείνοι 
όπου κρατούν τά  πράγματα  τοϋ τεθνεώτος εις παρακαταθήκην, 
τδ  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις δτι άπαί τδ  τάρμενον των ζ 
-ήμερων καί όμπρδς ήμπορεΐ ή αύλη νά πουλήσή άπαί τά  πράγ
μ α τα  τοϋ θνεώτος άμάχιν έγκαταλελειμμένον, καί εκείνου άποΰ 

20 πλείον νά δώσή εκείνου θέλει δοθή, καί τό τε ; νά τδν πλερώ
σουν, καί άν τοϋ άπομείν/) τ ίποτες έντέχετα ι νά τδ  δώσουν 
τους έπιτρόπους τοϋ τεθνεώτος, μέ δίκαιον · καί άν οϋδέν έξη- 
πλεθη άπ’ έκεΐνα τ ά  πράγματα  τά  νομευτοδν, τδ δίκαιον ορίζει 
δτι καλά ήμπορεΐ νά στραφή εις τά  λοιπά του τεθνεώτος, και 

25 νά έπούλησεν έπεσαϋτα εως δπου νά ξηπλερωθή, καί κατά  τδ 

ένι κείμενον καί δίκαιον.
ρίρα. Περί τής δωρας την πολέμα ό άνδρας τής γυναικόςτου 

εις τδν θάνατόν του, καί ποία δόσις άξιάζει, καί ποία δόσις 

ούδέν άξιάζει, ούδέν έντέχετα ι νά κ ρα τη θή .
30 Έ ά ν  γένηται, καθώς έ'νι κουστοΰμιν, δ τ ι μέ τδ  θέλημαν τοϋ 

Κυρίου μας ό άνδρας μιας γυναικδς έρχεται εις τδν θάνατον

και λεγει ούτως « έπαφήνω τής γυναικός μου τδ προικιδν τδ 
μοΰ εδωκεν », τδ δίκαιον ορίζει και ή κρίσις δτι ούδέν πρέπει 

να άςιαζή καθόλου τούτη ή δόσις, δτι τοΰτον ούδέν έ'νι δόμα, 
έφειδή ούδέν ένι νοματισμένον εις αληθινήν διατίμησιν, ώς περ 
να ειχεν είττεΐν « έπαφήνω τής γυναικό; μου τδ ότοποϊόν μ.ου 5 

σπίτιν διά τδ δουέριν της, -η έπαφήνω πέρπυρα ρ', ή α' μάρκα 
επάνω εις δλα μου τά  καλά, ή άφήνω της τδ ένι γεγραμμένον 
εις την διαθήκην μου δια το δουεριν τ η ;  », τδ  δίκαιον ορίζει 
δτι άςιαζει αύτη ή όοσις, ώ ;π ερ  άν ήτον δτε ή γυναΐκά του 

φ.139.v¿ μηδέν τοϋ εδωκεν τ ίπ ο τε ; εί; προίκαν δταν την έπήρεν |, ίο  

δτι ούτως ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζχν τοϋ ρη
γάτου τών 'Ιεροσολύμων.

Ρτβ· Περί τοϋ γραμματικού τής διαθήκης τίς έντέχετα ι νά 
την γράψη.

Νά ήγνωρίζετε καλά δτι ό νόμος καί τδ δίκαιον ορίζει καί i s  
ή κρισις ότι ούδεν έντεχετα ι νά έχή διαφοράν όποιος τδ γρά
ψει, ή έκεΐνος, -η άλλος, έξων παρά ή άσίζα ορίζει, δτι έκεΐνος 
όποΰ την γράψει την διαθήκην ούδέν έντέχετα ι νά εν·/} συγ
γενή; έκεινοΰ όποΰ πολέμα νά ποίσουν τήν διαθήκην, ούδέ νά 
εχή διαφοράν, έάν γέγρα πτα ι εις βέβρινον τομαοίου, ού εί; 20 
χαρτίν, ού εις πινακίδιον δ έστί ταύλα σκισμένη, άμέ μόνον 

νά φαίνωνται τά  γράμ μ ατα  νά διαβαστούν, καί νά έ /ή  καλούς 
μάρτυρας έντέχετα ι νά ένή στερεωμένον, δτι όλη ή δύναμις 
κοίτετα ι εις τούς μάρτυρας.

ρήγ.'Ομοίως περί τούς μάρτυρας όποΰχρ ή είναι εις τήν διαθήκην. 25 
Ό  νόμος καί τδ  δίκαιον τής άσίζας ορίζει καί ή κρίσις δτι 

εις τήν διαθήκην έντέχετα ι νά ενν} μάρτυρες, ινα μή χαθή ή 
διάθηκη · δτι ούδεν χρηζει να έχ/} γυναίκαν διά μαρτυρίαν, 
ούδέ κανόναν σκλάβον, ούδέ καμμίαν σκλάβαν, ούδέ κανείς άν
θρωπο; όποϋ εχει τον νοϋν χαμενον, Ονδέ άνθρωπον πιασμ,ένον 30 
εί; κακοεργίαν παρά τής αύθεντίας, ού κριμένος εί; καμμίαν
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κακουργίαν κλεψιάς, ου άν έχασεν απολογίαν τή ς αυλής διά 
καμμίαν απιστίαν, ούδέ νά ένη άνθρωπος άνήλικο; παρακάτω 
άπό ιδ' χρόνων, κανέναν άπ’ αύτά τά  κορμιά όπου έρμηνέψαμεν, 
ή γουν είπαμεν, ούδέν έντέχουνται νά ένη εί; την διαθήκην διά 

5 μάρτυρας, καί άν έλαχεν δτι ή σαν, το δίκαιον ορίζει δ τ ι ούδέν 
έντέχετα ι νά ένη πιστευμένοι, ούδέ τ ίπ ο τε ; άπού εϊ τ ι  νά εί
παν, καί άν είχεν περ ιττού  παρά έναν άπ’ αύτά τά  κορμία, 
ούδέν έντέχετα ι πλνεΐον νά άςιάζη έ|κείνη ή διαθήκη μέ δί-φ· 
καιον, ούδέ νά την κρατήσουν · άμέ ορίζει καί κρινίσκει ή άσίζα 

10 δτι, έάν έκεΐνο; ου έκείνη όπου νά έβαλαν τοιούτου; ανθρώπους 
μάρτυρας μέ την  γνώσίν τους ε ί; την διαθήκην, καί έπάνω 
ε ί; τούτον έτελεύτησεν, καί ούδέν τά  έπαφήκεν κανενοΰ συγ
γενή, ·η καμμ ία ; συγγενάτρια;, έντέχετα ι δλα νά ένη κρατη
μένα τού αύθέντη τού τόπου, όλον τούτον τδ  είπεν εί; αύτήν 

15 την  διαθήκην, έξων μόνον τδ  έπαφήκεν διά τήν ψυχήν του, 
έάν τήν έρμήνεψεν εί; τήν ρηθεΐσαν διαθήκην, έντέχετα ι νά 
δοθή διά τδν θεόν, καί τά  άλλα τ ά  έπαφήκεν τού κάτινος, 
έντέχετα ι δλα νά εν/) τού αύθέντη, χωρίς τήν έλεημοσύνην 
διά τδν θεόν, καθώ; άνωθεν δηλοΐ· καί έάν έκεΐνος, ή έκείνη 

2 0 όπου έποΐκαν τήν διαθήκην, είχεν πατέραν, ή μητέραν, ή έτέ- 
ρου; συγγενείς, τδ  δίκαιον ορίζει δ τ ι παν πραγμαν τδ  έρμ.ή- 
νεψεν εί; έκείνην τήν διαθήκην, έξων τ ή ;  έλεημοσύνης, έντέ- 
χε τα ι μ.έσον του ; νά μοιραστή ίσα, καί ούδέν πρέπει νά μείνγ) 
διά τήν  διαθήκην τήν κακήν τήν έποΐκεν, καί έβαλεν τοιού- 

23 τους μάρτυρας ώ ; έπρεπεν, κάν τ ε  έξηγορεμένο;, κάν τ ε  ώ ; 
ορίζει τδ δίκαιον καί ή άσίζα νά ένη στερεωμένου τδ έποΐκεν 
καί έρμήνεψεν, κάν τ ε  έμ.οίρασεν εις τήν διαθήκην του, μόνον 

νά ένη άπαι τδ έδικόν του έθάδιον, καί ούχί ετέρου.
ρ!^δ. ΙΙεοί τού βαπτισμένου, ή τή ; βαπτισμένη; όποΰ έποΐ-

3 0 κεν διαθήκην καί έτελεύτησεν, ποταπδν δίκαιον έχει εί; τά  
-ϊ ίνείνη όπού τον έβάπτισαν.

144 Α 2  I Ζ Α I

Έ άν γένητα ι δ τ ι κανείς σκλάβος, ή σκλάβα, εί ό αύθέντη; 
τη ;, εί ή κυρά της έβαπτίσαν την  χριστιανήν καί έλευθερώσάν 
την, καί έκεΐνος ό βαπτισμένος, ή ή βαπτισμένη έρχεται εις 
θάνατον κα ί πο ιεί διαθήκην, τδ  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις 

<ρ.ΐ4ΐ.δτι έκεΐνο; ό κύριος ή έκεί|νη ή κυρά έκείνου τού βαπτισμ.ένου, 5 

ή τή ς βαπτισμένη; ούδέν έχουν πλεΐον κανέναν δίκαιον εί; τ ά  
πράγματα  έκείνου τού βαπτισμ.ένου, έξω τού θελημάτου του, 

έφειδή έποίησεν διαθήκην, εί ό βαπτισμένος έχει τέκνα, ή οχι· 
τούτον αληθές, έάν έκεΐνο; ό βαπτισμένος, ή βαπτισμένη είχαν 
κάμειν άφοΰ έλευθερώθησαν, χωρίς πραγμαν τού κυρίου τους, 10 
άμμέ παρά τού νοΰ του;, καί διά τού ριζικού της, ή άν τού έδό- 
θην εί; όρμασίαν παρά γυναικδ; τήν  έλαβεν, καί άν ούκ έποΐκεν 
διαθήκην καί είχεν τέκνα, ορίζει τδ  δίκαιον δ τ ι δλον νά ένη 

των τέκνων του έκεΐνον το είχεν, μέ δίκαιον · καί έάν ούκ ειχεν 
τέκνον κανέναν γνήσιον, άμ.μέ νά ειχεν έτερα κοπέλια άπα ι τής 15 
ά γα π η τικ ή ; του, τδ  δίκαιον ορίζει δτι έκεΐνος ό βαπτισμένος, 
ή ή βαπτισμένη ένι κρατούμενη νά έπαφήσή εί; τδν θάνατόν 
του τού αύθέντη του, ή τ ή ;  κυρα; του όπού έλευτέρωσεν, τδ  
τρίτον μέρος πάντων των αγαθών καί από σ πίτ ια  καί άπού 

πράγματα , καί άπα ι τδ  δίμοιρον ήμπορεΐ νά ποίση τδ θέλημάν 20 
του· άμμέ άν ούδέν έπαφήκεν του αύθέντη του, ή τ ή ;  κυρα; 
του, τδ  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, ότι ό αύθέντη; του, ή ή 
κυρά του έκεινου τού βαπτισμ.ένου, ή τής βαπτισμένη; ήμ.πορεΐ 
νά πάρη τδ τρίτον παντδ ; πράγμ.ατο; όπού ειχεν έκεΐνο; άπό 
ολου; έκείνου; καί άπο όλα; έκείνα; οπού έπαφήκεν τ ά  ύφά- ¿5 
σματά του, κάν τε  μ.έν μέ διαθήκην, κάν τε  δ ίχω ; διαθήκην, 
μ,έσα εί; τδ χρόνον καί τήν ήμέραν άφοΰ έκεΐνος, ό βα πτισμέ- 
νος, ή έκείνη ή βαπτισμένη έπέθαναν · εί δέ άν διαβή ό χρό
νο; καί ή ήμέρα, έκεΐνος όπού νά ειχεν τ ά  πράγματα , ούδέν 

ένι πλεΐον κρατημένοι νά στρέψουν τινδς τ ίπ ο τε ;, μέ δίκαιον go 
5.1Χ2.καί μ.έ τήν άσίζαν τών 'Ιεροσολύμων | καί τοιούτον όμοιον 
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δίκαιον, καθώς εν. έρμ.ηνεμ.ένον τή ντα  έχει ό αύθέντη;, η ή 
κυρά εις τα  πράγμ ατα  του βαπτισμ-ένου, ή της βαπτισμένη;, 
τοιοΰτον δίκαιον δμοιον έχουν τά  τέκνα του αύθέντη εκείνου 
του βαπτισμένου, άφοΰ ό πατήρ τους, η ή μητέρα τους έκοι- 

5 μήθησαν, καί έντέχετα ι νά το μ,οιράσουν ίσα μέσον τους, ένι 

κείμενον καί δίκαιον.
ρΐ^ε. Περί του βαπτισμένου όπου πεθαίνει χωρίς διαθήκην 

καί δίχως νά έχη κανέναν τέκνον, τίνος μ.έλλει νά κατεβοΰν 

εΐ τ ι  ε χ ε ι .
10 Έ ά ν  γένητα ι άπού ριζικού δ τ ι είς βαπτισμένος ή μία βα- 

πτισμένη πεθαίνει άςηγόρευτη καί άδιάτακτη, καί ούδέν άφή- 
κεν κανέναν τέκνον, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι πά ντα  όσα έχει 
πρέπει δλα νά τ ά  πάρη άποΰ τον έλευθέρωσεν, -η των τέκνων 

τους, άν ούδέν ζοΰν ό πατήρ τους, ή ή μήτηρ τους, όπου τον 
15 ελευθέρωσαν εκείνον τον βαπτισμ.ένον άποΰ έτελεύτησεν. Ούτος 

έχοντα γυναίκαν, τδ δίκαιον ορίζει νά πάρη τό προικίο.ν της 
άπαί τά  πράγματα  του άνδρός της, καί τά  μένοντα νά δοθούν 
εκείνου -η εκείνης όπου τον έλευτερώσαν τον άνδραν της ■ καί 
έάν ένη, δ τ ι εκείνη ή γυναίκα ούκ ειχεν προικίον καί ου 

20 νέναν πράγμαν ύποΰ έδωκεν του άνδρός της, άμμέ έπηρέν 
δ ι’ αγάπην θεου, τό  δίκαιον ορίζει δ τ ι εκείνη ή γυναίκα έ· 
χ ετα ι νά λάβη μ.έ δίκαιον δλην την ά'ρεσιν του οίκου τό λέ
γετα ι μέμπλη, καί τ ά  έναπομένοντα έντέχετα ι νά ένη έκεινοΰ 
•η εκείνης όπου τόν ελευθέρωσαν, ου των τέκνων αυτούς· άμμέ 

25 έάν εκείνος η έκείνη όπου τούς έλευθερώσαν ούδέν ζοΰσιν, ουδέ 

τ ά  παιδία  του, ούδέ τά  παιδία  των παιδιών τους, τό δίκαιον 
κρινίσκει καί ορίζει δτι δλον έκεΐνον τό έχει εκείνος ή έκείνη 
έντέχετα ι νά ενη του αύθέντη τή ς  χώρας, μέ δί|καιον καί μέ<ρ.ΐ43. 

την άσ ίζαν.
50 ρ^τ. Διά πόσα; φοράς στρέφεται εί; τήν δουλοσύνην ό σκλά

βο;, η ή σκλάβα, άφοΰ έλευθερώθησαν.

Έ άν γένηται δτι ό κ ά τι; βαπτισμένος, η μία βαπτισμένη, 
άφοΰ έλευθερωθοΰν, ποιούν καμμίαν άγανάκτησιν τοΰ αύθέντη 
τους, ή της κυρας τους, ή των παιδιών τους, έντέχετα ι νά στρα
φούν είς την δουλεψιν, ώςπερ ό βαπτισμένος ή ή βαπτισμένη 
άνατειλαται νά σκοτώση η νά δέρη τόν αύθέντην του, ή την 5 
κυράν του, ή τά  τέκνα τους, ή άν τούς έποΐκαν μεγάλην άν- 
τροπην, τούτέστιν άν έδωκεν τοΰ αύθέντη του, η άν τοΰ έποι- 
κεν μεγάλην ζημίαν, η της κυρας του, η των τέκνων τους, -η 
έτερον τ ίπ ο τε ; κακόν, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, δτι έκεΐ- 
νος, η έκείνη ό βαπτισμένος όπου νά έποΐκεν κατάδικα του 1° 
αύθέντη του, ή τνίς κυρας του, ·η των παιδιών τους κανέναν 
άπού τά  πράγματα  τά  άνωθεν δηλούμ,ενα, νά στραφη σκλάβος 
ώς όποΰ ό αύθέντη;, η ή κυρά τους νά θελησουν, είς τήν δού— 
λεψίν τους, άμμέ οχι νά τούς πουλήσουν · καί έάν ό βαπτισμέ- 
νος, ή ή βαπτισμένη στρέφουνται εί; την δουλεψιν διά την 15 
κακοπραζίαν του;, όριζει τό δίκαιον δ τ ι έάν έκεΐνος ή έκείνη 
έχουν τέκνα εί; τόν καιρόν όποΰ ήσαν ελεύθεροι, η κρατιέται 
έγγαστρωμένη, δ τ ι αύτά τ ά  πα ιδία  ούδέν έντέχετα ι νά ένη 
δοΰλοι, αλλά νά ένη ελεύθεροι, ώς περ νά ήσαν ά έγεννήθησαν 
παρά έλευθέρη; γυναικός, δτι ή κακοπραξία τοΰ πατρός, ου 20 
τής μητρός, ούδέν πρέπει νά στραφη ζημία έκείνου άποΰ άκόμ.η 
ούδέν έγεννήθην, ούδέ τά  γεννημένα, μέ δίκαιον καί μέ την 

άσίζαν τών Ιεροσολύμων. Καί καλά νά ήγνωρίζετε δτι δλα 
τούτα τά  δικαιώματα τά ς σας εϊπουν τοΰ σκλάβου, ή τής σκλά- 

9-144. β*:, έντέχετα ι νά έχη μάρτυρας νά προβιάζουνται έκεΐνον I τό 25 
ό σκλάβος ή ή σκλάβα νά ποίση, άν ήθελαν νά άποποΰν άπ’ έ
κεΐνον τό έποΐκαν κατά  του αύθέντη τους καί κατά  τής κυρας 
τους καί κατά τών τέκνων του;, δτι χωρΐ; δύων μαρτύρων, 
έφειδή άρναται τό πραγμαν, ούδέν ήμπορεΐ νά κριθή ή ά- 
λήθεια. 30

ρί[ζ. Ιίερί έκείνου όποΰ πολομα κληρονόμον του τόν σκλάβον
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του, καί μετά  τα υ τα  τή ντα  ένι κρατημένος να ποίση εκείνο; 

ό σκλάβος, Οέλων καί μ.ή θέλων.
Έ άν γένηται ότι ό κ ά τι; πο ιεί κληρονόμον του το  σκλάβον 

του, ή μπορεί καλά νά το ποίση, καί τοιοΰτο; κληρονόμο; ενε 
¡3 κληρόμο; χρήσιμος, καί ορίζει τό δίκαιον δ τ ι εκείνος ό κλη

ρονόμος ένι κρατημένος νά πάρη την κληρονομιάν του αύθέντη 
του παρευτύς δτι νά κοιμηθή ό αύθέντη; του, δτι άν θέλη, η 

άν ούδέν θέλ'/), καί ορίζει τό δίκαιον δτι παρευτύς ένι ελεύ
θερος, καν τε  ό αύθέντη; του ούδέν τδ  είπεν νά ένη ελεύθερος,

ΙΟ δτι ό νόμος καί η άσίζα γροίκα καί κρινίσκει δτι ούτον ήτον 
το θέλημαν του αύΟέντη του άπου τον έποϊκεν κληρονόμον όλων 
του των πραγμ.άτων · καί ορίζει ή κρίσι; δτι εκείνος ό σκλάβος 
η η σκλάβα όπου έγίνετον κληρονόμος του αύΟέντη του ·η της 
κυρας του ενι κρατημένοι νά πλερώση πάντα  δσα έχρώστεν ό 

55 αύθε'ντης του όπου τον έποϊκεν κληρονόμον τών άγαΟών του · 
άμμέ άν ίσως δτι τά  πράγματα  τά  έπερίλαβεν άπαί τον αύθέν- 
την του ·η άπαί την κυοάν του ούδεν άςιάζουν έτεσαύτα ώς 
γιον ένι τό χρέος, τό δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει δτι εκείνος 
ο σκλάβος ούδεν ένι κρατημένος νά πλερώση περιττού παρά 

20 όσον άςιάζουν τά  πράγμ ατα  του αύΟέντη του, η τής κυρας του 
τούς ποιούς έγίνετον κληρονόμος, καί όχι περιττού · καί άν ού
δεν θελη νά πλερώση το χρέος του αύθέντη του, καλά ήμπο- 
ροΰν νά δοθούν τ ά  σπίτια  | τά  έπερίλαβεν άπα ί τον αύθέντην φ.145. 
του, η έτερα υφάσματα, όγία καί άν ένη, τούς χρεωφελέτας 

2ο νά ποίσουν τό θέλημάν τους, καί έκεϊνος μένει αμέριμνος ■ καί 

παν δσα νά κάμγι εκείνος ό σκλάβος μετά τήν άποβίωσιν του 
αύθέντη του, δλον έντέχετα ι νά ένη έδικόν του έθάδιον, καί ού- 
δέν οί χρεωφελέταις του αύθέντη του ούδεν ήμπορουν νά τού 
ζητήσουν τίποτες νά τού; δ (όση, άν ούδεν θέλη νά τό ποίηση,

80 με τό καλάντου θέλημαν, ώςπερ καί αν ένη, δτι οί χρεωφε- 
λέταις εκείνοι ούδέν ήμπορήσαν νά πλερωθοΟν άπαί τά  πράγ-
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ματα  τού τεθνηκοϋ, καί τούτο ούδέν ένι δίκαιον καί κείμενον 
κατά  την άσίζαν.

ρίγη. Πότε έντέχετα ι ό κύριος νά έλευθερώση τόν σκλάβον 
του, καί εις ποταπήν όπλήν έντέχετα ι καί ήμποοεϊ νά δώση 
ελευθερίαν τού σκλάβου, ή τής σκλάβας.

’Ελευθερίαν ήμπορεϊ νά δώση ό αύθέντη:, ·ή ή κυρία τού 
σκλάβου μέ πολλαΐς όπλαΐς, καί δς περ ένι κύριός του, ή κυρία 
του έμπροστεν τριών μαρτύρων, ή β', καί λέγει ούτως · « έγώ 
διδώ σου έλευθερίαν τελεία  διά τού θεού, καί τάσσομαι σου 
άπαί τοόρα νά ήσαι άποβγαλμένος άπού δούλευσίν μου τής 
σκλαβίας », τό δίκαιον ορίζει νά τού ποίση χαρτίν νοταρικόν 
εις την αύλήν κ ατά  την τάξιν καί την καλήν συνήθειαν, καί 
άπαί τότες ένι έλεύθερος, καί ούτως άξιάζει · εϊ δέ εΰρεθή έξω 
άπαί την χώραν καί θελήσει νά ποίση τόν μισθόν τούτον, έμ- 
ποοεΐ νά κάμη ομολογίαν έμπροσθεν καλών μαρτύρων τό πώς 
τόν έλευθέρωσεν παντολεύθερον, καί όταν εύρεθή εις τήν χώραν 

νά ποίση τό χαρτίν τό νοταρικόν, καθώς δηλοΐ άνοοθεν ■ ακόμη 

άν γέγονεν τούτη ή ελευθερία τελεία  μέ γράψιμον, ή εις τήν 

διαθήκην του βεβαιόνει τήν έλευθερίαν, ή άνευ διαθήκης, καί 
έντέχεται νά ένη στερεωμένον καί πρώτον καί δεύτερον γρά
ψιμον, πάντοτε μέ μάρτυρας β', ή γ ', καί τούτον ένι δίκαιον 
κατά τήν άσίζαν τού ρηγάτου τών 'Ιεροσολύμων καί πάντων 

<ρ.146. έτέρων ρηγάτων | καί τού; καλοπίχερους άνθρώπους,

ρόθ. Περί έκείνου όπου έβαλεν τόν σκλάβον του άμάχιν εις 
έτερον άνθρωπον καί ήθέλησεν νά τον έλευθερώση, έάν ήμπορή 
νά γένη, ή δχι, εις τον καιρόν όπου ένι άμάχιν.

’Εάν γένηται δτι ό κάτις άνθρωπος, ή κάποια γυναίκα βάνει 
άμάχιν τόν σκλάβον του εις κανέναν άνθρωπον, ή την  σκλάβαν 

του, καί γ ίνετα ι μ.ετά ταύτα  δτι έκεϊνος ή εκείνη όποΰ έβα
λαν τήν σκλάβαν του; άμάχιν, θέλει νά τόν έλευθερώση, τό 
δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, δ τ ι έκεϊνος ούδέν ήμπορεϊ νά τόν
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έλευθερώση, δίχως το θέλημαν εκείνου η έκείνης όποϋ τον 

κρατεί άμάχιν, έάν οΰ ρινί τον ξηπλερώση το χρεωστεΐ, τοΰτο 
έστιν άληθές, έάν εκείνος ό σκλάβος έβάλτην ολομόναχος χωρίς 
άλλον τίποτες πράγμαν δ ιά  έκεινον το  χρέος· άμμέ άν ό σκλά- 

5 βος έβάλτην μέ πολλά έτέρα ύφάσματζ όπου περίττου έχρ ιζαν 
παρά το χρέος, ή εκείνος ό σκλάβος οΰδέν έβάλτην νοματι- 
σμένον διά άλλον, καλά ήμπορεΐ νά του δώση ελευθερίαν, έάν 

θέλη, καί άξιάζει ριέ δίκαιον · άκόμη, έάν οΰδέν συμπάψη έκεΐνος 
όπου τον κρατεί εις την φυλακήν διά άριάχιν, άριριέ έάν διά το 

10 αΰτό έκεΐνος οπού τον έμ.άχεψεν οΰδέν κρατύνεται διά πλερω-
ριένος άπαί τά  άλλα πράγμ ατα  τ ά  έχει | διά το χρεός του, ιρ.14Τ. 

έάν οΰδέν τον πλερώση έκεΐνος, οΰδέ νά έβγή λοιπόν ό σκλάβος 
άπα ί την άμάχεψίν του, έως όπου νά πλερωθή, άν οΰδέν θέλη, 
καί ένι κρατημένος ό αΰθέντης του νά τον άποσπάση τοιούτως 

15 καλά ώς γιον νά μηδέν τον είχεν έλευθερώσει · ομοίως ό άνδρας 
ήμπορεΐ καλά νά έλευθερώση τον σκλάβον, ·η την σκλάβαν την 

έπήρεν εις τό προικίον του, η άν τό θέλη ή γυναΐκά του, ή 
όχι, διότι ό άνδρας έχει έτεσαυτα ότι σώνει καλά νά στρέψη 
τό τουέριν της γυνα ικόςτου . Πασα άνθρώπου όπου ένι νόμου 

20 ιδ' χρόνων, καί ή γυναίκα φ ' χρόνων, ήμπορεΐ καλά νά ποίση 
διαθήκην καί νά έλευθερούσουν τά  άμάλωτά τους, μέ δίκαιον, 
καί ένι στερεωμένον έκεινον τό νά ποίσουν τοιούτης ηλικίας.

| σ. Περί του έλευθέρου καί απομένει νά πουληθή διά χρέος φ.148 

Σαρακηνοΰ μέ τό ϊδιόν του θέλημαν.
25 Έάν γένηται ό κάτις άνθρωπος όπου ένι τρανός ιε' έτων, βα

στά νά πουληθή εις διά χειρος ετέρου Σαρακηνοΰ εις την χώ 
ραν, καί έκεΐνος όπου τον έπούλησεν έλαβεν έναν μερτικόν 
άπαί την διατίμησιν έκείνης τής πούλησης, καί έκεΐνος όπου 
έπουλήθην έλαβεν τό έτερον μερτικόν, τό δίκαιον ορίζει καί ή 

30 κοίσις οτι έκεΐνος νά μείννη σκλάβος εις δλας τάς ημέρας τής 
ζωής έκείνου ή έκείνης όπου την άγοράσαν, καί οΰδέν ήμπορεΐ
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πλέιυ νά εΐπή καί ένι έλεύθερος ■ άμμέ άν οΰκ έλαβεν τό μερ- 
τικον του άπαί την άποκοπήν άπ  έκεινον όπου έπουλήθην, καί 
έάν έκεΐνος οΰ έκείνη όπου τον άγόρασεν, ήξευρεν καλά πώς 
ήτον έλεύθερος, τό δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει ότι έκεΐνος οΰκ 
έστιν πάντως σκλάβος διά έκείνην την πούλησιν, άμμέ ένι κρα- 5 
τημένος έκεΐνος όπου τον έπούλησεν νά του στρέψη έκείνην 
την διατίαησιν όπου έλαβεν ές αυτόν του διά νά τον πουλήση, 

διότι έβάσταζεν νά πουληθή διά μεγάλην στενοχώριαν την ει- 
χεν άποΰ πείναν, καί έκεΐνος, οΰ έκείνη όπου τον άγόρασεν μέ 

την γνώσιν του χριστιανού, ή χριστιανή, έντέχετα ι νά χάση 10 
έκεινον τό έδωκεν μέ δίκαιον, καί έκεΐνος όπου τον έπούλησεν 
ένι κρατημένος νά δουλέψη τής αυθεντίας όσον χρόνον ήτον ό 
άνθρωπος διά έκεΐνα τ ά  χρήματα, οΰ έναν σεργέντην εις την 
δούλεψιν, τοΰτέστιν διά έκεΐνα τ ά  χρήματα  άπου τόν έπού

λησεν, καί ήμπορεΐ καλά ή αΰλή νά τόν έχη εις τά  σίδερα, 15 
άν οΰδέν ενη θαρρούμενη ές αύτόν του, έως όπου νά δουλέψη 
εις τούτον όπου επεσεν νά ποίση καί μέ τό άνόμημάν του, ή 
διά τής κακής του μηχανής, καί ή αΰλή ένι κρατημένη νά του 
δώση νά τρώγη ψουμίν καί νερόν, άν οΰδέν θέλη πλείω  νά του 

,δώση, έως όπου χρωστεΐ νά δουλεύγη ■ καί | έάν έστιν τοιοΰτος 20 
όπου οΰδέν θέλει νά δουλέψη, άμ,μέ θέλει νά στραφή, ήμπορεΐ 
νά τό ποίση καλά μέ δίκαιον, καί ή κρίσις τό κείμενον, ότι 

έντέχεται νά δώση, έφειδή οΰδέν θέλει νά δουλέψη μέ τό κορ- 
μίν του, τρία έπεσαυτα όσον ήτον ή άποκοπή τήν τον έπού
λησεν έκεινον, ή έκείνην τήν χριστιανήν, καί τούτο ένι δίκαιον · 25 
άμμέ άν λάχη ότι έκεΐνος έπούλησεν τόν χριστιανόν ή τήν χρι- 
στιανήν, ή στανιό του, ή χωρίς τήν εϊδησίν του, είς τους Σαρα- 
κηνούς, τό  δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις ότι έκεΐνος, οΰ έκείνη 
όπου τό έποίησεν έντέχετα ι νά τόν κωλοσύρουν όλην τήν χώ 
ραν καί τότες νά τόν κρεμάσουν, ότι τούτον ένι δίκαιον καί 30 
κείμενον κα τά  τήν άσίζαν του ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.
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σα. Περί εκείνου όπου κρατεί εις τον οίκόν του έ'ναν σκλά

βον, η μίαν σκλάβαν κλεψιμίαν, έφειδή ό διαλαλημός νά δια- 

λαληθή εΐ; την χώραν μέ την είδησιν της αύλής, καί τήντα  

έντέχετα ι νά γεν·/).
5 Έ άν γένηται ότι είς σκλάβος, η μία σκλάβα νά την κλέ

ψουν, ή νά την παραβγάλουν καί νά την βάλλουν είς κανέναν 
οίκον, το δίκαιον ορίζει ό τ ι παρευτυς ώς γιον το μάθη ή αύλή, 
έντέχετα ι νά διαλαλήσουν είς την χώραν με τον διαλαλητήν, 
νά μηδέν ενη κανείς τοιούτο/ς άπότορμος νά χώση, -η νά λάβη 

10 εκείνην την κακοπραθείαν, άμε νά τό ποίση νώσιν του αύ- 
(θέν]τη του άποΰ τήν έ’χασεν, ούδέ κάνου, έκεΐνος ή εκείνη άποΰ 
νά το κρύψη, νά πέση είς την ελεημοσύνην του θεοΰ καί τοΰ 
αύθέντη, καί έάν κρυβηθή, καί νά πέψουν καί νά μηδέν στρέ
ψουν έκεΐνον, ή εκείνην, τό δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνος όπου νά 

15 εύρεθή επάνω του έκεΐνος ό σκλάβος, ή ή σκλάβα όπου την 
εκλεψεν, ή όπου την έ’χωσεν, καί οΰδέν ή θέλησε νά την στρέψη 
όταν έδιαλαλήθην ό ορισμός, έντέχετα ι νά ενη κρεμασμένος 
χωρίς κανέναν βρούθισμαν, καί πά ντα  όσα εχει έντέχετα ι | νάφ·150. 

ενη του αύθέντη μέ δ ίκ α ιο ν  άμμέ άν ενη ότι κανείς κρατεί 

20 τον σκλάβον είς κανέναν οίκον εύ'καιοον, καί ό σκλάβος έκρυ- 
βήθην, καί νά τον άρωτήσαν, « τίς σέ ε'οαλεν ώδε »; καί ό 
σκλάβος έβαλέν το έπάνω τινός, τό δίκαιον ορίζει νά μηδέν 

τοΰ πιστεύσουν κ α τά  τό ’πεΐν του, ούδέ κανείς νά έχη  καμμίαν 
άγανάκτησιν, άν οΰδέν έχη πεοίττου άναθεώρησιν, άκόμη άν 

25 ήτον τούτον, εύκολα ότι άγάπαν ή έμίσαν κάτιναν καί εβαλέν 
το έπάνω του · άμμέ άν ενη ότι έκεΐνος ό σκλάβος νά είπεν 
« κύριε, έγώ έδωκα τό έπήρα άπα ί σέναν τοΰ δεινός », καί 
εχε ι πολλούς όπου τον είδασιν συντυχάνοντα μέ τον σκλάβον 
πολλάς φοράς, τό δίκαιον λέγει καί ορίζει ότι -ή αύλή έντέ- 

30 χε τα ι ν’ άρεστιάσ-ρ, ή νά περιορίση έκεΐνον, καί νά τον βάλλη 
είς τό  κριτήριον διά νά έγνωρίση άν ενη ότι νά στρέψη έκεΐνον

.150.
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τό έπήρεν άπ’ έκεΐνον τον σκλάβον, καί τό αναφέρει, έντέχετα ι
νά  τον κρίνουν οί κριτάδες είς έπεσαΰτα όσα νά άγνωρίσουν
ό τ ι έμπαίνει έκεΐνον τό  έπερίλαβεν άπ  έκεΐνον τό  σκλάβον, ή
άπ’ έκείνην την σκλάβαν, καί τούτο ενι κείμενον καί δίκαιον 
κατά  την άσίζαν. 5

σβ. Περί τοΰ σκλάβου άποΰ έποΐκεν κανέναν κακόν έως όπου 
ήτον σκλάβος, καί μετά  ταΰτα  έλεύθερος, καί τ ί νά γ έ ν η .

Έ άν γένηται ό τι ό κάτις σκλάβος, η σκλάβα ποιεί καμμίαν 
αταξίαν, ή καμμίαν ζημίαν κανενοδ ανθρώπου ξενικοΰ, καί 
μ.ετά τα ΰ τα  γίνετα ι χριστιανός, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις 10 
ο τι παρευτυς έκεΐνος, ή έκείνη νά άγκαλέσουν ές αυτόν του,
¿νι κρατημένος νά τοΰ ίκανώσης δίκαιον, καν τε  άν ήτον σκλά
βος όταν τό έποΐκεν - καί άν έποΐκεν καμμίαν κλεψίαν όταν 
ήτον σκλάβος καί έδωκέν τα  τοΰ αύθέντη του, καί ό αύθέντης 
του έκάτεχέν το καί έγνώριζέν το ό τι έκεΐνον τό  τοΰ εδωκεν 15 
ήτον κλεψιμίον, καί ό βαπτισμένος ενι βαλμένος μέ άγκάλεμαν 

&.151.είς την κρίσιν, τό δίκαιον όΐρίζει ότι ό αύθέντης του, ή ή κυρά 
του έκείνου τοΰ σκλάβου ένι κρατημένος νά στρέψη έκείνην την 
κλεψίαν, καί πέφ τει είς τον πτα ΐσμαν τοΰ αμαρτήματος ούτως 

ώςπερ άπαΰτα έκεΐνος νά τό είχεν ποιήσει διά χειρός του, καί 20 
ό βαπτισμένος νά ενη άμέριμ.νος, διότι έποίησεν τον εαυτόν του 
άποκάτω  σκεπασίαν έτέρου * άμμέ έάν ενη ό τι ό κΰρίς του, ή ή 
κυρά του ούδέν ήθέλησεν παντελώς νά λάβη άπ’ αύτήν την 
κλεψίαν, άμμέ ό δοΰλος τό είχεν καί έποίησεν τό θέλημάν του, 
τό δίκαιον ορίζει ό τ ι ο κύριος έκείνου τοΰ σκλάβου μετά  τα ΰ τα  25 
μενέτω άμέριμ.νος άπ’ έκείνην την κακοπραξίαν, καί ό β α π τ ι-  
ζόμενος νΰν ό σκλάβος καί ενη έλεύθερος, τρέχει είς την  τ ιμ ω 
ρίαν τής κρίσεως τοιούτην, ώ ςπερ οί κριτάδες νά άγνωρίσουν 
ότι έντέχετα ι νά λάβη διά έκείνην την κακοπραξίαν, καί αύ- 
τόν ήν κείμενον καί δίκαιον κα τά  την άσίζαν τοΰ ρηγάτου 30 
τής Ίεροσολύμου.



154 Α 2 I Ζ Α I

σγ. Περί εκείνου του σκλάβου, $ τ η ;  σκλάβας άποΰ κρου, ού 
δέρνει κανέναν χριστιανόν άδικα, ή δίκαια, καί άπό τα υ τα  νά 

μείνη ό σκλάβος άμέριμνος εις την ύπόθεσιν.
Έ άν γένηται δ τ ι ό κάτις σκλάβος, η σκλάβα δέρνει, η πλη - 

5 γόνει πληγήν φανερήν ένοΰ χριστιανού, ή μίας χριστιανής, το 
δίκαιον ορίζει δ τ ι εκείνος ό σκλάβος, ή ή σκλάβα έντέχετα ι 
νά ένη τής αυθεντίας, καί εκείνος όπου ήτον αύθέντης του 

σκλάβου ένι κρατημένος νά ίατρεύση έκεΐνον τον λαβωμένον 
καί χρήζετα ι νά του δίδη την ζωήν του ώς δπου νά κοίτεται,

10 καί νά μηδέν ήμπορή νά κάμη διά αυτόν το λάβωμαν ή τό 
κακόν, καί έάν γίνετα ι δ τ ι άποθαίνει διά έκεΐνον τό κακόν 
έκεΐνον τόν σκλάβον νά τον κωλοσύρουν, καί μετά  τα υ τα  νά 
τόν κρεμάσουν, εί δέ ένη σκλάβα, νά την κάψουν, μέ δίκαιον 
καί κατά  την άσίζαν, ώςπερ καί άν τόν είχε νομευτήν καί 

15 ή αύλή.
σδ. Έ φειδή μέχρι των | ώδε ήκούσατε τών κρίσεων' τών γε-φ.152· 

νομένων του θανάτου, καί τους σκλάβους, κείμενον ένι νά άκού- 

σητε καί περί των δωρεών.
Διότι οί σοφοί άνθρωποι γυρεύγουν καί ζητούν πολλά δικαιώ- 

20 ματα  καί δόματα, έτάξαμεν νά πουν εις πολλά πράγματα , 
δτι έάν ή δόσις γίνετα ι νόμιμα, οΰδέν πρέπει νά τσακιστή έν 
ευκολία * ώς περ άν έδωκεν κανείς άπα ί τό έδικόν του ετέρου 
πέρπυρα ρ' καί έδωκέν τού τα , τούτη  ή δόσις άξιάζει, δ τ ι έκεΐ- 
νος όπου τά  δίδει π ο ιε ίτο  διά χάριτος όκάτινος πράγματος,

25 άμμέ διά νά ένη ή δόσις πλεΐον στερεωμένη, έάν έμπαίνη 
περιττού παρά φ' πέρπυρα χρυσά, έντέχετα ι νά γ ίνετα ι μέ 
γράψιμον, εί δέ ένη παρακάτω, έμπορεΐ νά γίνετα ι άγραφα - δ τ ι 
ό καθές ήμπορεΐ νά δώση τό ενι έδικόν του, άμμέ τό άλλότριον 
οΰ δύναται δούναι, έως δπου νά τό άγοράση, ή άν ούδέν στρέψη 

30 έτερον άντ αύτοΰ του πράγματος κατά  τό χρήζει τό έτερον, 
εί δέ δώσει κάτις πραγμαν όπου εχει την καυσιν, ήγουν τήν
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έςουσίαν ένοΰ μέρους, καί του ετέρου ούδέν πρέπει άξαναζητη- 
μένον, ώ ςπερ άν ήτον τό πραγμαν νά δοθή, έάν ού κάτις τάσ
σεται ούκάτι πραγμαν τούτέστιν άπ  αυτών όπου έ’χε ι την 
καΟσιν, ·η δχι, ούδέν ήμπορεΐ νά ζητηθή, μέ δίκαιον κατά  τόν 
νόμον όπου λέγει δτι « ό οδηγών ενι κρείσσων ό κρατών παρά 5 
τον ζητών ».

σε. Περί ποίας δόσης ήμπορεΐ ό κάτις νά δώση, καί ποιαν δχι, 
καί άν τό πραγμαν έδόθην, άν ήμπορή νά στραφή όπίσω ώςπερ 
δτι έκεΐνος όπου του έδόθην ένομεύτην του.

Έ άν γένηται δτι ό κάτις άνθρωπος, ή κάποια γυναίκα πολομα ίο  
δόσιν ένοΰ άνθρώπου ή ετέρου, καλά άξιάζει έκεΐνον τό δόμαν, 
έάν ή νομή του έρχεται, έπε ιτα  έάν ή δόσις τήν δίδει ένι 
έδικόν του ’θάδιον καί πραγμαν τό δύναται δοθήναι · δτι ένι 
πολλά πράγματα  τά  ούδέν ή μπορούν νά δοθούν, καί ό νόμος 

&.153.καί τό δίκαιον ορίζουν δτι κανείς άν|θρωπος κοσμικός ιδιώτης 15 
ούδέν ήμπορεΐ πραγμαν άγιασμένον, ή κανονισμένον νά τό δώση 
ετέρου άνθρώπου ιδιώτου, παρά τής άγιας έκκλησίας · καί έάν 

κανείς νά δώση ετέρου, έκεΐνος, ή έκείνη, όπου νά τά  λάβουν 
ένι κρατημένο; νά τ ά  στρέψη εις τήν αγίαν του θεού έκκλη- 
σίαν · ομοίως καί κανείς άνθρωπος ούδέν ήμπορεΐ νά δώση κα- 20 
νέναν έλεύθερον άνθρωπον, ή καμμίαν έλεύθερην γυναίκαν, καί 

διά τούτο ό βουλόμενος διυροποιεΐ, ήμπορεΐ καί χρήζει νά τό 
ποίηση άπ’ έκεΐνον όπου ένι έδικόν του, διά νά τό νομέψη δί
καια έκείνου όπου τό δωροποιεΐ, δτι ή δόσις άξιάζει άνευ τής 
νομής του πράγματος, άμμέ καλά ήγνωρίζει, δτι ό άνθρωπος 25 
ήμπορεΐ καλά νά δώση τό άξιάζει τό πραγμαν, ήγουν τήν τιμήν 
του πράγματος όπου ούδέν ένι έδικόν του, καί νά χρήζη έκείνη ή 
δόσις μέ δίκαιον · άμμέ άν έδωκα πέρπυρα ι’ ένοΰ άνθρώπου, ή μίας 
γυναίκας διά τό νά μ.οΰ ποίση κανέναν κάμωμ.αν, ή άν έπήγεν 

διά λόγου μου εις τήν Τάκην, ή εις έτερην μ.ερίαν, καί άν έκεΐνος, 30 
ή έκείνη ούδέν έποίησεν έκεΐνον όπου έδωκά του τά  πέρπυρα διά



νά το ποίση, το δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει δτ ι εκείνο; ένι κρα
τημένο; νά μου στρέψη τά  καρτζά μου δίπλα, χωρίς άν ειχεν 
εύλογον αιτίαν διά τήν ποίαν ούδέν ήμπόρησεν νά το ποίση, 
ώς περ άστένειαν, καί άν ειχεν τοιούτην αιτίαν, ούδέν ένι κρα- 

5 τημένο; νά μου στοέψγ παρά δσον του εδωκα · εί δε άν ήτον 
δτι έδωκά του πέρπυρα ι', ή ρ' πέρπυρα, ή όσα ήθελα ένοΰ 
άνθρώπου νά δώσω διά νά ύπάγη εί; το Ζηπλέτη, ή εί; τδ  
Α’νέφην νά κάμη τά  άμπέλιά  μου, ή τ ά  χωράφια μου, καί εκεί
νο; έπήγεν έκεΐ καί τ ίπ ο τε ; ούδέν έποΐκεν, τδ δίκαιον καί ή 

10 κρίσι; ορίζει δτι εκείνο; ενι κρατημένο; απαρχή; νά μου στρέψη 
τδ  του εδωκα διά νά ποίση την δουλιάν μου, έπειτα  ενι κρα
τημένο; νά μου καλλιωτερίση πασαν την ζη |μ ίαν την έλαβενφ.151. 
τά  άμπέλιά  μου, ή κήπου; μου διά τδ ούδεν έκαμώθησαν εί; 
τον καιρόν του;, ή τά  χωράφια νά σπερτοΟν εί; τον καιρόν,

15 ή νά σωρέψη τδ ψουμίν, ή τού; σταφύλους δταν έρίμωσαν. Ά μ μ ε  
άν δούση τ ίπ ο τε ; λογάριν κάτινο; άνθρούπου διά νά ποίση καμ- 
μίαν κακοπραγίαν, καί ώ; περ εκείνο; ούδεν ήθελε νά τδ ποίση, 
[ούδεν] ήμπορώ έγώ νά λάβω πλεΐον εκείνον τδ του εδωκα, εί δε έ- 
ποίησεν έκείνην τήν κακοπραξίαν, ή εκείνην την ανομίαν, διά τδ  

20 σου έτάχθηκα νά του δώσω, ορίζει τδ δίκαιον δ τ ι ούδεν είμαι 
κρατημένο; νά του δώσω τ ίπ ο τε ;, εάν ούδεν θέλω, διότι εκείνον 
τδ κάμωμαν ήτον κα τά  πρόσωπα του θεαυ καί κατά  πρόσωπα 
του δικαίου. Καί ήμποροΰν καλά νά δώσουν τού; λά ; του κό
σμου άργύριον καί χρυσίον, οίκίαι;, χωράφια, αμπελώνα; καί 

25 πά ντα  πράγματα  όπου ενι έδικά του, καί έντέχετα ι νά ένη 
στερεωμένον, μέ τδ δίκαιον εκείνη ή δόσι;, άν έρχεται νόμι
μον έπειτα, ήγουν ή σαζήνα μετά  τήν δόσι, καθώ; άνωθεν 
δηλοΐ.

ας. ΙΙερί την δωράν τήν διδοΐ εί; άνθρωπο; ετέρου άνθρώπου 
30 νά τδ περιλάβη διά λόγου του καί δ ια τί του χρεωστεΐ.

Τοιουτον πράγμαν ενι τδ ή μπορεί ό άνθρωπο; νά δώση
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έκείνου του άλλου του χρεωστεΐ, ώ ; περ άν ένη δ τ ι εί; άν
θρωπο; μου χρεωστεΐ πέρπυρα ι', ή ρ' πέρπυρα, έγώ ήμπορώ 
καλά νά τά  δώσω ένου ετέρου άνθρώπου, κάν τε  θέλη ό χρεοο- 
φελέτη; μου, κάν τε  δχι, καί ορίζει τδ δίκαιον καί ή κρίσι; 

δτι εκείνο; ενι κρατημένο; νά του τδ  δώση έμ.προσθεν εί; δύο 5 
μάρτυρα; .· ακόμη άν λάχη τούτο γενέσΟαι, δτι εκείνο; όπου 
έποΐκεν τήν δόσιν έπέθανεν πριν πλερωθή εκείνο, άπ’ εκείνον 

τδ χάρισμαν όμοίω; καί ή μπορεί καλά νά δώση ουτω ;· « έ γ ώ 
διδώ σου τοιούτην οικίαν, ή τοιουτον περιβόλιν, ή τοιουτον 
κάμ.πον, μετά  τήν άποβίωσίν μου, ή μετά  τήν άποβίωσιν τή ; 16 
γυναικός μου, ή τοϋ δεινό; μου συγγενή » καλά άξιάζει αύτή 

0.155.ή δόσι;, διότι τδν ένόμεψα έμπροσ|τεν τής αύλή;, έμπροσθεν 
καλά; μαρτυρία; · ακόμη έάν γένηται οϋτω;, δ τ ι έκεΐνο; όπου 
του έδόθην ή χάρι; έτελεύτησεν προτήτερά του έκείνου όπου 
έμελλεν νά λάβη τήν δωράν, έντέχετα ι νά τδ  περιλάβουν οί 15 
κλερονόμοι του τεθνεώτο; · άμμέ τδ δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει 
ό'τι έάν έκεΐνο; ούκ είχεν κανέναν κληρονόμον, ούδεν ήμπορεΐ 
νά δώση έκείνην τήν δωράν ετέρου τινό; · ακόμη ό ζωντανό; τά -  
πισα του τεθνεώτο; έντέχετα ι έκείνην τήν δωράν νά τήν λάβη, 
άμμέ άν έκεΐνο; έτελεύτησεν πριν του έκείνου, καλά ορίζει τδ 20 
δίκαιον δ τ ι μετά  τά  τα ΰ τα  ήμπορεΐ νά ποίση τδ θέλημάν του, 
άμμέ άν ένη δ τ ι ούδεν έλαβεν σαζήναν καί νά τ ά  έκράτεν, τδ 
δίκαιον ορίζει δ τ ι οί κληρονόμοι του ούδεν έχουν μ ετά  ταΰτα  
τ ίπ ο τε ; άπ  έκείνην τήν δόσιν, άν ούδέν νά ήθέλαν νά τήν 
δώσουν μέ τδ  ίδιον του; θέλημαν. 25

σζ. ΙΙερί έκείνου όπου τάσσεται ετέρου νά του ποίηση κα
νέναν πραγμαν, τή ντα  ένι κρατημένο; έκεΐνο; όπου τάσσεται 
νά ποίση το τάσσ ετα ι.

Έ άν γένηται δ τ ι κ ά τι; άνθρωπο; τάσσεται έτέρου νά του 
ποίση καμ,μίαν δουλίαν, καί λαμβάνη κανέναν πραγμαν εί; άρ- 50 
ραβώναν, τδ δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει δτι ένι κρατημένο; νά
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ποιήσ·/) εκείνον όπου του έτάχθην · ώς περ αν του έδωκεν πέρπυ

ρα ·η περιττού, η παρακάτω, διά  νά του στήση έναν σπίτιν, ·η 
νά του εύγάλη εναν λάκκον, -¡ο έτερην δουλίαν, καί άν ’ίσως δτ ι 
ούδέν έλαβεν τ ίποτες έξ αυτόν του διά  την δουλίαν, ορίζει τό 

5 δίκαιον δτι ενι κρατημένος νά ποιτ,σγ, έφειδή του έτάχθην έμ
προσθεν καλούς ανθρώπους, άμμε άν ούδέν του έτάχθην τ ίπ ο 
τες νά του ποιήσγ, ούδέ εκείνος του έτάχθην διά νά του ποί- 

σν) το έργον του, ώςπερ άν του ειπεν « δίδω σου έτεσαυτα 
διά νά μου τδ ποίσης », λαλεΐ το δίκαιον δτι ούδέν ένι κρα- 

10 τη  μένος ό είς τού άλλου διά λόγια, κατά  το κείμενον καί
κα τά  την | άσίζαν . 'Ομοίως τοιουτον δίκαιον ενι, άν σου τ α -m. 155. 
κτώ  έναν πραγμαν νά σου δώσω, διότι έπάντεχα  νά το έ'χω, 
καί ούδέν σου έ'δωκα τίποτες, ούδέν πρέπει νά μού ζητ'ησης 
τίποτες, καί άν θελήσω νά σου τδ δώσω, τδ  δίκαιον ορίζει 

15 καί ή κρίσις δτι είσαι κρατημένος νά τδ στρέψης, κατά τδ 
κείμενον καί κατά την άσίζαν · καί τοιουτον δίκαιον ένι, άν 
μου τα χ τή ς  νά μου δανείσης πέρπυρα, η έτερον λογάριν, καί 
ούδέν λαμβάνεις ού'τε άμάχιν · ού'τε έγγυτήν, ού'τε χαρτίν βουλ- 
λωμένον, τδ δίκαιον ορίζει δτι έσού ούδέν είσαι κρατημένος,

20 έάν ού μή θέλης νά μου δανείσης, κα τά  τδ  κείμενον καί κατά  
την ά σ ίζ α ν  άνμέ άν περιλάβης τδ άμάχιν, η έπηρες -ιούς 

έγγυτάδες, τδ  δίκαιον ορίζει δτι ένι μέ τα υ τα  κρατημένος νά 
μου δανείση τδ  μου έτάχτην διά την κράτησιν την έλαβεν, 

καί τούτο ένι κείμενον.
25 ση. Περί τούς έμ-παλίδες καί τούς συνεσκάρδους των αύθεν- 

των, την τα  ένι κρατημένοι είς τον αύθέντην τους, καί τή ντα  

ένι κρατημένος ό αύθέντης τους πρδς έκείνους.
Έ ά ν  γένηται δτι κανείς πλούσιος άνθρωπος έχει έναν έμ πα- 

λην, η έναν σηνεσκάρδον η μίαν σηνεσκάρδησαν είς τον οικόν 
30 του, ·η έζω του οικου του, τδ δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει δτι 

έκείνος ένι κρατημένος του αύθέντη του, ·η της κυράς του, νά
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όδηγα καί νά σκοπίζη καλά τά  πράγμ.ατά τους, καί νά μη
δέν δώσουν, ούδέ νά δανείσουν, ούδέ νά έμπιστευτούν, ούδέ 
νά πουλήσουν τίποτες άπαί τδ έδικδν του αύθέντη, χωρίς την

Ϊ είδησίν του, καί άν ένη δτι έδάνεισεν ά π ’ αύτά  τ ίποτες, ή άν 
εδωκεν τινδς, άνευ την εΐδησιν του κυρού, ή τής κυράς, τδ  5

δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει, δ τ ι εκείνος ένι κρατημένος νά τδ 
ίκανώση δλον, καί άν χαθή τίποτες άπα ί την  άφορμήν του 

ούτως, ώςπερ άν είχαν στοίχημαν μέσα τους, τούτέστιν μετά  
του καί μ ετά  τδν αύθέντην του, ·ή μετά  την κυράν του, καί 

«ρ-ΙδΎ.ενι ούτως | κρατημένος νά ίκανώση δλην την ζημίαν καί την 10 
λεΐψιν την νά λάοη ό αύθέντης του άπα ί την έμπαλίαν του, 
ή άπαί την συνεσκαρδίαν του · καί ορίζει καί ή κρίσις κα ί τδ  
δίκαιον, δτι ούτως ώςπερ έν[ι] κοατημένος νά ίκανώση τδ να 
έμπόντησεν, ·η νά έζημίωσεν του αύθέντη του, ή τής κυράς 

του, ούτως ε'νι κρατημένος ό αύθέντης του, ή ή κυρά του νά 15
πλερώστ) πάντα  δσα έπικατετέθην είς τήν χώραν έως δπου νά 
ένη τριγύρου του, ώςπερ άπδ κρασίν καί άπού ψουμίν καί 
κρέας, καί άπδ έτερα φαγιά άπου ενι χρήσιν του αύθέντη, ή 
τής κυράς καί τής υποταγής, καί άπδ φορισείας, καί άπού 
δλα έκεΐνα τά  πράγμ ατα  τά  νά πάργ έμπιστης διά τδ σπί- 20 
τιν, ενι κρατημένος ό αύθέντης, ·η ή κυρά νά τά  πλερώσν) τά  
ούδέν έπλέρωσεν, καί τούτον ένι δίκαιον, δ τ ι τοιουτον πράγ- 
μ.αν έμπιστεύθην ή ό έμπαλής, ·η ό συνεσκάρδος άπού κανέναν 

* άνθρωπον είς τήν έμ-πιστίωσιν του αύθέντη, δ τ ι έκείνου ού
δέν επιστεύτησαν α' καρτζίν χωρίς άμάχιν καλόν, δ ιατί οι κά- 25 
τινες του έμπιστεύτησαν τδ  έδικόν τους διά τήν αγάπην τού 
αύθέντη του καί διά τήν άποθάρρησην τής κυράς του μέ τούς 
ποίους ένι, καί δ ιατί τον κρατεί ούτος πιστόν άνθρωπον, καί 
κανέναν άμάχιν ούδέν ελαβεν άπα ί τον έμπαλήν του, η άπαί 
τδ σινεσκάρδον του, ορίζει ό νόμος καί ή άσίζα δ τ ι ό αύθέν- 30 
της ενι κρατημένος νά πλερώσγ, δλα, καί άς βλέπεται ό κα-



θέ; καλά ποταποΟ άνθρώπου δίδει το έσπίτιν του, ότι άν βάλ- 
λη κακόν άνθρωπον, οί λας. τη ; χώρα; ούδέν έντέχουνται καν 
όλως νά σύνοδοιώσουν την κακοσύνην του, ό τ ι ούκ είχεν π τα ί-  
σ ιμον. 'Ομοίως άν ή τον τούτον, ό'ταν ό αύθέντης άνεπαρά- 

5 δωκεν τόν σηνεσκάρδον τοΐς έμ,πιστευτηόδες, διά νά τον φέ
ρουν εί; την κρίσιν νά τελειωθή, η νά ’κανωθή τό δίκαιόν 
τους, το κείμενον καί το δίκαιον ορίζει, ότι ολον τούτον ού- 
δέν πρέπει νά [ άςιάζη  τ ίποτες εις τον αύθέντην, ούδέν έντέ-φ·158. 
μ ετα ι νά το ποίσουν οί έμπιστευτιώδες, άν ούδέν θελήσουσιν,

10 άμμε ένι κρατημένος ό αύθέντης νά πλερούση τούς έμπιστευ- 
τιόδες, καί άν γινώσκη τίποτες νά ζητήσηι του σηνεσκάρδου του,
•η του έμπαλή ομοίως, καί άνέν καί ήμπορη, νά τό ζητήση, 
άν θέλη, κα ί τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  τ ά  καλά 

συνήθια του ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.
15 σθ. ΙΙερί το δάνειον τό νά δανεισθή ό υιός, άν ενγ; κρατη

μένος ό πα τή ρ  του νά τό  στρέψη, ομοίως καί τό  έχάσεν.
’Εάν γένητα ι ό τι ά υιός, όκάτινος άνθρώπου, όπου ενι εις 

τήν  έςουσίαν του, καί μέ τό Οέλημάν του ένι άπεσταλμένος εις 
τό σκολεΐον νά μάθη γράμματα , η καμμίαν σοφίαν, τό δίκαιον 

20 καί ή κρίσις ορίζει ότι ό πατήρ, οΰ ή μήτηρ έκείνου, ενι κρατη
μένο; νά πλερώση τό  έδανείστην έκεΐ/ος διά την  ζωήν του, ·η 
διά τόν διδάσκαλόν του νά πλερώσν]. 'Ομοίως καί άν ό πατήρ 
ποιήση τόν υιόν του μεταπράτην ρούχων, ή έτέρου τ ίπ ο τες  
πράγματος, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, ό τι ό πατήρ ένι 

25 κρατημένος νά πλερώσν) εκείνον τό του έμπιστεύτησαν, καί 
ήμπορεϊ καλά νά περιλάοη τό τού χρωστούν · κα ί έάν έποίη- 
σεν καμμίαν άγανάκτησιν, ή κανέναν κακόν, ή κλεψίαν, όσο 
που ένι άπουκάτω του πατρός του, τό δίκαιον καί ή κρίσις 

ορίζει ·οτι ένι κρατημένος ό πατήρ του, ή ή μήτηρ του νά ά- 
30 πολογη Ο ή ούτως, ώςπερ να τό εί χ αν ποίσειν έκεΐνοι άπ’ αύτα, 

καί νά ποίση την άνταμοιδήν επάνω εις τά  αγαθά τους. Ά μμ.έ
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έάν ό υιός του ούδέν ένι ΰπό την έςουσίαν του πατρός του, 
ή τής μητρός, άλλά ένι διά λόγου του, ένι έςω  άπού τ ά  ά- 
γαθά του κυροΰ του καί τής μητρός του, ·η διά τής αύλής, ή 
δίχως αύλήν, ώ ςπερ έάν ένη του νόμου, ·η άν έλαβεν γυναί
καν καί έχει τέκνα, καλά κρινίσκει τό  δίκαιον ότι ό πατήρ, 
ούδέ ή μήτηρ του ούδέν ένι κρατημένοι τ ίποτες άπ  έκεΐνον 
.τό νά ποίση, | καί τούτο ενι δίκαιον καί κείμενον κατά  την 
άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.

σι. Περί τό έντέχετα ι νά πλερώση άλλον εί; τάρμενον ώ - 
νοματισμένον, καί τά  άμ ά χια  χειροτερίζουν, επάνω τίνος μέλ
λει νά ένη τό χειροτέρισμαν.

Έ άν γένηται ότι εί; άνθρωπο; χρεωστεΐ έτέρου άνθρώπου 
έναν πραγμαν σωματικόν, ώςπερ έναν άλογον, -η έναν βούδιν, 
ή έναν γονικόν, ή έναν καμήλιν, ή έτερον άλλον πραγμαν, 
καί είχαν στο ιχήματα  νά τό πλερώση εις καιρόν ώνοματισμέ- 
νον, καί γ ίνετα ι ότι ούδέν του πλερόνει εις τόν καιρόν, άμμε 

μεινίσκει εις άργοσύνην καί εις άπομονήν, τό δίκαιον κρινίσκει 
καί ορίζει νά κρίνουν, ότι ό χρεωφελέτης ένι κρατημένος νά 
ίκανώση την ζημίαν την έλαβεν έξ αύτόν του διά τό ούδέν 
τον έπλέρωσεν εις τόν καιρόν όπου έχρώστε νά τόν πλερώση, 
καί ενι κρατημένος νά ίκανώση έκεΐνον τό άςιάζει τό πραγ
μαν, παρακάτω όχι, καί έαν έχειροτέρησεν μ.ετά τούτον νά 
τόν πλερώση ώς όπου νά τον πλερώση καί νά ποίσουν νά 
πλερώση, ότι ούτως ενι δίκαιον καί κείμενον, ώςπερ άν μου 
έχρώστε; ’λάδιν, ή κρασίν, ή σιτάριν, καί ούδέν έθέλησες νά 
μέ πλερούσης εις τόν καιρόν όπου έντέχετο νά μέ πλερώση;, 
άμμέ άργησες ότοσαΰτα νά μέ πλερώση; ότι τό λάδιν μου όπου 
άξίαζεν τότες πέρπυρα ρ’, τό εκατοντάριν? όνταν μέ έπλέρωσες ού
δέν άξιάζεν παρά πέρπυρα ν’, τό σιτάριν άςίαζεν έκεΐνον τον 
καιρόν πέρπυρα γ ' τόν μόδην, καί μετά  τα υ τα  ούδέν έχρηζεν πα 
ρά πέρπυρα ζ τόν μόδην, ή ή μπουτουζέλα τό κρασίν έχρη- 
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ζεν τό τε; μάρκα ε', καί τοόρα χ ρ ίζ ε ι  πέρπυρα β', η το τοιού-
τον άλογον έμπορουν νά το εχοο διά μάρκα ρ', και τώρα χ ρ ί 

ζει πέρπυρα φ', ή ούδέν άςιάζει πέρπυρα κ', εί; τοιούτην ο
πλήν καί όλα τά  λοιπά ό'μοια αυτών · καί ένι κοατημένο;

5 έκεϊνο; νά ίκανώση δ λ χ ; τά ; ζημίας τ ά ; εκείνο; ή εκείνη νά 
λάβη, ή διά τό ούδέν έπλερώθη εί; τον καιρόν τον έχρώστεν · 
άμμέ άνέν δ τ ι το τάρριενον ούδέν | ένοματίστην, το δίκαιον 6-<ι 
ριζει δ τ ι ό χρεωφελέτη; ούδέν ενι κρατημένο; άπού δλον τού
τον νά άπολογηθή τ ίπ ο τε ;, άν ούδέν θέληση, καί τοιοΰτον 

10 δίκαιον ενι καί εί; τοιούτον κείμενον, άν ούδέν τον έπλέροισεν 
ε ί; εκείνην την χώραν όπου του έδάνεισεν τό έδικόν του, ·ή
όπου τού έμπιστεύτην, καί τούτον ενι δίκαιον καί κείμενον

κατά  την άσίζαν των Ιεροσολύμων.
σια. ΙΙερί τ η ;  αμαρτωλή; γυναικό;, καί ά π ’ έκεϊνον τό τ ή ;  

15 δίδουσιν άν ή ¡Απορη πλεΤον νά τη ; τό πάρουν, ή οχι, καί απ’ 
έκεϊνον τό δίδουν ετέρου διά φόβον εύρίσκοντά τον πολομώντα, 

αν ημ.πορη να λαοη το  εοωκεν οια εκείνον τον φοοον.
Έ άν γένηται άπό κανέναν κακόν ριζικόν, κα τά  το ενι κε- 

κρατημένον, δ τ ι καμ.μία γυναίκα ενι αμαρτωλή δ ιά  νά τ ή ; 
£0 διδούν, καί γίνετα ι δ τ ι εί; καβαλλάρη;, ί, βαχλιώ τη ;, ·η βουρ- 

ζέζη ;, η όποϊο; καί άν ένη, συμπαύγει μέ έκείνην την γυναί
καν, οΰ διά λόγου του, ή διά αυτών εί; μαντατοφορίαν δ ϊ αγά 

πην, καί γίνετα ι δ τ ι διδοΐ τ η ; άπα ί τό έδικόν του, η πολεμ.α 
νά τ η ;  δώσουν διά νά κοιμηθή μ.ετά του, τό δίκαιον ορίζει 

25 δτι ή γυναίκα νά μηδέν σφιχτή παρά τινο ; νά άμαρτεύση 
μετ’ αύτών, ούδέ νά τού στρέψη τό έπηρεν άπαί τό έδικόν 
του, διότι εδωκέν τα  νά άμαρτέψη καί διά κακοποιήσαι, καί 
δ ι’ αύτόν ούδέν ενι κρατημένη νά στρέψη τ ίπ ο τε ;, άν ούδέν 
θέλη, μέ τό κείμενον καί μέ την άσ ίζαν. Ά μ μ έ  άν λάχη  δ τ ι 

30 κανεί; άνθρωπο; έπιάστην εί; κανέναν άσχημον άμάρτημαν, 
ώ ; περ έμοιχίαν, καί διά τον φόβον σηκόνουντου κανέναν πραγ-
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μαν άπαί τό έδικόν του, τό  δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει ο τι 
έκείνο; άκομή νά τού εδωκεν άπαί τό  έδικόν του; διά τό ά - 
σκημον, ενι κρατημένο; νά τό στρέψουν μέ κείμενον, δ ιότι διά 
φόβον τό  εδωκεν, άμμέ άν τό  εδωκεν δ ϊ  άπαντροπήν, δ ια τ ί τόν 
είδεν εί; έκείνην την ανομίαν πολεμώντα, ούδέν ενι κρατημέ- 5 
νο; νά τά  στρέψη, μέ κείμενον. 'Ομοίως άν είχεν εί; την 

ο. 1G1.] συντροφιάν του την αμαρτωλήν πολλά; φορά;, καί καμμίαν 

φοράν, άν τά  έςωδίασεν όλα του τ ά  π ρ ά γμ α τα  εί; φαν κ α ί π γεΐν  
καί εί; φορισίαν τ ή ;  αμαρτω λή;, καί τά π ισ α  άγκρίζετα ι μέ 
την άμ-αρτωλήν καί ζη τά  νά τού στρέψη τό  έξωδίασεν διά 1° 
λόγου τη ;, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρίσι;, δ τ ι έκεΐνο; ούδέν 
έντέχετα ι ποτέ νά λάβη τ ίπ ο τε ; ές αυτόν τ η ;  άπαί τό  έςω 
δίασεν ε ί; αύτόν τ η ;,  παρά ε ί; έναν χωριάτικον δίκαιον, τού- 
τέστιν, άν θέλη νά περιλάβη έκεϊνον τό εδωκεν τ ή ;  γυναίκα; 

τή ; αμαρτωλής, έντέχετα ι νά φέρουν έναν Σαρακηνόν εί; έναν 15 
σπίτι νά πέση μετά  του, ή νά πάρουν παλούκιν ξύλινον, τό 
πάχο ; τή ; βέργα; του ένοΰ άνθρούπου, ή έκείνου, καί νά τό 
βάλουν εί; το κάθησμάν του, καί έπεσαύται; φοραϊ; όσα; νά 
πή δ τ ι ήτον μετά  τη ;, ώ ; γιον ή γυναίκα νά π  ή δ τ ι ήτον 
μετά  τη ;, εί; την πιστοσύνην τη ;, δ τ ι άμ-άρτεψεν μ ε τά  τ η ; · καί 20 
αφού τού γενή τούτον, τότες ένι κρατημένη ή γυναίκα νά 
τού στρέψη π ά ντα  ό'σα νά εύρεθούν άπα ί τά  τ ή ;  έποϊκεν, καί 

νά μηδέν εύρεθούν, καί νά (1) ποντισμένα καί τ ά  συρμένα, ού
δέν πρέπει ή γυναίκα νά τά  ίκανώση, άμμέ νά ψηφιστούν εί; 
τά ; άλλα; δουλία; τά ; τού έποϊκεν, καί τούτον ενι κείμενον 25 
καί δίκαιον κατά την άσ ίζαν.

σιβ. ΙΙερί έκείνου όπου άγκαλεΐ εί; τη ν  αύλήν κανέναν κορ- 
μίν άπού τού κρατεί μίαν κληρονομιάν, καί λαλεΐ έντένετα ι 
νά έ'νη έδικόν τ ο υ .

(1) γραπτέον, τά .
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’ Εάν γένηται ότι είς άνθρωπο; άγκαλεΐ έτερον άνθρωπον 
άπού κληρονομιάν, ώςπερ άπό οίκίαις καί αμπελώνα;, η κή
πους, ή χωραφιών, καί εκείνος ό άγκαλόμ,ενος άποκρίνεται 
ο κύριε, θέλω νά ο.οΰ δείξ-ρ που του χρωστώ εκείνον το  μού 

& ζητα , διότι έχω εις τούτην τήν χώραν πολλά σ πίτ ια  καί πολ
λούς κάμπους καί άμ.πελώνας, καί διά τοΰτο ού γινώσκω άπαί 
το  ποιον, έάν μή μ,οΰ τό δείςρ, ούδέν έγώ θέλω νά άπολογη- 
θώ άλλοίως, έάν μ.ή τό ά|γνωρίσ·ρ ή αύλή ότι νά άπολογη-φ. ]62. 
θώ » · τό δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει οτι εκείνος ένι κρατη- 

10 μένος νά δείζρ που τού χρεωστεΐ τούτον το  τού ζή τα , νά 
τού δεις·/) τό σπίτιν, ή τήν γην, ή τό άαπέλιν, μετά  τα ύ τα  
ή αύλή ένι κρατημένη νά άκούσρ τό δίκαιον των δύο με
ριών, καί νά δώο·ρ τό δίκαιόν του εκείνου οπού νά 'δοΰν ·η νά 
άγνωρίσουν όπού έχει μεγαλήτερον δίκαιον · καί έάν οί κριτά- 

15 δες θωρούσιν καί άγνωρίζουν ό'τι έπεσαύτον δίκαιον έχει ό είς 
ώ ςπερ τον άλλον, τούτέστιν ότι έπεσαύτα έγ γ ίζ ε ι τού ένού
ώ ςπερ τού άλλου, τούτέστιν εκείνος όπού ά γκαλεΐ ώς γώ ν
έκεϊνον τον άγκαλούν, ορίζει τό δίκαιον ό'τι έντέχετα ι ν.ά 
κοίνουν ότι έτεσ χΰτα  νά έχ·ρ ό είς, ώς τόν άλλον άπαί τούς

20 καρπούς, ή άγαθά τής αύτής οικίας, καί άν ήμποροΰν καί θέ
λουν νά τό  πουλήσουν, τά  νομίσματα ίσα· άμμ.έ άν ένρ, ότι-, , X > / /  ̂ ' Aεκείνος οπου το εκρατεν προτητερα, εποικεν κανεναν εςοόον, 
ώςπερ είς εργασίαν τού οίκου, ή σκεπάσει· τό δώμαν, ή νά 
συμπιάσ'ρ τό ψουμίν άπαί τό χωράφιν, ή νά οδηγήσουν τά  

25 αμπέλια, ή είς έτερον πραγμαν, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρί
σις ότι, έκεΐνος άν έπήρεν τίπ οτες άπό τούς καρπούς εκείνων 
τω ν τόπων άπού τού ζη τα , έντέχετα ι νά ψηφιστούν επάνω 
τούς έςόδους με τό δίκαιον, καί άν ένρ, ÓTt ούδεν έπερίλαβεν 
τ ίποτες, ένι κρατημένος ό άλλος νά πλερώσρ τά  αύτά ήμισα 

30 τού ; έςοδους, κατά τό δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν.
σιγ. Ιίερί εκείνου όπού ούδεν έντέχετα ι νά άγκαλ-ρ άπαί

τά  δίκαια τής μάμμης .ου όδίχως της, καί όταν κάθεται ή 
αύλή νά τόν βάλλουν είς νομήν έκεινού όπού ζη τα  ά π α ί τό 
κρατεί άλλος.

Έ ά ν  γένηται ότι είς άνθρωπος έρχεται όμπρός καί άγκαλεΐ 
έτερον άνθρωπον, ή μίαν γυναίκαν είς τήν  αύλήν καί λέγει 
« κύριε, έγώ άγκαλώ έμπροσθέν σου τόν σίο Μαρτήν, ή τήν 

δαμοΰ Ζουάναν διά έναν σπίτιν τό κρατεί, τό μοΰ πέφ τει ά - 
0.163 .παί τήν μάμμη μου, καί ζητώ  | σου νά μέ βάλ-ρς είς νομήν, 

έάν ένρ δίκαιον, καί νά άγκαλώ, ούδεν θέλω όπού νά τό νο- 
μευτώ, άν ούδεν τό άγνωρίσρ ή αύλή » . Καί ό Μαρτής άπο- 
κρίνεται « άπ’ αύτό τό άγκάλεμαν τό έποΐκεν άπάνω μου ούδέν 
θέλω νά τού άπολογηθώ, ούδέ νά τού τήν δώσω τήν σαζήναν, 
έάν ούδέν τό άγνωρίσρ ή αύλή* διότι τούτον τό ζη τα  ένι έδικόν 

τής γυναίκας μου » . Καί έκεΐνος λαλεΐ « θέλω νά μού άπολο- 
γηθή, διότι όσα έχει ή γυναΐκά του ένι εδικά του, καί λαλεΐ 
αλήθειαν » · καί έκεΐνος αποκρίνεται « άληθώς ένι ότι όλον ένι

Ε έδικόν μου, άμμ.έ διότι τούτο έπήρά το με τήν γυναΐκά μου είς 
τό προικιόν της, ούδέν θέλω νά άγκαλιώ  όδίχ’ως της, χωρίς νά 
τό άγνωρίσρ ή αύλή » · τό δίκαιον ορίζει, ότι οί κριτάδες έντε- 
χετα ι νά κρίνουν καί νά ’ποΰν μέ δικαίαν κρίσιν, οτι έκεΐνος 
ούδεν έντέχετα ι περί τών κλερονομ.ιών τής γυναίκας του όδί
χως της, χωρίς άν έβαλεν τόν άνδραν της όμπρός τής αύλής 
έπάνω τού άνδρός της τό  άγκάλεμαν, ώςπερ εί τ ι  ποίσει, νά τό 
κράτηση στερεωμένον · καί άν ένρ, ότι έκείνη οΰτως τό  έκεν, 
μετά ταύτα  καλά ήμ.πορεΐ ό άνδρχς της νά άπολογαται όδί- 
χ α  τής γυναίκας του, άμμε όχι άλλοίιυς, άπα ί τά  πρά γμ α τα  

άπού τού έδωκεν · άμμέ άφοΰ ή γυναίκα νά ένρ μ ετά  του, ή αύ
λή ένι κρατημένη νά. άκούσρ έκεϊνον τό θέλει νά ’πή , καί έάν ένρ 
ότι ή αύλή ήμπορεΐ ν ά ’δρ καί νά ήγνωρίσρ, ότι έκεΐ,ος όπού 
ζητα  τούτον τό τού έπεσεν, έάν ένρ πλεΐον γνήσιος συγγενής 
καί πλεΐον δίκαιος κληρονόμος παρά τόν Μαρτήν καί παρά
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τήν γυναίκαν του, ορίζει το δίκαιον ότι ή αυλή ενι κρατηρ.έ- 

νη νά έβγάλη άπαί τή νορήν έκεΐνον, καί να άνορέψη τον 

άλλον όπού ενι πλεΐον δίκαιος κληρονόρο;, διότι άνόρευτος 
άνθρωπος κανείς ούδέν ήρπορεΐ νά άγκαλή διά τό δίκαιόν του·

5 άρρέ ορίζει καλά ρ ετά  τα υ τα  τό δίκαιον, άφοΰ νορευτ$, ένι
κρατηρένος νά ά π ολογχτα ι όλους έ|κείνους καί όλων έκείνων φ.164. 
όπου νά του ζητήσουν δίκαιον, ό τι τούτον ενι κείρενον κα τά  
την άσίζαν .

σιδ. ΙΙερί έκείνου όπου ζη τα  τ*ής γυναίκας του τεθνεώτος 
10 τό του έχρωστεν ό άνδρας της, καί ποταπόν δίκαιον ρέλλει 

νά γ ίνετα ι εις τούτον τό έκληραν καί εις τοιούτην άπόκρι- 
σιν όπου νά γροικήσετε .

Ό  σίρ Ρορπέρτ έρχεται εις την αυλήν καί άγκαλεΐ καί 

λέγει « κύριε, εγώ άγκαλώ εις έσέναν τήν δαρού 'Γζουάνα 
15 διά πέρπυρα κ' τά  ρ.ου έχρωστεν ό άνδρας της, τό ποιόν π α 

ρακαλώ σε ό τι νά ρού ποίσης νά ρού τά  πλερώσουν, καί άν 

ίσως ότι ή δαρού Τζουάνα ενι τοιούτη ότι νά θελήση νά άρ- 
νηθή ότι ό αύθέΊτης της ούδέν ρ.ου τά  έχρωστεν τά  αύτά πέρ
πυρα κ', εγώ ειρ.αι ότοιρος νά δείξω ούτως, ώ ςπερ πρέπει 

20 κα τά  τήν άγνωριρ.ίδαν τής αύλής, ότι έντέχου,αι νά τό δείξω 
όπου ρέ εΐδασιν πως του τά έδ ά ν ε ισ α , όπου του ήκουσαν νά 
όρολογήση πώς ρού τά  έχρωστεν » · καί ή δαρού" Τζουάνα 
αποκρίνεται « κύριε άπ’ αύτόν τό άγκάλεραν τό έποίησεν ε
πάνω ρ.ου ούδέν θέλω νά του άπολογηθώ, άν ού ρή τό άγνω - 

25 ρίση ή αύλή, καί νά σας είπώ τή ντα  ήτον ■ κύριε, έγίνετον 
οτι ό κύρης ρ.ου ήτον ασθενής καί έκίνησεν τούς φίλους του νά 
έλθουν προς εκείνον, καί ήλθασιν · καί όρ.πρός πά.ντας εκείνους 
έποίησεν ό αύθέντης ρου τήν διαθήκην του, καί καλά ώνορ.άτι- 
σεν ολους έκείνους άπού έχρωστεν, καλά ρ.οΰ είπαν ότι ούδέν 

30 έχρωστεν πεΐον τίποτες τινός άλλου, χωρίς παρά έκείνους, τούς 
ένοράτισεν, καί διά τό έποίησεν ό κύριός ρ.ου τήν διαθήκην

του καί άπ’ αύτά έυ,προσθεν του σίρ Ρορπέρτ, χωρίς νά ζητή - 
ση κανέναν τ ίποτες του κυρίου ρου, ώς περ ούδέ ό κύρης ρ.ου 
έρολόγησεν ότι χρεωστεΐ του τίποτες, έγώ ζητώ  κατά τούτον 
νά ήρ.αι άρ.έριρ.νη, άν τό ίδή ή αύλή η . Καί ό Ρορ.πέρτ α
ποκρίνεται « έγώ ήρουν εις τήν διαθήκην πολορώντά την ώς 5 

.165. τήν έποΐκεν, καί καλά | ήκουσα τό ειπεν, άρρέ ήτον φίλος ρου 
καί έφοβούρ.ου νά τον άγκρίσω, καί διά τούτο ότι ούδέν έ- 
πάντεχα  νά άποθάνη γλήγορα, καί όχι έπεσαΰτον διά τό ρούλ- 
λωρ.ά.ν ρου ούδέν θέλω νά χάσω τό έδικόν ρ.ου τά  κ' πέρπυ
ρα, έάν ρή τό άγνωρίση ή αύλή · ότι εϊρα ι ότοιρος νά δείξω 10 
ρέ δύο πιστούς ανθρώπους τό πώς τού τά  έδάνεισα, καί θέ
λω νά τ ά  έ'χω, άν τό ίδή ή αύλή » · τό δίκαιον καί ή κρί- 
σις ορίζει ότι διότι έκεΐνος έγκάλεσεν, καί ή άρχόντησα έπε- 
κρίθην, έντέχετα ι κατά  πάντα  νά ρείνη άρέριρνη ή άρχόντησα, 
κατά τό κείρ.ενον καί κατά  τήν άσίζαν των Ίεροσολύρων, διότι 15 
κανείς άνθρωπος ούδέν έντέχετα ι νά σιωπήση διά τό σύρφο- 
ρόν του, καί έφειδή άπ  αύτα εκείνος έσιώπησεν νά πάρη, κα
λά ήρπορεΐ νά σιωπήση όδίχως νά τόν δώσουν τ ίποτες άπαί 

τό ζη τα  .
(πιε.] Περί του χρή άγκαλεΐ περί τών οίκίων καί των χω- 20 

ραφιών καί άρπελώνων, καί έάν ή γή, ή τά  π ράγρατα  ενη εις 
άλλον τόπον, καί άπό τα υ τα  ενι κρατηρένη ή αύλή νά ποιή- 
ση, άν ενγι ότι έκεΐνος ούκ έ'στιν εις εκείνην τήν χώραν όπου 
κρατεί τό δικόν τ ο υ .

Ό  σίρ Μάρκ ήλθεν εις τήν αύλήν τού Ίαφάτου καί ειπεν 25
« κύριε, έγώ άγκαλώ εις έσέναν τόν σίρ Ζουάν οπού ενι εις

τήν Ίερουσαλήρ, ή εις τήν Τάκην, ή εις καρρίαν πόλιν τού 
ρηγάτου, άπαί τά  σπίτια  τά  κρατεί εις τό Γιάφα όπού ροΰ ε- 
πεσαν άπού τόν θειόν ρ.ου, ή άπού άλλον τινάν ρ,ου συγγενήν
ή συγγενάτριαν, καί ρήνυσ’ του νά έ'λθη ώδε νά ρού ίκανώση 30
δίκαιον έκεΐ όπου έ'νι τά  σπίτια  » · τό δίκαιον κοινίσκει καί
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ορίζει οτι ό βισκούντης καί οί κοιτάδες έντέχουνται νά μη
νύσουν διά εκείνον Χιά γ ’ φορά; νά έλθή, καί νά ίκανωθή καί 
νά κράτηση στράταν εί; την αύλήν του Ίχφ ά του  άπαί τούτον 
το του ζήτα  ό άνθρωπο;· καί όντα ό άποκοισιάρη; νά του 

5 πή το μήνυμαν τ η ; αυλή; του Ίχφ άτου , έντέχετχ ι νά του 
είπή έμπροστεν καί εί; την μαρτυρίαν τ ή ; /ώ ρα ; εκείνη; ό
που | εΰρίσκεται έκεϊνο;, καί μετά  ταυτα  άν ούδέν θέληση νάφ·166. 
ελθνι εί; την τρίτην φοράν, το δίκαιον καί ή κρίσι; όοίζει οτι 
•ή αυλή έντεχετα ι μετά  τα υ τα  νά βάλλ·ρ εί;. νομήν εκείνον 

10 το ζήτα , οτι ουτω ; ένι το κείμενον, έω; ο του νά έλθτι ό σίρ 
Ζουάν νά ίκανώσρ δίκαιον εί; τδ Ίά φ α  άπαΰτα  ά τα ί τούτον 
όπου του ζ ή τ α - καί έκεϊνο; έντεχετα ι νά ελθϊ) πριν διαβή 
χρόνο; καί ήμερα άφου έβαλεν ή αυλή έκεϊνον εί; την νομήν, 
οτι άν ήλθεν μ ετά  τό διχβήναι χρόνο; καί ήμερα άφου έοά- 

15  λαν εί; νομήν έκεϊνον, το δίκαιον κρινίσκει ότι πλεΐον ούδέν 
έντεχετα ι νά είσακουστή άπ’ εκείνην την  ύπόθεσιν, μέ τό κεί
μενον, άλλά έκεϊνο; έ'καμεν την ζήτησιν μέ κείμενον · άμμε άν 
έρτγι, πριν διαοή ό χρόνο; καί ήμέρα, έκεϊνο; ενι κρατημένο; 
νά του ίκανώσ/ι δίκαιον άπ’ έκεϊνον όπου του ζήτα , με κείυ.ε- 

20 νον, ότι τό δίκαιον καί ή άσίζα ορίζει κείμενα καί μέ δικαίαν 
κρίσιν, ότι κανεί; άνθρωπο; ούδέν χρή έκλητεύειν εί; έτέραν 
αύλήν τ η ; βουργεζήα;, παρού εί; εκείνην τήν πόλιν άπαΰτα  
ήν όπου ήν τ ά  κρατήματα, ήγουν σπίτια , ή χωράφια, ή κή
που;, ή άμπελωνες, ή έτερον έ'νι τούτο κείμενον.

25 σις-. Περί των β' άδελφάδων, ή άδελφών όπου ούδέν έμοι- 
ράσαν έν τώ  άμα έκεϊνον το έκάμασιν, ή το έσώρεψαν, ώσαυ- 
τώ ; ό εί; ενι πλουσιώτερο; τού; άλλου;, όδίχω ; ό, τ ι  ό πατήρ 
του ή ή μήτηρ του έδωκεν μέ μοιρασίαν, καί τήντα  ένι κρα
τημένο; ά εί; άδελφό; του άλλου μέ τό δίκαιον.

30 1
Έ άν γένηται ότι εί;, ή δύο, ή γ ', ή δ', ή ε' υιού;, ή θυ

γατέρα;, καί έκεϊνο; ό πατήρ του ; έτελεύτησεν χωρί; νά τά
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μοιράσγ τον έναν άπού τον άλλον κα τά  άδελφοσύνην, καί γίνετα ι 
οτι αυτά τά  άδέλοια ήν του νόμου, καί ό εί; έχει πλεϊον παρά 
τον άλλον άπαί τό έ'καμεν, ή άπαί το έσύμπισεν, ή έδόθην του,
•η εύρέν τα  μέ τό ριζικόν του, τό δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει νά 
κρίνουν ότι, έφειδή ούδέν έμοίρασεν εί; τήν αύλήν, ούδέ ό πατήρ 5 

0.1 6 1 .του; τ ά  έμοίρασεν, οτι ό εί; άδελφό; έ'νι κρατημένο; | νά μοιρά- 
σνι μέ τον άλλον πάντα  ό'σα έχουν εί; το ή μισόν παρευθύ; ότι νά 
τον τάξουν, τούτο ένι δίκαιον, ότι ένι κρατημένο; νά του δούστ) 
τό ήμισον ό εί; άδελφό; του άλλου άπού πά ντα  ό'σα νά κάμουν 
άπ’ έκείνην τήν ήμέραν άφου έγεννήθην άχρι τ ή ;  ήμέρα; όπου νά ίο  
μοιράσουν μέ τήν αύλήν, ή ένοόπιον καλών άνθρώπων · όδίχω; άν 
ενη, ότι έκεϊνο; ό άδελφό; έλαβεν γυναίκαν εύλογητικήν του, 
τό δίκαιον καί ή κρίσι; ορίζει, ότι άπαί τά  πράγματα  καί 
προίκαν, ή μικρών, ή μ.έγα τά  έλαβεν μέ τήν γυναΐκάν του, 
ούδέν ένι κρατημένο; νά δώσ-ρ κανόναν μερτικόν του άδελφου 15 
του, κ ατά  τό κείι/.ενον καί κατά  τήν άσ ίζαν . Καί έάν έκεϊνο; 
του ά άδελφό; ειχεν κλέψει κανόναν λογάριν, καί νά έδωκεν 
μερτικόν του άδελφου του, καί έκεϊνο; νά ήξευρεν καλά ότι 
έκλεψέν το έκεϊνον τό τού έδωκεν μερτικόν, τό κείμενον ορίζει 
καί ή άσίζα ότι ένι κρατημένο; νά έ'χ·ρ τό μερτικόν του άπαί 20 

τήν τιμωρίαν έκείνη; τ ή ;  κακοπραξία;, ώ ; περ νά ειχεν είστεν με
τά  του εί; τήν κλοπήν · εί δέ ούκ έγίνωσκεν παντελώ ; ότι κλο
πή ήτον έκεϊνον όπου του έδωκεν μερτικόν, το δίκαιον κρινίσκει 
ό'τι ούδέν ενι κρατημένο; έξου παρού νά στρέψ-ρ έκεϊνον τό έπή - 
ρεν εί; τό μερτικόν του μόνο, άνευ έτέρη; τιμωρία; άπαί τό κορ- 25 
μίν του, κατά  τό δίκαιον καί κατά τήν άσίζαν τω ν 'Ιεροσολύμω ν 
καί τοιουτον άπαΰτα  δίκαιον, ώ ; περ άνωθεν έλαλήθην εί; β’ α
δελφού;, τοιοΰτον ένι καί περί τ ά ; άδελφά:, διότι οί αδελφοί καί 
άδελφαί νά ένα, γνήσιαι; άπού ένοΰ πατρό; καί μ ία ; μητρό;, καί 
όχι άλλοιώ;, ότι άν ήσαν όλοι άδελφοί παρά ένό; πατρό; καί 30 
πολλών μητέρων, ή άν ήσαν όλοι μ ια ; μητρό; καί πολλών πα-



τέρων ούδέν ένι κρατημένος ό είς του ετέρου νά μ.οιράσουν 
δλον, παρά το ή μισόν, καθώς άνωθεν έλχλήθην · άμμε άν έχη 
και έναν άδελφον ή κχμμ,ίαν άδελρρήν όπου ούδέν ενι άπδ δ ι- 
καίαν όρμ,ασίαν, ούδέν ενι κρατημένοι εκείνος, ουδέ εκείνης,

5 άμμε καλά | κρινίσκει το δίκαιον καί ή άσίζα δ τ ι αυτά  τάφ.168.
τέκνα τά  γεγεννημένα έκ πορνίας ούδέν έντέχουνται νά μοι
ράσουν ό είς μέ τον έτερον, καθώ; άνωθεν έλαλήθην, κατά  
τδ  κείμενον καί κατά  την άσίζαν.

σιζ. ΙΙερί εκείνου όπου εβχλλεν τδ σπίτιν του άμ.άχιν, ή την 
10 γην του, -η άμπέλιν του, καί εκείνος, ή εκείνη όπου τά  έλαβεν 

άμάχιν  λέγει, δτι ενι έδικά του, ποταπδν δίκαιον νά γένητα ι 
περί αυτού του άδικου.

Εάν γένηται πραγμαν δτι έναν άγκάλεμαν όπου έρχετα ι 
εΐ; την αύλην άπ  εκείνων, δτι εις άνθρωπος, $ μία γυναίκα 

15 έοαλεν τδ  σπίτιν της άμάχιν, η τδ  χωράφιν του, η τδ  ά μ π έ- 
λιν του, καί κείνος όπου έχει τδ  πραγμαν εις άμάχιν λαλεΐ 

« τοΟτον τδ  σπίτιν ένι έδικά μου τδ μ.ου έδόθην, ·η έγόρασα»
71 έκράτησά το χρόνον καί ήμέοα όδίχως πράςιμ,ον τδ λέγετα ι 
τζαλοΰντζε, -καί διά τοΰτο ένι έδικόν μου, μ.έ κείαενον καί 

20 κατά  την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμων », τδ  κείμε
νον καί τδ δίκαιον ορίζει καί ή κρίσις, δτι τούτον τδ ’πεΐν 
ούδεν άξιάζει τίποτες έκεϊνον, δτι πούλησις ού δύναται γενέ- 
σθαι βουργεζήων όδίχως την αύλην, ουδέ κανέναν χάρισμαν 
χωρίς την αύλήν, η χωρίς μαρτύρων καλούς λάς, δ τ ι άλλοίως 

2υ ούδέν άζιάζει, καί διά τούτο ή κρίσις καί ή άσίζα κείμενα, 
δτι άν έκεΐνος, $ έκείνη όπου έβαλεν τδ  πραγμαν άμάχιν ή μ 
πορεί νά δείξη μέ β’ μάρτυρας πιστών (1) είόασι νά βάλη ά- 
μάχιν, τδ  κείμενον ορίζει δτι έκεΐνος νά στρέψη τδ άμάχιν, 
μέ τδ κείμενον, καί νά λάβη τδ έδάνεισεν, διά τδ ήθελε νά

170 Α 2  I Ζ Α I

(1) γραπτεόν, πίος τον.

λάυη άλλον πραγμαν μέ παρατουρίαν καί μέ τδ δίκαιον τδ 

έθεσπίσασιν εις την άσίζαν, καί τδ έδάνεισεν πρέπει νά π λ ε - 
ρωθη είς την αύλην έκεϊνον όπου έντέχετα ι νά ένη · καί έάν 
έκεΐνος ούκ έχει μάρτυρας όπου είδαν πώς του τά  έδάνεισεν, 
άμμέ εβαλέν το χωρίς τρόπον λητά  μέσα τούς δύο, τδ  δίκαιον 5 
ορίζει δτ ι έκεΐνος, άν ούδέν ήμπορήση νά δείξη μέ την αύλήν 

φ.168\εμπροστεν | τίνος τά  άγόρασεν τ ά  πράγματα , έντέχετα ι νά τά  
στρέψη κατά  τδ δίκαιον των άνωθεν λεγόμενον ■ εί δέ έκεΐνος 
νά θελήση νά δείξη μέ μ.άρτυρας πώς του έδωκαν τά  σπίτια, 
ή πώς του τά  δχάρισαν, η πώς του τά  έπούλησαν, τδ δίκαιον 10 

κρινίσκει δ τ ι άν ένη δ τ ι έκεΐνος όπου ήσαν τά  σπίτια , ·η τδ 
πραγμαν, ή μπορεί καλά νά σηκού ση των μαρτύρων είς πόλε
μον, άν έχη  τοιοϋτον λάβωμαν όπου έκεΐνος άπαϋτα  ούδέ 
νά ήμπορήση νά τδν σηκώση, καί εί τις νικήσει τόν πόλεμον 
πρέπει νά έχη κερδαιμένον τδ ζήτημαν μέ τδ  κείμενον. Ά μ μ έ  15 
νά ήγνωρίζετε καλά δτι ούδέν ήμπορουν νά έχουν πόλεμον, 
έάν ού μη άξιάζη τδ ζήτημαν άπού έναν μάρκον άσήμιν καί 
άνω, δ τ ι ούτως ένι κείμενον κα τά  την άσίζαν καί νόμον τής 
Γερουσαλήμ.

σι η. Περί του ζητών τδ ούδέν χρεωστεΐ, ή περιττού παρά 20 
τά  χρεωστεΐ, ποταπδν δίκαιον νά γένη τα ι.

Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος άγκαλεΐ άπού έτερον κανέ

ναν άνθρωπον, ή άπού καμμίαν γυναίκαν, καί χρεωστεΐ του 
κανέναν πραγμαν, ώς γιδν νά του έχρώστεν πέρπυρα ν', καί 
έκεΐνος ζη τα  του πέρπυρα ρ', καί τούτο πο ιεί διά μηχανίαν 25 
πονηρήν, ή άν του έχρώστεν α' άλογον, ή έτερον άλλον χθ η - 
νόν, καί έκεΐνος ζητα  του β* άντίς τδ  έναν, τδ  δίκαιον κρινί— 
σκει καί ορίζει νά κρίνουν δτι έκεΐνος έντέχετα ι νά έχη τοιού- 
την ζημίαν δτ ι νά χάση τδ ζη τα  μέ την αύλήν, καί δλον 
έκεϊνον τδ έντέχετα ι νά 7.ά?η μέ δίκαιον, δ τ ι τούτον ένι κεί- 30 
μενον καί δίκαιον κατά την άσ ίζαν.
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σιθ. Περί των ποαγμ.άτων των χαμένων ποταπόν δίκαιον 
έντέχεται νά ήνε, καί περί τά  άμάλω τα τά  φεύγουν καί περ
νούν του ρ η γά του .

Τούτο ένι άπού τούς νόμου; τούς Βασιλικούς καί ξηγατα ι 
5 άλατίνικα .

σκ. Περί εκείνου όπου έμάσεν το κτηνόν του, νί έτερον 
πραγμαν καί εύρίσκει το επάνω κάτινος εκείνον το έχασεν, 
ποταπόν δίκαιον νά γένη τα ι.

’Εάν γένηται οτι είς άνθρωπος έχει έναν έδικόν του, κτηνόν 
10 χαμένον, -η έτερον τ ίποτες πραγ|μαν κινητικόν, καί γ ίνετα ιφ  

μ,ετά τα ϋ τα  ότι ευρίσκει τό κτηνόν του, ·η εκείνον τό πραγ- 
μαν τό ειχεν χάσει, επάνω κανενοϋ κορμίου, τό δίκαιον καί 
ή κρίσις ορίζει ότι εκείνος όπου έχάσεν τό πραγμάν του καί 
ευρίσκει το έντέμεται νά τό άναλάβγ μέ τοιούτον, ότι νά δεί- 

15 ξ·η μέ β' μάρτυρες όποϋ νά όμόσουν εις τά  άγια, ότι έκεΐνον 

τό κτηνόν, ·η εκείνον τό πραγμαν ένι έδικόν του όπου τό ζη - 
τα. καί είδάν τον νά τό νομεύεται καί νά τό κρατγ, καί μετά  
τούτον πρέπει έκείνος όπου ζητα  τό πραγμαν νά όμόσν) εις 
τά  άγια, ότι έκεΐνος έκεΐνον τό κτηνόν ούδέν τό έπούλησεν, 

20 ούδέ ώρισε νά τό πουλήσουν, ούδέ έχάρισέν το, ούδέ άφηκεν 
νά τό χαρίσουν, ούδέ άμάχεψέν το, ούδέ άφ-ηκε νά τό άμα- 
χέψουν, ούδέ έδάνεισέν το, ούδέ άφηκε νά τό δανείσουν, άμμε 

ούτως τό έχάσεν ώς τό είπεν, καί τότες νά λάβνι τό πραγμάν 
του, καί τούτο ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν των 

25 1'εροσολύμων.

σκα. Περί εκείνου του κτηνοΰ ·η έαείνου τοΰ πραγμάτου 
τό έκλέψαν, καί έπνίράν το εις τον τόπον τούς Σαρακηνούς, 
καί μ.ετά ταϋτα  έρχετα ι είς τον τόπον τούς χριστιανούς, πο- 
ταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά έχη μετά  τα ϋ τα  έκεΐνος, ·η εκείνη 

30 άπου του τό έκλέψαν έκεΐνον τό πραγμαν "η έπαραβγάλα το, 
η έσηκώσαν τοΰτο μέ δυναστείαν.
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Έ άν γένηται ότι κανέναν πραγμαν η έναν κτηνόν έσυλώ- 
σάν το κάνου άνθρώπου, νι έσηκώσάν τού το μέ δυναστίαν, ^ 
έπαοαβγάλαν το, -η μ.έ έτερην όπλην άπού όλην την γην του 
ρηγάτου των Ιεροσολύμων, καί έκεΐνον τό πραγμαν έπνίράν 
το είς την γην τούς ’Αγαρηνούς, καί έπε ιτα  γίνετα ι ό τ ι έκεΐ- 5 

νον τό πραγμαν, η έκεΐνον τό κτηνόν έςαναφέραν το είς την 
γην τούς χριστιανούς, τό δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει ούτως, 
ότι έκεΐνος όπου έχάσεν τό κτηνόν του η τό πραγμάν του 
ούδέν έχει μετά  τα ϋ τα  κανέναν δίκαιον, έφειδή τό πραγμαν 
έπ^γεν είς τούς ’Αγαρηνούς έξω των περιοχών, ·η των όροθέ- ίο 

®.170. οτων του ρηγάτου, μέ τοι|οϋτον ότι έκεΐνος όποϋ τό ευρίσκουν 
έπάνω τό κτηνόν, ·η τό πραγμαν, έντέχετα ι νά όμόσν] έπάνω 
είς τ ά  άγια  καί νά δείξν] μέ β’ μάρτυρας ότι έκεΐνον τό πραγ
μαν έγόρασέν το, η έκεΐνον τό κτηνόν έφερέν το άπαί την 
γην τούς Σαρακηνούς, μ.έ τοιοϋτον έντέχετα ι νά ένν) άμέριμνος, 15 
το λέγουν κίτες, μέ κείμενον · άμμέ έτεσαϋτα ορίζει τό δίκαιον, 
ότι έκεΐνος όποϋ έχει τό κτηνόν η το πραγμαν γαμένον, πρέπει 
νά έχν) έπεσαΰτον δίκαιον, ότι ή μπορεί τό  πραγμ-άν του νά τό 
περιλάβν) μ.έ έτεσαΰτον είς όσον ήμπορεΐ έκεΐνος νά δείξν) V) μέ 
τον όρκον του, ότι έγόρασέν το είς την γην τούς Σαρακηνούς, 20 

ότι τοΰτον ένι δ ίκ α ιο ν  άμμέ καλά ορίζει τό δίκαιον ότι, έκεΐ
νος πριν νά άναλάβν) τό πραγμαν του διά έπεσαΰτα ώςπερ 
τό έγόρασέν έκεΐνος, καί ένι κρατημένος νά δείξν) μέ β' μάρ
τυρας όποϋ νά όμόσουν έπάνω είς τά  άγια  ότι είδάν τον νο- 
μεύγοντα καί κρατούντα τό αύτόν πραγμαν τό ζητα , καί έ- 25 
πειτα  έκεΐνος νά όμόσν) έπάνω είς τά  άγια  ότι έκεΐνος έκεΐ
νον τό πραγμαν ούδέν τό έπούλησεν, ούδέ έμάρισέν το, ούδέ 
έμάχεψέν το, άμμ.έ ούτως τό έχασεν καθώς είπεν, καί μετά  

τα υτα  νά άναλάβγι τό έδικόν του, άν θέλνι, πλερόνοντα έπε

σαΰτα όσα έδωκεν έκεΐνος, ότι ούτως ην τό κείμενον ■ άμμέ άν 30 
ήμπορησγ κανείς νά μ.ά.Ον), η νά άναγνωρίσν; ότι έκεΐνος άπαϋ-
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τα  ένι ό κλέπτης όπου έσύλησεν τό  πράγμαν, καί είδάν τον 
πώς τό Ιπερνεν όταν έπήγαινεν, η δ ιότι ούδέν ευρισκεν κ α μ - 
μίαν μαρτυρίαν άπου τόν είδαν νά τό άγοράσρ, είδε έχαρίσαν 
τοΟτο κανείς εις τήν Σαρακηνιάν, τό δίκαιον ορίζει καί ή κρέ- 

5 τις κρινίσκει ούτως, δτι εκείνος όπου έχασεν τό  πράγμαν έν- 

τέ χετα ι νά άναλάβρ τό  έδικόν του ολόκληρα, καί εκείνον τόν 
κλέπτην έντέχετα ι νά τόν κρεμάσουν, όπου ποτέ τίπ οτες ού- 

δέν τόν θέλει άξιάζει εκείνον όπου έπήγεν εις την Σαρα- 
κηνίαν μέ τό  πράγμάν του, καί πάντα  όσα έχει ό κλέπτης 

10 έντέχετα ι νά γί|νουνται του αύθένίη τής χώρας εις τόν τ ό - ? ·* ^  
πον όπου έποΐκεν τούτην την κακοπραξίαν, ότι ούτως ένι κεί
μενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν των Ιεροσολύμων.

σκβ. Περί έκείνου όπου έχάσεν καί ονοματίζει την ήριέραν 
όπου έχάσεν τό έδικόν του ποταπόν δίκαιον νά γένρ.

15 ’Εάν γένηται δ τ ι είς άνθρωπος έχάσεν α’ κτηνόν έδικόν του 
καί ευρίσκει το επάνω είς έτερον άνθρωπον, καί έκεΐνος όπου 
εΰρέθην τό πράγμαν έπάνω του έρωτα τον έκεΐνον όποίί έχά
σεν τό πράγμαν, π ό τε  έχάσες τούτον τό  π ρ ά γμ α ν ; καί απο
κρίνεται καί λέγει του « έχάσα το τά  Γέννα η τό  Πάσχα »,

20 έάν ένρ δτι έκεΐνος όπου νομ.εύγεται τό πράγμαν, ή του πράγ
ματος, ή μπορεί μετά  τα υ τα  νά δείξ-ρ μέ ¡ό' μάρτυρας όπου 
νά ποίσουν ώς μάρτυρες τό πώς τό είδαν νά κρατρ καί νά 
έχρ έκεΐνον τό κτηνόν, ·η έκεΐνον τό πράγμαν είς νομήν έναν 

μήναν προτήτερα του Πασχάτου, ή των Γεννών, έκεΐνος όπου 
25 ζή τα  τό πράγμαν ή τό κτηνόν ούδέν ήμπορεΐ πλεΐον νά έχ-ρ 

κανέναν δίκαιον, ουδέ ήμπορεΐ μετά  τα ϋ τα  νά τό άναλάβρ, 
άμμέ άν ένρ δ τ ι έκεΐνος ούδέν ήμπορεΐ νά δείς·ρ τό πώς τό 
ειχεν πριν τό καιρόν όπου λαλεΐ, έκεΐνος πρέπει νά ένρ ένο
χος τής κλεψιάς, κείμενα, καί πρέπει νά έχ·ρ την τιμωρίαν

30 τοιούτην, ώς πρέπει νά έχ·ρ ό κλέπτης ό έ'νοχος, καί τοιοΰτον
δίκαιον δλων τών πραγμάτω ν κινουμ.ένων όπου τά  έ'κλεψεν ·
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άμ.με έαν εκείνος ήμπορεΐ να δείξή μ.έ β’ μ,αρτυρίαις δ τ ι είχέν 
το εν αν μ.ήναν προούν παρα τον καιρόν όπου είπεν έκεΐνος 
ότι εχασεν το, οΰδεν εχει άπεκεΐ κανέναν δίκαιον νά τό άνα- 
^■κορ, και δια τοΟτο οόδεν πρεπει κανείς νά όνοματίσρ την 
ήμεραν όπου εκλεψεν το εδικόν του, ή όπου τό έσήκωσαν, ή 5 
όπου το επαραογαλαν, οτι κάνεις ούδέν τό δυναστεύγει νά τώ  
όνοματίσρ την ήμεραν όπου έχάσεν τό έδικόν του μέ δίκαιον.

σκγ. Περί του κρατοϋντος πράγμαν άδικα καί δ ιατί τό ή - 
ςευρει, και εκείνη διδοΐ το εις προικίον κάτινος άπαί τ ά  πα ι- 

2 .δια του, ή τους συγγεναδες του, δια | ν’ άμ-εριμνηΟή άπ’ έκεί- ίο  
νην την κακοπραξίαν.

Εαν γενηται δτι είς υιος, ·ή μ.ια γυναίκα κρατεί κανέναν 
πράγμαν αδικα, άπαι τό ποιον πράγμαν ’γίνωσκε καλά ότι 
μελλει να τον άγκαλουν, και διδοΐ έκεΐνον τό πράγμαν άλλου 
είς άμαχιν, η παραδιδει το, ·ή ό ιδ ο ΐτο  είς προικιόν διά άφορ- 15 

μήν του κλέψει αύτόν διά μηχανάς είς άλλα κορμία, ού δ ια- 
τ ί  ούδέν θέλει νά τόν άγκαλέσρ κανείς, άμμέ μέ τόν άλλον 
όπου νά κρατή τό πράγμαν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει 
νά κρίνουν ούτως, δτι έκεΐνος, -η εκείνη όπου νά έχ-ρ δίκαιον 
είς τό πράγμαν ήμπορεΐ νά τό ζητήσρ δτινος θέλει άπαί 20 

τούς δύο, τούτέστιν ή έκείνου όποίί τό έ'δωκεν, ή έκείνου ό
που τό κρατεί, έκείνου όπου του τό έπούλησεν, ·η όπου τό 
έ'δωκεν διά τήν κακήν του μηχανήν, καί νικά τό δίκαιον μέ 
την άγνωριμίδαν τούς κριτάδες, τό δίκαιον κρινίσκει δτι έκεΐ
νος θέλ’ ειστεν κρατούμενος νά τό στρέψ-ρ έκεΐνον τό έκρίθην 25 
μέ δ ίκ α ιο ν  άκόμη έάν ένρ ότι, πράγμαν έδωκεν του ετέρου, 
καί κρινίσκει τό δίκαιον ότι έφειδή έκεΐνος νά λάβρ τό δί
καιόν του, ούδέν ένι κρατημένος ν’ άγκαλρ μέ τόν έτερον, μέ 
τό κείμενον καί κατά τήν άσίζαν τών 'Ιεροσολύμων.

σκό. ΙΙερι εκείνου όπου βάνει τό άγκάλεμάν του είς τήν 30 
ε'ουσίαν β , η γ  άνθρωπων, η όσους Οελει, τή ντα  πρέπει νά



χάσ?) εκείνο; όπου νά μηδέν κρατηθή εις τήν κρίσιν τού; αίρη- 
τας, ώςπερ λέγουνται φ'ράγγικα άλπ ιτροι.

Έάν γένηται ότι καμμίαν δισκεψία, η κανείς ζή τα  άπού 
τινάν πραγμαν ·ή έτερον τίποτες, καί γίνετα ι οτι οί δύο έν τω 

5 άμα βάλλουνται εί; την εξουσίαν β' ονομάτων, η έπερισσοτέ- 
ρων, καί έρχεται εις την αυλήν, καί ζητούν εϊδησιν, το δίκαιον 
κρινίσκει οτι ή αύλή ένι κρατημένη νά τούς δώση εϊδησιν, καί 

κρινίσκει τό δίκαιον, οτι εκείνοι οί δύο εις τούς ποιους έκούμ- 

πησεν το έγκλημα, άν ούδέν ήμποροΰν νά συμπάψουν, ήμ.πο- 
10 ρουν καλά νά κράξουν άλλον έναν εί; την συντροφιάν | τουςφ.173 

καλοπίχερον, ή άλλους β', καί όταν συμπάψουσιν μέ την γνώ - 
σίν τους τήν αλήθειαν, το δίκαιον Ορίζει καί ή κρίσις οτι ένι 
κρατημένοι νά στερεώσουν την κρίσιν τους καί νά την κρατή
σουν, καί εκείνος οποΰ ούδεν την κρατήσει καί άπ  εκείνον 

15 όπου νά μείνρ ή άγνωριμίδα, κρινίσκει το δίκαιον μ.έ το κεί
μενον κρίσιμον, ότι έκεϊνος όπου διά λόγου του νά μείνγ, έντέ- 
χε τα ι νά χάσ?) τό δίκαιόν του της ζήτησής του, καί ό άλλος 
νά τό έχη κερδαιμένον, καί ώς περ άν έκρίνασιν ό'τι εκείνος νά 
κάμν) το ζητούμενον νά μηδέν του τό δώσουν κερδαιμένον, άμαέ 

20 νά πλερώσγι καί την τιμωρίαν τήν έβάλασιν εκείνοι όπου ητον 
τό έγκλημαν εις την κρίσιν τους εκείνους, διά τό ποιον νά 
μείν?) τό δίκαιον, τούτέστιν νά μηδέν έβγή άπα ί την εξουσίαν 

τους καί άπα ί το νά ποϋσιν ■ καί άν ένρ περ ιττού  των δξ ·η 
των ε , εκείνοι όπου ένι τό έγκλημαν εις την έξουσίαν τους,

25 καί ούδέν ήμποροΰν όλοι νά συμπάψουν, τό δίκαιον καί ή κρίσις 
ορίζει οτι έκεΐ όπου οί περιττού συμ,παύγουν εκείνο νά ένη στε- 
ρεωμένον με τό κείμενον έκ-ΐνον τό νά ποίσουν, καί άν ούδέν 
ήμποροΰν νά συμπάψουν, ήμπορεϊ καλά τό έκκλημα νά στραφή 
εις τήν αύλήν εις τήν εξουσίαν της, ή εις τήν έξουσίαν ετέρους 

30 άνΟροόπους, άν θέλουν, καί τοΰτο ένι κείμενον κ α ί 'δίκαιον κ ατά  
τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.
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σκε. Περί όλων των άγκαλεμάτω ν των ιατρών, άπαΰτα  των 
πληγών όπου ιατρεύουν, ή όπου κόβγουν ή έναν λάβωμαν άλ- 
λοίως παρά τό έντέχετα ι καί διά τοΰτο τέθνηκεν ό λαβωμένος, 
ποταπόν δίκαιον νά γένηται έκείνου τοΰ ίατροΰ.

Έάν γένηται εις κανέναν ριζικόν ότι έγώ λαμβάνω έναν 5

σκλάβον μ.ου, -ή σκλάβαν ρ.ου, ή έτερον άλλον κορμ.ίν έπληγώ - 
σάν το εις φανερόν, καί φέρνω έναν ιατρόν, κάκεϊνος ό ιατρός 
συμπαύγει μετά  μου καί έπήρεν καρτζά και είπεν ότι εις τήν 

0.174. τρίτην ήμέραν νά τον ίάν?), έφειδή είδεν καλά | τήν πληγήν
άκωλύτως, καί γίνετα ι ότι μ ετά  τα ΰ τα  ότι κόβγει τον κακά 10 
όπου ούδέν έ'πρετεε νά τον κόψ?) καί έκοψέν τον, καί διά τοΰτο 
έτελεύτησεν, ή δ ιατί έπρεπε νά κόψ?) τήν πληγήν, ή νά άνοίξ?)
τό αύγάσιμον, ή τό άπόσταμαν του μάκρου, καί έκεϊνος " έκο-
ψέν το έκ πλαγίου τό λέγετα ι τραβέρσο, καί διά τοΰτο έτε- 
λεύτησε, τό δίκαιον καί ή κρίσις ορίζει καί κρινίσκει ούτως 15 

νά κριθή, ότι έκεϊνος ό ιατρός νά ίκανώσγ τον σκλάβον του,
•η τήν σκλάβαν του μέ τό κείμενον έτεσαΰτα όσα έχρηζεν 
τήν ήμέραν όποΰ έλαβιόθην, -ή ώςάν τήν άγόρασεν εκείνου όπου 
ήτον έδική του, ότι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  τήν  · 
άσίζαν · ομοίως ή αύλή έντέχετα ι έκεϊνον τον ιατρόν νά τον 20 

άπελογιάσουν άπαί τήν χώραν όποΰ έποϊκεν τήν αυτήν ίατρείαν 
τήν κ ακήν.

'Ομοίως έάν έκεϊνος ό σκλάβος μου είχεν τήν πληγήν εί; 
τόπον θερμόν, καί έντέχετα ι νά θέσ?] πράγματα  θερμά, ώς γιον 
ένι εις τόν μυαλόν, ή εις τάς νεύρας, ή εις τούς όρμους, καί 25 
άποΰ ενι κρυου φυσικοΰ, καί έκεϊνος πάντοτε εβανεν ψυχρά 
πράγματα, καί έκεϊνος άπέθανεν άπ’ αύτήν τήν άφορμήν, τό δί-

/ » <· /V \ , · 3/ , ,καιον κρινίσκει /-α: ορίζει να κρίνουν, οτι ενι κράτη ρ,ενος να 
ίκωνώσγ έκεϊνον τόν σκλάβον ή έκείνην τήν σκλάβαν, ότι τοΰτον 
ένι κείυ.ενον καί δίκαιον. 30

'Ομοίως άν αύτός μου ό σκλάβος είχεν άπόσταμαν είς κα- 
ΜΕ2. Β1Ι1Λ10Θ. λλΓ. ι 2
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• νεναν τόπον όπου είχεν κίνδυνον, καί έχρήζετον έτερα πράγ
ματα  μαλαχά όπου να το έμαλακτιάναν καί νά τό  έψησαν 
καί νά ¿βγάλουν εκείνον τό κακόν έςω, καί εκείνος ό ιατρό; 
έοανέν του πράγματα  θερμά καί ξνςρά άπαί τά  ποια εκείνον 

5 το  κακόν έβλαψέν τον άπέσω καί άπέθανεν, τό  δίκαιον ορίζει 

ό'τι ένι κρατημένος νά μου τον πλερώση μέ τό κείμενον.
Όυ.οίως έάν έκεΐνο[ς] ό σκλάβος μου ειχεν τήν πληγήν εις 

την κεφαλήν εις οπλήν ό τι είχεν όστίκ τσακισμένα, καί εκεί
νος οϋκ έγί|νωσκεν νά τό άνοίςη, άμμε έκράτειν το ούτως ώςφ, 

10 όπου τά  όστία τά  τσακισμένα έγγίσχσιν εις τον μυαλόν, καί 
εκείνο; δ ι αυτόν άπέθανεν, τό δίκαιον ορίζει ό’τ ι ένι κρατημένος 

μ.ου νά μου τόν άπολογηθή μέ τό κείμενον.
'Ομοίως έάν έκεΐνός μου ό σκλάβο; είχεν την πληγην εις 

τη ν  κεφαλήν, ·ή εις τόν ποντικόν του χερίου, ·η εις έτερον 
15 τόπον όπου είχεν κίνδυνον, καί έκεΐνος ό ιατρός έπολόμ.αν β' 

ημέρας η μίαν ημέραν νά έλθη νά τόν άλλάςη, ή οτι έβαλεν 
έποσαϋτα πράγματα  θερμά άπαί τά  ποια ό ποντικός του χερίου 
του η του ποδιοΰ του του μερίου έσάπην, η έορώμησεν ή πληγή  
διά τό ούδέν τον έγιάτρευσεν καθημερινόν, καί έκεΐνος έτελεύ- 

20 τησεν άπ’ αυτόν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει νά κρίνουν ό'τι 
εκείνος ό ιατρός ένι κρατημένος νά μ.οΟ τόν ίκανώση έτεσαυτα 
εις όσα έχρηζεν έκεΐνός μου ό σκάβος, ό τι ούτως ένι δίκαιον 
καί κείμενον κα τά  την άσιζαν των Ίεροσολύμ.ων.

'Ομοίως έάν έκεΐνος ό ιατρός ήμ.πορή νά δείςη εις την αυλήν 

‘¿5 μέ καλάς μαρτυρίας, ότι έκεΐνον όπου έγιάτρευσεν έπεσεν μέ 
γυναίκαν, ή έπιεν κρασίν, ή εφαγεν κανέναν κακόν φαητόν το ι- 
ουτον όπου τόν έδιαφέντεψεν, ή έποΐκεν κανέναν πραγμ.αν ά- 
τακτον ήτσου γλήγορα, τό δίκαιον ορίζει καί κρινίσκει ή κρίσις, 
ό'τι άν εν/) καί ό ιατρός έγιάτρεόψέν τον άτακτα , ούδέν ένι 

20 κρατημένος νά του στρέψη τίποτες, διότι πλεΐον φανερόν "ραγ- 
υ.αν ένι ν’ άγροικήσουν ό τι άπέθανεν δ ιατί ούδέν έκράτησεν
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την δ ιχ ίτχν  όπου τόν έπαράγγειλεν ό ιατρός, καί ούτως ένι 
δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν ■ άμμέ άν ούδέν τόν έδια
φέντεψεν ό ιατρός νά φάγη καί νά π γή , η άπού γυναίκαν έγ -  
γίση, καί έκεΐνος έκοιμήθην μέ γυναίκαν καί εφαγεν καί επιεν 
άτακτα , τό δίκαιον ορίζει ότι ό ιατρός ένι κρατημένος έκεΐνον 5 

τόν σκλάβον νά τόν πλερώση μέ κείμενον, διότι ό Ιατρός ένι 
φ.116. κρατημένος μέ κείμε|νον ήτσου γλήγορα, ώς γιον νά δή τόν 

αύθέντην, νά τόν όρίση τ ή ν τ χ  νά φάγη καί τή ντα  όχι, κα ί άν 

ούδέν τό ποίση νά του γενη κακόν, πρέπει νά ένη ή ζημία 
έπάνιυ του ιατρού. 10

"Οτι έκεΐνος ό ιατρός μέσα εις τούτον ο τ ι έπήρεν τόν άσθενή 
νά τόν ίατρεύση, ήλθέν του κίνδυνος ό τι έπιάστην ύπό των 
Α’γαρηνών, καί ήλθέν του άσθένεια, ή ετερον τ ίπ ο τες άδέςιον 
άπαί το  ποιον ούδέν ήμπόρησεν νά έλθη νά τόν ίδή έκεΐνον 
τόν άσθενήν, καί έκεΐνος άπέθανεν, τό δίκαιον κρινίσκει ότι ό 15 
ιατρός ούδέν ένι κρατημένος νά ίκανώση τίποτες μέ τό κείμενον 

’Α μμέ έάν ένη ότι ό ιατρός ειχεν οΰτως κακά ίατρεύσει τόν 
άσθενήν, ώς άνωθεν δηλοΐ, κανέναν έλεύθερον άνθρωπον, ή καμ- 
μίαν γυναίκαν έλευθέρχ, καί εκείνη, ή έκεΐνος άπέθανεν, τό δί

καιον κρινίσκει ότι έκεΐνος ά ιατρός νά ένη κρεμασμένος, καί 20 

πάντα  όσα έχει πρέπει νά δοθούν του άρχοντος του τόπου 
έκείνου, μέ κείμενον · καί έάν έπερίλαβεν τίποτες άπαί τόν 
άπεθαμένον πρέπει νά στραφούν εις τούς σ υγγενε^  του τεθνεώ- 
το ; άπαί τ ά  άγαθά του ιατρού, ότι ούτως έστίν κείμενον. 
Ο'μοίως έάν έκεΐνος ό ιατρός έγιάτρεψεν έναν σκλάβο* μου, ·η 25 
μίαν σκλάβαν μου όπου είχεν ή τό πόδιν, ή τό χέριν τσακι- 
σμένον, καί έκεΐνος είπεν καλά τήν ήθελεν ίατρεύσειν, έάν ή μ 
πόρησεν νά τήν  έγίανεν, καί έπήρεν καί έβαλεν τό χέριν του 
μ.έ στοίχημαν, καί έπήρέν τον καί έγιάτρευσέν τον ούτως κακά 

μέ τά  έμπλάοτριά του, ότι τίποτες ούδέν τήν άςίαζεν, καί έκεΐ- 30 
νος έναπομεινεν λαβωμένο; π ά ντοτε:, τό δίκαιον κρινίσκει ότι
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έκεΐνος νά πάρρ έκεΐνον τον σκλάβον, καί νά πλερώσρ τον αύ- 
Οέντην του έτεσαυτα όσα του έκούστεψεν, καί αν ενρ ότι ό 
ιατρός ούδέν εχει πογέρι νά πλερώσρ όλα, τδ δίκαιον κρινίσκει 
οτι εκείνος ό ίατρδς ενι κρατημένος νά άφήσρ τον σκλαβον 

g του αύθέντη του, η της κυράς του εκείνους όπου I ήτον, μ έο .ΙΤ ί 

τοιοϋτον, οτι ό ίατρδς νά τον ίκανώσρ έτεσαυτα όσον εκείνος 
ό σκλάβος, η εκείνη ή σκλάβα νά άξιάζρ παρακάτω διά τδ 
ενι λαβωμένος διά τδ  π τα ΐσ μ ά ντο υ .

Ά μ μ έ  έάν γένηται οτι αύτδν τδ λάβωμαν πολομά το ένοΰ 
χριστιανού, ή μίας χριστιανής, τδ δίκαιον κρινίσκει οτι έντέ- 
χε τα ι νά χάσρ τον γρόθον του τδν δεξιόν, καί νά μ.ηδέν ζη - 

μιωθή πλεΐον, χωρίς άν έπήρεν τίποτες άπ’ εκείνον διά νά τδν 
ΐατρέψρ, ενι κρατημένος νά του στρέψη μέ δίκαιον.

σκς\ Περί των ιατρών των κτηνών, όπου δ ί αύτήν την κα
ί  5 κην τους κίβεψιν καί ΐατρείαν, η διά κακά νά τά  καλλικώσουν 

λαβονουν κανέναν κτηνόν, καί τίς νά τδ πλερώσρ έκεΐνον τδ 
λάβωμαν του κτηνοΰ του καβαλλάρη, $ του βουγέζη, ή εκεί
νου όπου εν ι.

Έ άν γένηται άπού καμμίαν αδεξιοσύνην ότι κάτις άνθριοπος,
20 όποιος καί άν ένρ, ή καβαλλάρη;, η βουρζέζης, καί στείλει τδ 

κτηνόν του να τδ  καλλικώσουν, ή νά τδ  ίατρεύψρ κανενοΰ 
καλλικα, καί έκεΤνος νά τδν ίάτρευσεν ήτσου κακά ότι έλά- 
βωσέν το, η ΐψόφησεν, τδ δίκαιον κρινίσκει ότι, έάν ενρ εκείνος 
όπου ήτον τδ  κτηνδν εδικόν του ήτον λήζιος, ένι κρατημένος 

2 β ό  καλλικάς νά του τδ  ίκανώσρ, διά άλογον ροκδν πέρπυρα μζ 
καί έάν ήτον μούλαν, ή βορδόνιν, έντέχετα ι νά του δώσγ πέρ
πυρα λ', μέ τοιοϋτον ότι τδ  κτηνδν τδ 7^αβωμένον, ή τδν ψο- 
φισμένον μέ όλον του τδ πετζίν  έντέχετα ι νά ένρ του μαρι- 
τζά , ή του κ α λ λ ικ ά .

30 Ά μ μ έ  έάν evvj ότι ένι εκείνος όπου ήτον έδικόντου τδ κτηνδν 

τδ έψόφησεν, ή τδ έλαβώθην ήτον έπρουζέζης ή άλλος καβαλ-

<ρ·178.
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λάρης παρά λίζιος, τδ δίκαιον κρινίσκει ότι εκείνος ό καλλικάς 
ενι κρατημένος νά δώσρ έ'τερον άλογον, καθώς ήτον τδ  κτηνόν 

του τδ έψόφησεν, ή τδ έλάβωσεν, ή έπεσαΰτα καρτζιά  ώς 
γιον έξαζεν τήν ημέραν όπου τδ έμαρτζίασεν, ήγουν ίάτρεψεν, 
ό τ ι ούτως ένι δίκαιον. 5
, | Ά μ ιιέ  έάν ένρ ότι εκείνος όπου εμελλεν νά καλλικώσρ τδ
κτηνόν μου έκάρφωσέν το, καί διά τδ αύτδν κάρφωμαν έμπήκε 
νερδν καί τδ κτηνδν έλαβώθην, τδ  δίκαιον κρινίσκει ότι ενι 
κρατημένος νά ίκανώσρ, τδ λέγετα ι κοινήν φωνήν νά μεντιάσρ, 
έτεσαυτα όσα το κτηνδν έχρηζεν, έπεσαΰτα οσα τδ  κτηνδν νά 10 

έξιάζρ παρακάτω διά έκεΐνον τδ λάβωμαν, ότι ούτως ένι δίκαιον.
'Ομοίως άν έστειλα  έναν έδικόν μου κτηνδν εις ένα μαρετζά, 

ήγουν καλλικάν διά νά του έβγάλρ τούς σκορδαψιούς άπαί 
τά  ’μ ατία  του, καί εκείνος έβγαλέν τους ήτσου κακά ό τι έβ γα - 
λεν τούς οφθαλμούς του καί ούδέν θωρεΐ πλεΐον τ ίποτες, τδ 15 
δίκαιον κρινίσκει καί όριζει νά κρίνουν ότι εκείνος ό καλλικάς 
ένι κρατημένος νά του στρέψη έναν τοιοϋτον κτηνόν, ώς γιδν 
ήτον έκεΐνον, ή τδ  άξίαζεν, μέ τδ  δίκαιον καί κείμενον.

Έάν έστειλα έναν έδικον μου κτηνδν ένοΰ καλλικα νά τδ 
ΐατρέψρ, καί γίνετα ι ότι ίάτρεψέντο τόσον κακά ότι έλάβωσέν το, 20 

ή έψόφησεν διά εκείνην τήν ΐατρείαν, το δίκαιον ορίζει καί κρι- 
νίσκει ο τ ι εκείνος ό καλλικάς ενι κρατημένος νά του ίκανώσρ 
μέ τδ  κείμενον καί μέ τήν άσίζαν.

[Ά ]πού πάσαν κακουργίαν τήν νά ποίσρ εις καλλικάς εις 
τδ κτηνόν μου, τοιούτην ώς γιδν καί άν ένρ, άπαί τήν κακο- 25 
εργίαν του καί διά τήν αγνωσίαν του ότι ούδέν ήξευρεν νά τδ 
ποίσρ καί έλαβεν νά τδ ποίσρ πολλά καλά, τδ  δίκαιον κρινί- 
σκει καί ορίζει ούτως νά κριθρ, ότι άπό πάσαν εργασίαν του 
εκείνου ό τεχν ίτη ς νά ένρ άποΰ ποντίζε ι άλλου πράγμαν καί 
γειροτερίζει το, ενι κρατημένος ό τεχν ίτη ς  νά του ίκανώσρ τήν 30 

ζημίαν, μέ κείμενον καί μέ τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.
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σκζ. Περί τών βοτάνοον τών εργασιών τών ιατρών τα  διδοΰν 
κάτινος άσθενη κανέναν δροσάτον, η κανέναν βοτάνιν, νϊ στομα
χικόν άπαί το ποιον άπέθανεν άπαί την κακήν βλέπησιν.

’Εάν γένη τα ι άπδ κανέναν ριζικόν δ τ ι είς μου | σκλάβος, -ήφ.Π9. 
5 σκλάβα νά ήστένησεν άπου κοιλιακόν, καί εί; ιατρός ερχεται 

εις τον αϋθέντην του, η εις την κυράν του και λεγει του, οτι 
πολλά μ ετά  χαρα; νά τον έγίανεν πολλά καλά, καί συμπαύγει 

μέ τον αύθέντην του με άποκοπήν φθιασμένην, καί μετά  ταϋτα  
γ ίνετα ι δ τ ι έκεΐνος ό ιατρός δίδει του πράγματα  κινητικά, η 

10 πρά γμ α τα  θερμ.ά, άπαί τά  ποια πράγμ ατα  τό φλογήν του δλον 

έσάπην καί έπ^γεν άποκάτω του εις τό άγγεΐον, καί εκείνος 
έντέχετα ι νά του δώση πρά γμ α τα  στυφθικά καί ψυχρά, καί ού- 
δέν τό έποΐκεν ούτως ώ; γιον έντέχεται, καί διά τούτο άπέ
θανεν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει δ τ ι έκεΐνος ό ιατρός ενι 

15 κρατημένος νά μου στρέψη έναν τοιοϋτον σκλάβον, ·η την τ ι μην 

έτεσαϋτα δσον μου έκούστεψεν εις την ημέραν έκείνην όπου 
άπέθανεν, καί τούτο ενι δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν.

'Ομοίως έάν γένηται δτ ι εις έδικός μου σκλάβος ενι ασθενής 
άπου βράσιν, ηγουν έχει μεγάλην πυράν μέσα εις τό κορμίν 

20 του, καί έκεΐνος ό ιατρό; έφλογοτόμισέν τον πριν τό άληθινον 
τάρμε όπου έπρεπε νά φλογατομίση, καί έβγαλέν του πολυν 
αίμαν έπεσαϋτα δτ ι έκεΐνος ό άσθενης άπαί την άχαμνοσύνην 

της πυοας την είχεν, έστόντο; συτσακισμένος, δ τ ι  άπαί την 
φλογοτομίαν έμπηκέν του ή πυρά εΐ; τήν κεφαλήν του καί .

25 έφτερνακίστην καί έπέθανεν, τό δίκαιον κρινίσκει δ τ ι έκεΐνος ό 
ιατρός ένι κρατημένος νά τον άνταποδώση μέ δίκαιον καί κατά 
την άσίζαν έτεσαϋτα δσα έκεΐνος ό σκλάβος, η ή σκλάβα εχρη- 
ζεν την ημέραν άπου έτελεύτησεν, η έπεσα~τα δσα τοϋ έκού
στεψεν άπό πρώτης άγορας, δτι ούτως ενι τό δίκαιον καί κεί- 

30 μενον μέ την άσ ίζαν.
'Ομοίως έάν γένηται δτι είς έδικός μου έκρύανεν καί εχει

ο.ISO. ασθένειαν της ψυχρό|της, καί εί; ιατρός ήλθεν όμπρός καί είπεν 
του κυρίου του « έγώ νά τον ’γιάνω καλά » καί συμπαύγει μέ 
τον κ,ύρην του καί προυμ,ουτιάζει του νά τον ΐατρεύση νά γινή 
καλά, καί γίνετα ι δτι φλογοτομά τον έπάνω εις έκεΐνον τό 
ψύχος, καί τοϋτο πο ιεί το άπό του κακού του νοΰ, δτι ούδεν 
έπείκαζεν καλά νά άγνωρίση την άσθένειάν του, ουδέ διά νά 
τό κρίνη άπαί τό ποιον ό άσθενης έγύρισέν του βήχας ςηρός, 
•η χάνει τον λόγον του, η στεγνόνει τό στήθος του άπαί την 
ψυχρότηταν όπου ’χεν, καί παρά τής φλογοτομίας άπου τον 
έποΐκεν αύτος ό ιατρό; νά ποίση καί άπαί τούτον άπέθανεν, 
τό δίκαιον κρινίσκει δτι έκεΐνος ένι κρατημένος νά ίκανώση καί 
νά τοϋ στρέψη του αύθέντη του, η τη ; κυρας του έπεσαϋτα δσα 
έκούστεψεν τοϋ αύθέντη του, η τ η ; κυρας του, μέ τό κείμενον, 
δτι ούτο)ς ενι τό κείμ.ενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

'Ομοίως έάν είχα έναν σκλάβον, $ μίαν σκλάβαν άποΰ ήταν 
έδρωπική, τούτέστιν είχεν την κοιλίαν παχεΐαν, καί εί; ιατρός 
έπήρέν τον νά τόν γιάνη μέ στοίχημαν φθιασμένον, καί έκεΐνος 
ό ιατρός σκίζει την -κοιλίαν του έκεΐ όποΰ ήτον τό κακόν, καί 
τοϋτος ούδεν ήςευρεν νά έβγάλη τό νερόν όποϋ ήτον άπέσοο μέ 
δίκαιον καί μέ μέτρος, άμ.μέ άφήκεν καί έςέβην έπεσαϋτα την 
πρώτην φοράν, ού είς την δευτέραν, καί άπ  αυτό έκεΐνος έχάμνη- 
σεν έπεσαϋτα δτι έχάσεν την όπνάν καί άπέθανεν, τό δίκαιον 
κρινίσκει καί ορίζει δτι έκεΐνος ενι κρατημένος νά στρέψη τον 
σκάβον, η την σκλάβαν, κατά  τό κείμενον καί κατά την άσ ίζαν.

'Ομοίως έάν είς έδικός μου σκλάβος ήτον άσθε νης άπου πύ- 
ρεξιν καθημερινήν διπλής πυρα; καί ψυχρότητος, καί είς ιατρός 
έρχεται είς τόν κύρην του -η είς τήν κυράν του καί λέγει δτι 

ο.181.νά τόν γιάνη άπου έναν καθάρ|σιον βοτανιού, καί συμπαύγει 
μέ τόν αύθέντην του νά τό ποίση, καί πέρνει τόν σκλάβον νά 
τόν ΐατρεύση, καί τότες διδοΐ του τό β,ούθημαν τήν πρώτην 
τής εσπέρας, ή τό μεσονύκτιον, καί είς έκεΐνον τό βοτάνιν είχεν
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έπεσαύτην σικαμωνίαν, ότι ήτον έπεσαύτα δυνατόν, ότι εκείνο; 
ετελεότησεν παραυτύς ώ ; γιον το έπιεν, -η έττίο'εν ή κοιλία του 
έτοσαυτα εις το άγγεΐον ότι πριν ξημερώσϊ) έβγαλε πάντα  όσα 
είχεν άπέσω καί τό συκότιν του καί άπέθανεν, καί διότι ό ια

τρός- δεν έσυγκέρασεν τον άσθενην ώ; άπαιτειν, καί έδωκέν του 
τό β ο τ ά ν ι καί ούδέν ήμπόρησεν νά πή τίποτες εις τό άγγεΐον, 
τό δίκαιον κρινίσκει ότι, άν έπέθανεν άπού κανέναν άπ’ αύτα 

τα  σημεία, ότι εκείνος ό ιατρός ένι κρατημένος νά του άνα- 
πλερώσγ μέ τό κείμ.ενον καί κατά την άσίζαν.

'Ομοίως έάν είς έδικός μου σκλάβος άσθενή εις τον άφεδρώναν, 
καί ήλθεν εί; ιατρός καί είπεν ότι νά τον γιάνγ καλά, καί έσύμ- 
παψεν με τον αύθέντην του καί έλαβέν το εις ίατοείαν διά. νά τον 
γιάνγ, καί γ ίνετα ι ότι διδοΐ του καμμίαν πούδραν, -η χόρτον δυνατόν 
νά πγή , καί εκείνος ήπγέν το καί άπέθανεν, τό δίκαιον κρινίσκει 

15 ότι ενι κρατημένος νά τον άμαντιάσγ, ήγουν νά τον στρέψγ, μέ 
δίκαιον καί με την άσ ίζαν. 'Ομοίως έάν είς έδικός μ,ου σκλά
βος έχη κακόν είς τον άφεδρωνάν του, καί είς ιατρός λαμβάνει 
νά τον 'γ ιά νγ , καί γίνετα ι ότι παίρνει έναν σίδερον πυρωμένον 
πολλά καί θέλει νά ψήσή τήν στράταν άπεκεΐ άπού έ'ρχεται 

20 τό  κακόν τούτο, καί ούδέν άςςευρεν νά τό ποιήσγ, άμμε έψησέν 
του καί έστρεψεν την κεφαλήν του ετέρου του κωλοντέρου, 
καί εκείνον τό έ'ντερον έκρατηθην καί έσφάλισεν άπαί τό κά- 
ψιμον είς οπλήν ότι πλεΐον ούδέν ήμπόρησεν νά άναπαυτή μ.έ- 
γαν νερόν (1 ), καί έτελεύτησεν, τό δίκαιον κρινίσκει καί όρίζει, ότι 

25 εκείνος ό ιατρός, | ενι κρατημένο; νά άμαντιάσγ εκείνον τον φ-182. 
σκλάβον μέ τό κείμενον, όσον είχεν κουστέψει τοΟ αύθέντη του, 
κείμενα καί κατά  την κρίσιν. 'Ομοίως έάν έχω έναν έδικόν μου 
σκλάβον άσθενην άπού κελέφιον, η άπού ψώραν στεγνήν, -η 
άπού έτέραν άλλην άσθένειαν, καί έρχομαι είς κανέναν ίατοόν

30

(1) γραπτέον, κ α ι ρ ό ν ?
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καί πολομώ του στοίχημαν ότι νά τον γιάνή είς τα  ήμ.ισα όπου 
νά πουληθή νά ένη έδικά του, και τα  αλλα τού αύθεντη του 
όπου τον άγόρασεν, καί έκεΐνος ό ιατρός λαμ,βάνει τον πρός 
ίατρείαν, καί πολεμ.α τό ήγνωρίζει, άλλα ούδε χρηζει τίποτες, 
καί έκεΐνος άπεθανεν, τό δίκαιον κρινίσκει ότι ό ιατρός ούδέν 5 
έντέχετα ι νά πλερώσγ) τ ίποτες περί τη ς αυτής ύσθερίσης μέ 
κείαενον, διότι χάνει τον κόπον του προτήτερα καί την δού- 

λεψίν του καί πά ντα  όσα έμελλεν νά λαβή, καί ούτως ενι 
κείμενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν. 'Ομοίως έάν κανείς νά 
έγιάτρεψεν ούτως καί έναν έλεόθερον άνθρωπον, ·η μίαν έλευ- 10 

θέραν γυναίκαν, τό δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνος ό ιατρός έν- 
τέχετα ι νά ένη κρεμασμένος, καί πάντα  όσα έχει νά ένγ του 
αύθέντη · άμμ.έ πριν νά τον κρεμάσουν, έντέχετα ι νά τον πέρνουν 
διαλαλωντα μέ μίαν καρούραν είς τό χέριν του καί νά τον 
γυρίσουν την χώραν, οτι τούτο ενι κείμενον και δίκαιον, δια Ιο 
νά φοβερίσουν τούς ετέρους ιατρούς να μηδέν κακοποιοϋσιν, ότι 
τούτον ένι δίκαιον. Καί καλά νά ήγνω ρίζετε ότι είς πά ντα  τού
τα  τά  αμαρτήματα  έντέχετα ι νά έχη δίκαιον δύο μάρτυρας, πριν 
νά καταπ ιαστή , ·η νά άφοοραθή ό ιατρός, έάν άρναται ότι τό 
πραγμαν ούδέν έδιάβην, καθώς λέγετα ι, ότι έγιάτρεψέν τον, ώ; 20 

άνωθεν έλαλήθην, τούτέστιν έκεΐνοι οί μάρτυρες νά όμόσουν είς 
τά  άγια  ότι είδάν τον έμ.προστέν τους ούτως έκεΐνον τόν άσθενην 

φ.183. νά ίατρέψγι άπό τοιοΰτα βοτάνια | καί άπό τοιοΰτα δροσάτα καί 
άπ αύτών έπέθανεν έκεΐνος ό άσθενής, ότι έτερην ασθένειαν είχεν, 
καί πώς ήκοΰσαν του άσθενή νά πή ότι διά. τό τού είχεν δώσει 25 
έγνωθεν καλά μέσα είς τό κορμίν του ότι άπεθαίνει, καί μετά 
ταΰτα  νά τόν λάβουσιν μέ δίκαιον έκείνου τού σφαμ.οϋ, οΰ του 
χριστιανού, ή έκείνου τού σκλάβου τόν έντέχετα ι νά πλερώσγ, οΰ 
τού χριστιανού άπαί τόν ποιον μέλλει νά κρεμαστή, ώς άνωθεν 
έλαλήθην, ότι ουτω ; ένι δίκαιον, ότι άλλοίως ούδέν πρέπει νά 3ο 

ένγ ένοχο; κατά τό πεΐν τούς λας, η τού άσθενή, χωρίς άλλον.



Of/.οιως καίνεις ιατρός ξένος, τούτέστιν όπου ήρτεν άπουπέρα 
η άπου την Σαρακηνίαν, ούδέν πρέπει νά ίατρεύση άπού κ ά
ρουραν τιναν, έως όπου να φανερωθή μέ ετέρους ιατρούς τούς 
καλλιώτερους όποΟ έχει χώρα, έμπροσθεν του επισκόπου, καί 

5 προτητερα παρα τούτον να γένη, καί άν ήγνιορίσου ότι ούτός 
έστιν δίκαιος κληρονόμο; τής ιατρείας, νά ίατρεύση όρισμ,όν έντέ- 
χ ε τα ι νά του δοθή παρά του επισκόπου, άπωδε καί όμπρός νά 
ιατρευγη εις την χωράν, η όπου νά θελήση μέ το χαρτίν του 
επισκόπου, καί νά έχη μαρτυρίαν ότι ιατρός ένι προβιασαένος, 

10 x a t ήμπορει να ιατρευση οπου τον θέλουν άπό καρούραν, και 
ούτως ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν.

Ό μ οίως καί έάν γένηται ό'τι ούδέν ένι καλός ιατρός όπου 
ούδεν ημπορεΤ να ίατρεύση, το δίκαιον κρινίσκει ότι ό επίσκο
πος και. ή αύλη εντεχετα ι νά τον ορίσουν νά εύκαιρέση την 

15 χούραν όδίχως νά ίατρεύση Ttvav · καί άν λάχη  ότι κανείς ια
τρός νά έτόρμησεν νά ίατρεύση εις την χούραν δίχως εϊδησιν, 

ή αύλή πρέπει νά τον πάρη καί νά τον γιβεντίση έξω τής 
χώρας, μέ δίκαιον.

σκη. Διά πόσας άφορμάς ήμπορει νά ξηκληρώση ό πατήρ 
20 τά  παιδιά  τους, μέ το κείμενον καί μέ δίκαιον, καί κατά  

την άσιζαν των | Ιεροσολύμων, καί κατά τον νόμον άπαυτα  
Έ αν γένηται άπό καμμίαν άδεξιοσύνην ότι ό υιός, η ή κόρ 

βάλλει χέριν επάνω του πατρός του, ή έπάνω τής μητρός του, 
καί δέρνει τους, το δίκαιον ορίζει ότι ένι ξηκληρωμένος μέ κεί- 

2 5 μενον εκείνον τό παιδίν όπου νά ποίση ούτως θέλοντα τού 
πατρός, η της μητρός.

Ή  δευτέρη α ιτία  δ ιατί ό πατήρ, $ ή μήτηρ ήμπορουν νά 
ξηκληρώσουν τά  τέκνα τους, ένι ότι έάν τά  τέκνα ποιοΰσιν με- 
γάλην άσχημοσύνην του πατρός τους, ή της μητρός τους, ότι 
ένι κείμενον καί δίκαιον.

Ή  τρίτη  α ιτία  δ ιατί δύνονται ξηκληρωθήναι τά  τέκνα, έάν
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βάλουν, η λαλήσουν ψευδομαρτυρίας καμμίας ανομίας έπί τόν 
πατέραν η την μητέραν, καί άγκαλιοϋν τους εις κριτηριον, ώ; 

περ έξ αύτων τους ούδέν μένει νά λάοη ό πατήρ τους, η ή 
μητέρα τους μεγάλην άντροπην .

'I I  τετάοτη  α ιτ ία  δ ιατί έξηκληρόνουνται τα  τέκνα έκ των δ 
ίδίων γονέων, έάν τά  τέκνα έποίησαν τ ίποτες πραγμαν άπαί 
τό ποιον ήθελαν νά άποκτείνη τον πατέραν του, ή την μ η τέ
ραν τ ο υ . Ί Ι  π έμ π τη  α ιτία  του έξηκληρωθήναι, δεϊ γενέσθαι έά/ 
ό υιός πέση μετά  τής μητρυιά; του, η έάν -η κόρη πέση μετά 
τόν πατρυιόν τ η ς . Ή  έκτη α ιτ ία  ένι έάν ό υιός η ή κόρη ά γ -  10 

καλέση τόν πατέραν της, η την μητέραν τ η ; άπό κανέναν παρά- 
πτω μαν άδικα μέ τό ίδιον τους θέλημαν, καί διά τό χρόνισμαν, 
ήγουν τό μ.άκρυμ.αν άπου πολομα ο υιος, η η θυγατέρα ά., ε
κείνον τό έγκλημαν λαμβάνει ό πατήρ, η ή μητηρ μεγάλην 
ζη μ ία ν . 'Η  έβδομη α ιτία  ένι, έάν ό πατήρ, η ή μητηρ ένι εις 15 
φυλακήν τοΐς ’Αγαρηνοί; διά πράγμαν, καί ζητούν νά τούς 
κρατούν άμάχιν εις τόν τόπον του πατρός του, η τής μητρός 
του έως όπου νά λάβουν τό έδικόν τους, καί ό υιός ούδέν θέ
λει νά έμπη έγγυτης διά τόν πατέραν το υ . 'II όγδόη α ιτία  
διατί έξηκληρωθήναι τά  τέκνα έκ των άγαθων τούς γονείς 2 0 

185.ενι, ότι έάν ό πατήρ | η ή μήτηρ ένι εις την φυλακήν τοΐς 
Α’γαρηνο~ς, καί τά  τέκνα έχουν καλά νά τούς εξαγοράσουν, 

ούδέ νά τούς έκβάλλουν άπαι την  φυλακήν.
'II έννάτη α ίτια  ένι έάν έκώλυσεν τόν πατέραν του, η την 

μητέραν του νά μή ποίηση διαθήκην, ούδέ νά δώση διά τόν 25 

θεόν τινός έτέρου.
Ί ΐ  δεκάτη α ιτία  ένι, έάν ό υιός ή ή θυγατέρα άβουλα τού 

πατρός ή τής μητρός συναυλίζονται μ ετά  τούς ζηγκλούριδας, 
καί γίνουνται ό υίός ζηγκλούρης, καί ή θυγατέρα πο ιεί πολι- 
τ ικ ά τα  καί γίνετα ι των πάντων, καί ό πα τή ρ  της, ή ή μητέρα 3 0 
της θέλουν νά την παντρέψουν, καί ούδέν θ έ λ ε ι. 'Π ένδεκάτη
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αιτία, εάν ό πατήρ, ή ή μήτηρ ένι έξω τοΰ νοΰ του;, καί τά  
τέκνα τους ούδέν τού; διατηρούν, καί ούδέν τούς πολεμούν το 
έντέχετα ι νά ποίσουν, καί διά τοΰτο υπάγει ό πατήρ καί κρέ
μα καί τσακίζει τον σφόντυλόν του καί γ ίνετα ι του έτερον 

5 κακόν, το δίκαιον κρινίσκει δτι εκείνα τ ά  πρά γμ α τα  τοΰ πα- 
τρός, ή της μητρός τά  έμελλε νά ένη των τέκνων τους αν 
ούδέν ε’ίχασιν ποίσειν προ; αυτούς, τα ΰ τα  έντέχετα ι νά ένη 
του αύθέντη μέ τό κείμενον.

Ή  δωδεκάτη α ιτία  ένι έάν ό πατήρ ένη ορθόδοξος, καί ό 
10 υιός, ή ή θυγατέρα ένι αιρετικοί, ή πατερίνοι καί ό πατήρ ή 

ή μήτηρ ένι ορθόδοξοι.

σκθ. Δια ποσας αιτίας ήμπορεΐ νά ξηκληοώσουν οί υιοί τον 
πατέραν τους, ή τήν μητέραν τους άπό πάντα  δσα έχουν.

Α ιτια ις παρα τού; ποίας τά  τέκνα δύνονται ξηκρηρωσαι τον 
15 πατέραν τους, ή τήν μητέραν τους εις έπ τά  α ιτ ία ς. Πρώτη 

α ίτια  ένι, έαν ό πατήρ ή ή μήτηρ ήθέλησαν νά άποκτείνουν 
τά  τέκνα τους χωρίς κανενοΰ πτα ίσ ματος.

'II δευτέρα α ιτία  ένι, έάν ό πατήρ ή ή μήτηρ ήθελαν νά 
φαρμακέψουν τά  παιδιά  τους, ή νά τά  προδώσουν διά νά λ ά - 

20 βουν το έδικόν το υ ς .

Η τρίτη  α ιτία  ένι, εάν ό πατήρ ή ή μήτηρ έδιαφεντέψαν τόν 
υίοντους να μηδέν μεταλάβη, διά τό ούδέν έποΐκεν διαθήκην καί 
περι τοΰ ίδιου εδικοΰ, καί διά τούτο έτελεύτησεν άξηγόεευτος.

| II π έμ π τη  α ίτ ια  ένι έάν ό υιό; ή ή κόρη ένι εις τήν φ.186. 
25 φυλακήν τού; ’Αγαρηνούς διά τόν ιδίαν τήν μητέραν τους, καί 

ούδέν θέλουν νά τούς άξαγοράσουν έκ τής κάκιοσης.
Ή  έκτη α ιτία  ένι έάν τά  τέκνα ορθόδοξα, καί ό πατήρ, ή 

ή μήτηρ ένι π α τερ ίνα .

Ή  έβδομη α ιτία  ένι έάν ό πατήρ ή ή μήτηρ ύπαν νά σα- 
30 ρακηνέψουν, ή γίνουνται ’Ιουδαίοι ή Σαμαρίταις. Καί διά δλα 

τ ά  άνωθεν πράγματα  καί υποθέσεις ένι δίκαιον καί κείμενον
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νά γίνετα ι καί κατά  τόν νόμον καί κατά  τήν άσίζαν του ρη
γάτου των Ίεροσολύμ.ων, δτι τούτα  έθέσπισέν τα  ό ρέ δ ίπα - 
τουήν τοΰ Μπύρκ, του ποιου ό θεός νά του συγχω ρήση.

σλ. Τώρα νά ακούσετε τάς ύποθέσεις των πλερωμ.άτων τά  
μέλλει νά γίνουνται εις τήν αύλήν του φούντηκος, τά  έθέσπι- 5 
σαν άπού τή ντα  πράγμ ατα  μέλλει νά κρίνουν καί άπαί τά  
ποια δχι, καί. τή ντα  έντέχετα ι νά λάβη άπ’ έκείνους όπου έρ- 
χουνται τής θαλάσσου, καί τά  πράγμ.ατα τής γής όμ.οίως. 
Τ οϋτα θέλουν έμπή παραμπρός.

Περί των πραγμάτω ν των κλαπέντων τό έθέσπισέν, έφειδή ίο  
ήκούσατε των άλλων κρ ιμάτω ν.

σλα. Περί των πραγμάτω ν των κλαπέντων τό έθέσπισαν, 
έφειδή ήκούσατε των άλλων κριμάτων, νά ακούσατε καί των 
άλλων αμαρτημά τω ν. Καί αυτόν έλατίνηκον.

Περί του κλέπτη τόν πιάνουν κλέφτοντα τά  πρά γμ α τα  τ ι-  15 
νός, καί τήντα  ένι κρατημένος νά ποίση έκεΐνος, ή έκείνη όπου 
πιάσουν τόν κ λέπτην.

Καλά πρέπει νά ήξεύρη πασα άνθρωπος, δτι άν ένη δτι 
πιάσει εις άνθρωπος έναν κλέπτην εις τά  πράγματά  του κλέφ

τοντα εις δποιον τόπον τόν πιάσει έπάνω εις τά  άγαθά του, 20 
τό δίκαιον κρινίσκει δτι ένι κρατημένος νά τόν . φέρη εις τήν 
αύλήν, τούτέστιν εις τήν κρίσιν θέλει νά τόν στρέψη μέ δσα 
έπήρεν · καί έάν γένηται δτι έκεΐνος, ή έκείνη όπου πιάσουν 
τόν κλέπτην ούδέν τόν δίδουν εις τήν κρίσιν, άμμε αφήνουν 

ο. 187.τον νά πά γη , άφόν τόν πιάσουν, τό δίκα'-Ιον κρινίσκει δτι έ- ->5 

κείνος, ή έκείνη όποΰ τόν πιάσει καί άφήσει τον, ένι κρατημέ
νο; νά δώση τοιούτην κρίσιν, ώς γιον έπρεπε νά λάβη ό κλέ
πτης, άν τόν είχεν λάβει ή κρίσις, δ τ ι τούτον ένι κείμενον ■ 
άμμε άν τοΰ έγλύτωσεν είστανιό του, τό δίκαιον άνακρινίσκει 
δτι ούδέν ένι κρατημένος πλεΐον τ ίπ ο τε ; διά εκείνον τόν κλέ- 30 
πτην, κατά τό κείυ.ενον καί κατά  τήν άσίζαν των Ιεροσολύμων.
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σλβ. ΙΙερί του κλέπτη  τον νά πιάσουν εις τήν άνομίαν, 
τ ’ηντα νά γένηται, άπ’ αύτοΰ καί φεύγει, καί τρέχουν τον καί 

φωνάζουν του, καί φεύγει διά την φωνήν όπου κράζουν όπ ι
σθεν τ ο υ .

5 ’Εάν γένηται άπό ριζικού ότι εί; κλέπτης έμπαίνει εις κα- 
νέναν σπίτιν καμμ,ίας γυναίκας, η κανενοΰ άνθρώπου, καί έκεΐ 
όπου έμπηκεν ό κλέπτης εις τον σπίτιν του έ'νωσεν τον κλέ
πτη ν  καί ή 0 έλη σε ν νά τον πιάση καί ούδέν ήμπόρησεν ότι 
εκείνος έφυγεν, καί εκείνος κούζει άπό πίσω του « πιασθε τον 

10  κ λ έπ τη ν ! πιάσθεν τον κ λ έπ τη ν ! » κα ί έλαχεν ό τι εκείνος ό 

κλέπτης έπιάστην μέ κείμενον την φωνήν, καί οι γειτόνοι
θέλουν νά όμύσουν δίκαια ότι είδαν έκεΐνον τον κλέπτην νά
έβγη άπα ί το σπίτιν εκείνου τού άνθρώπου, 7) εκείνης της γ υ -  

'ναικός όποΰ έκουζαν « πιάστε τον κ λ έπ τη ν!»  τό δίκαιον
1 δ κρινίσκει οτι εκείνος ό κλέπτης έ'νι ένοχος άνευ πολέμου, ώς

γιον κλέπτην παραστημ.ένον, ηγουν προβιασμένον · άκόμη άν 
ητον ούτως ότι οί γειτόνοι ούδέν τον εΐδασιν έβγαίνοντα ά
π α ί τό σπίτιν εκείνου, άμμε ηκουσαν τη ς φωνής όπίσω του 
κλέπτη , ούδέ εΐδασιν τον κλέπτην νομ,εύοντα τό ροΰχον τό 

20 έ'κλεψεν, ου ειδάν τον νά ρίψη τό ροΰχον καί νά φύγη, καί 
έν τούτω  έκεϊνος ό κλέπτης άρναται τούτον, ότι ούδέν ένι 
κλέπτης, καί οί γειτόνοι θέλουν νά όμόσουν έπάνω εις τά
άγια  ότι είχαν ίδεΐν έκεΐνον τον κλέπτην νά | ρίψη τό ρου-φ
μον, καί άν φύγη ώς γιον άνωθεν έλαλ'ηθην, τό δίκαιον κρι-

25 νίσκει, ότι ό κλέπτης ένι ένοχος άνευ πολέμ,ου, κατά τό κεί

μενον καί κατά την άσ ίζαν.
σλγ. Περί τίνος μρη γενέσθαι τά  βαστα ό κλέπτης, η έ-

κείνου όποΰ νά τον πιάσουν, η τ-ης αύλ η ς.

ΙΝά ή γ/ω ρ ίζετε καλά ότι εις άνθρο^πος, ·η μ.ία γυναίκα π ιά -
30 νει έναν κλέπτην εις τό σπίτιν του, η εις άλλον τόπον, καί

εκείνος ά κλέπτης εχει έπάνω του κανέναν πράγμαν, η κανέ-
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ναν ροΰχον, καί εκείνος όποΰ τον έπίασεν τον κλέπτην θέλει 
νά λάβη τ ά  πράγματα , $ τό ροΰμον τό είχεν έπάνω του, τό 
δίκαιον κρινίσκει ότι ούδέν εχει κανέναν εις αύτόν τό πραγ- 
μαν, άμμε έάν εκείνος έποΐκέν του καμμίαν κλεψίαν, η καμμίαν 
ζημίαν, ή αύλη έντέχετα ι νά του τό ίκανώση όλην την ζη - 5 

μίαν άπα ί τά  π ρά γμ α τα  τοΰ κλέπτη , με τό κείμ.ενον, καί ό- 
λον τό μένοντα των πραγμάτω ν εκείνων τοΰ κλέπτη  έντέχε- 
τα ι νά έ'νη τοΰ αύθέντη της χώρας, κατά τό κείμενον καί κα
τά  την άσ ίζαν.

σλδ. Περί τοΰ πραγμάτου τό έκλεψαν, καί μ ετά  τα υ τα  εύ- ίο  
ρέθην έπάνω εις κανέναν έτερον άνθρωπον .

’Εάν γένηται άπό ριζικοΰ ότι είς κλέπτης έρμεται εις τό 
σπίτιν ένοΰ άνθρώπου, ίΐ είς τό άμπέλιν του, η είς τό περι- 
βόλιν του, καί γνώθουν τον καί τρέχουν όπίσω του διά νά τον 
πιάσουν τον κλέπτην, άμμε ούδέν ήμποροΰν, καί λαχάνει ότι 15 
κρατοΰν κανέναν πραγμαν άπαί τά  π ρά γμ α τα  εκείνου τοΰ 
κλέπτη τοΰ —αρακηνοΰ, τό δίκαιον κρινίσκει ό τι πάντα  όσα 
έπερίλαδεν ά π ’ έκεΐνον τόν κλέπτην, έντέχετα ι νά ένη τοΰ 
αύθέντη τ'/ίς χούρας μέ τοιοΰτον, ότι ό αύθέντης νά έ'νη κρα
τούμενος νά τοΰ ίκανώση την ζημίαν όποΰ έποΐκεν εκείνος ό 20 

Σαρακηνός είς τά  π ρά γμ α τά  του, έάν ένη άληθές, ένι κρατη- 
σ.189. μένος νά τόν ίκανώση την ζημίαν είς έπεσαΰτα όσον άίζιάζει 

έκεΐνον τό έκράτησεν άπαί τον κλέπτην, καί έάν άξιάζει π ε
ριττού παρά την ζημίαν, νά έ'νη της αύθεντίας, εί δέ άν ά- 
ξιάςη παρακάτω, ή αύθεντία ούδέν ένι κρατημένη νά δώση 25 
πλεΐον τίποτες έκείνης της ζημίας, παρά όσον ένι άνωθεν λα- 
λημένον, ότι ούτως ένι δ ίκα ιον .

σλε. ΙΙερί τοΰ κλέπτη  τοΰ Σαρακηνοΰ όποΰ τον ηύραν είς 
άλλου οικίαν, ·η είς ετέρου κ·ηπον (1 ).

(1) Τούτα τά άνιυΟεν γράμματα τά κόκκινα Οε'λει είς τό άλλον κε- 
φάλιν, καί κείνα ώδε.
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’Εάν γένηται άπο ριζικού ότι κανέναν πραγμαν έκλέψασιν, 
καί μετά  τα ύ τα  εύρισκεται είς καν έναν άνθρωπον ή είς κα μ - 

μίαν γυναίκαν, καί έρωτοΰν τον εκείνον όπού εύρέθην το πραγ
μαν επάνω του « άπόθεν έπίϊρες έσού τούτον το π ρ α γ μ α ν ; »

5 καί αποκρίνεται « έγόρα το » , καί λαλούν του « άπα ί τίναν 
το αγόρασες » ; καί λέγει « ούδέν γινώσκοο άπα ί τίναν το 
αγόρασα » · τό δίκαιον ορίζει καί κρινίσκει καί ορίζει νά κρί- 
νεται, ότι άν ’ίσως έκεΐνος όπου τό έκλεψεν τό πραγμαν ήμ- 
πορεΐ νά δείξγι μέ δύο πιστούς μάρτυρας όπου νά όμόσουν 

20 εις τά  άγια  οτι είδάν τον νομεύγοντα καί κρατώντα άπ εκεί

νον τό πράγμαν καί έκλέψαν τοϋτο, έντέχετα ι νά τά  περι- 
λάβη μέ τοιοΰτον, ό'τι έκεΐνος όπου ζη τά  τό πραγμαν τό του 
έκλέψαν, νά όμόση εις τά  άγια  ότι έκεΐνον το πραγμαν έκλέ
ψαν τού το, κ.αί ούδέν τό έπούλησεν, ούόέ έχάρισέν το, ούόε 

15  άμάχεψέν το, άμμέ ούτως τό έχάσεν μέ κλεψίαν καθώς τό εί- 

πεν, καί μ,ετά τούτον έντέχετα ι νά περιλάβη το έδικον του 
7) τό πράγμάν του όλον αμέριμνα, καί τότες ένι κρατημένος 
έκεΐνος όπου ηύραν τό  πραγμαν έπάνω του νά όμ.όση εις τά  
άγια  ότι έκεΐνος έκεΐνον τό πραγμαν ούδέν τό έκλεψεν, ουόε 

20 έσυνκατετέθη νά τό κλέψουν, ουδέ άπο κλέφτην το άγορασεν 
κατά  τό γινώσκει, καί έάν ήμπορησνι ν ά ’δή, η να άγνωριση εκεΐ- 
νον όπου του τό έπούλησεν τό πραγμαν νά τόν Ίρέρη εις τήν αυ
λήν μέ τό πογέριν του, ότι τούτον ενι κεί|μ.ενον καί δίκαιον κ α τα γ  
τόν νόμον των Ιεροσολύμων, και πρέπει νά πάρκ όσα εδωκέν 

25 εις άλλην κλεψίαν νά αγοράσουν άμμέ άν γινώσκη έκεΐνον όπου 
του τό έπώλησεν τό πραγμαν, ενι κοατημ.ένος νά τού ποίση 
έκεΐνον τό τού έπούλησεν καί μέ πιστίωσιν, η νά τού στρέψη 
την τιμήν την του έδωκεν, ότι ούτως ένι κείμενον καί δ ίκα ιον . 

σλ--. ’Ακούσατε περί έκεΐνον τόν κράζουν πχράβουλον ή διά 
30 ©όνον, καί ούδέν διαφεντεύγεται ούόε ποσιός, τούτεστιν ούδεν 

πολέμα αποκοπήν εί; έκεΐνον τό βάνουν άπάνω του.
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Έ άν γένηται ό τι είς άνθρωπος έ'νι εις την αύλήν, καί έτε
ρος έρχεται όμπρός καί λέγει « κύριε, ούτος ό άνθρωπος ένι 
κλέπτης μαρτυρούμ.ενος, καί άπιστος, καί είμαι έτοιμος νά τόν 
προβιάσω τό κορμίν μ,ου κατά  του κορμ.ίου του, καί θέλω του 
δείςειν ούτως, ώς γιον νά βιγλίση ή αύλή ότι πρέπει νά τού 5 

τό δείςω, καί σκυλεύετε αύτοΰ τό άμάχιν μου » · τό δίκαιον 
κρινίσκει ότι, άν εν*/) ότι έκεΐνος διαφεντευτη, πολέμα φρόνι- 
μ.α, καί άν ούδέν διαφεντευτη, ούδέ δίδει τό άμάχιν του, όυ,οίως 
νά διαφεντευτή, άμμέ ούδέν λέγει ούδέ έν κρίμα, τό δίκαιον 
κρινίσκει ότι έκεΐνος ένι ένοχος ά π ’ έκεΐνον τό άμάρτημαν τό ίο  
τού βάνει έκεΐνος έπάνω του, καί ορίζει τό δίκαιον νά τό κρί
νουν κατά  το άμάρτημαν νά ένη τό τού βάνει έκεΐνος έπάνω
του, χωρίς ότι έδια<ρε;τεύτην, καί τούτο ενι δίκαιον καί κεί
μενον κατά  την άσίζαν .

σλζ. Περί έκείνου οπού έκλεψεν α άλογον καί εύρίσκεται 15 

καβαλλικεύγοντά το έκεΐνον τό άλογον άπαύτα, ποταπόν δί
καιον έντέχετα ι νά ένη.

Ό  σίρ Μ ιτζέλ άρτον είς τήν αύλήν καί λέγει « κύριε, άγ- 
καλώ έμπροσθέν σου τόν σίρ Ροπέρτ όπου μου έκλεψεν τό 
παρόν άλογον τό ήτον έδικόν μου, καί διά του θέλω νά τό 20 

έχω τόν ένοχον ώς περ κλέπτην, έάν τό βιγλίση ή αύλή » ·
ο.191.καί ό Ρομπέρτ άπο|κρίνεται « κύριε, μή τό όρίσοι ό θεός, ότι

έγώ ήμουν ποτέ κλέπτης, ούδέ θέλω υά του άπολογηθώ, έάν
μή τό βιγλίση ή αύλή, ότι έντέχετα ι νά τού άπολογηθώ · [καί] 
έάν τό βιγλίση ή αύλή ότι έντέχετα ι νά τού άπολογηθώ, καί 25 
νά σάς είπώ πώς ένι τούτο τό άλογον έδικόν μ.ου, ότι έγου 
έγόρασά το άπαί τόν σίρ Μάρκ τόν Ίεροσολυμίτην μετά  όνο- 

μ ίσματά μου » ■ ή αύλή πρέπει άπάνω είς τούτον νά βιγλίση 
μέ δίκαιον ότι, έάν ένη ότι ό σί[ρ] Μάρκ ό Ίεροσολυμίτης νά 
του φέρη μαρτυρίαν ότι έκεΐνος τό τού έπούλησεν έκεΐνον τό 30 
άλογον, ό Ρομπέρτ ενι άμέριμνος έπεσαΰτα άπού αύτήν τήν 
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κλεψιάν, με τδ κείμενον · καί τάπισα  ό Ρ ομπέρτ ήμπορεΐ νά 
άγκαλέσή μέ το κείμενον τον σίρ Μ ιτζέλ άπου τοιούτην ά- 

σχημοσύνην καί τοιούτον παράπτω μαν έβαλεν έπάνω του, το 
δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει νά κρίνουν, δτι 6 σίρ Μ ιτζέλ έπεσε 

5 νά λάβη τοιούτην «ντροπήν, ώ ; γιδν ήθελεν λάβει ό σίρ Ρομ
πέρτ άν είχεν εύρεθήν ένοχο; άπαί τήν κλεψιάν τήν έβανεν 
έπάνω του, καί τούτο ένι δίκαιον άπδ δλους εκείνου; άπού 
βάνουν έπάνω άλλου τοιούτην απιστίαν, καί ούδέν του μένει 
παρά ή τιμωρία σωστή έπάνω έκείνου, ή έπάνω έκείνη; άπου

10 τδ παράπτω μαν εοαλέν το έπάνω άλλου· άμμε έάν εν/] δτι ό

σίρ Μάρκ άπου τήν Ιερουσαλήμ άοναται δτι ούδέν τού έπούλη- 
σεν το άλογον έκείνου του, [καί ό] σίρ Ρομπέρ έχει β μάρτυρα; 
όπου νά ποίσουν ώ; μάρτυρα; π ιστού; ότι ό σιρ Μαρκ του 
τδ έπούλησεν εκείνον τδ άλογον, τδ  δίκαιον κρινίσκει καί ό- 

1 5  οίζει νά κρίνουν οΰτω ; τοιούτον άγκάλεμαν, δτ ι εκείνο; ό σέρ
Μάρκ έ'νι ένοχο; κλέπ τη ; μαρτυρούμενο;, διότι έρνήθην, καί 6

Ρομπέρτ έμαρτύρησέν το ώ ; επρεπεν · άμμέ άν έ'νγ δτι ό Ρομ
πέρτ ούκ έχει τού ; μάρτυρα; κάθώ; άνοοθεν λέγει δτι έκεΐνο; 
του τδ  έπούλησεν τδ  άλογον, ό Ρομπέρ πρέπει νά έ'ντ) ένοχο;

£0 ώ ;περ  κλέπτη ;, διά τδ είπεν | δτι έτερο; του τδ έπούλησεν, <ρ. 193. 
καί διά τούτο κρατώντα τήν κλεψίαν τήν ¿ζητούσαν, καί μέ 
τούτον έντέχετα ι νά λάβνι τδ πραγμάν του ό σίρ Μ ητζέλ τδ 
άλογόν του αμέριμνα, καί έκεΐνο; όπου τδ έκλεψεν πρέπει νά 
ένα; κρεμασμένο;, μέ τδ  κείμενον καί κατά  τήν άσ ίζαν .

25 σλη. Περί τδ ’πεΐν του κλέπτη καί τ ή ; μαρτυρία; του άν 
γρή, άν «ξιάζουν ήγουν, καί πώ ; νά τδν σύρουν, άπαί τήν 

^ώραν καί νά τδν κρεμάσουν. Ο  Ν  ■
Έ άν γένηται δτι εΐ; άνθρωπο; έκατανπλέξαν τον εί; κλε

ψίαν, ή έτερα; άλλη; κακοεργία;, καί έκριναν νά τδν κρεμάσουν,
30 ή νά τδν κάψουν, καί ό βισκούντη; καί οί κριτάδε; 1 λαλούν 

του ιι πού ένι καί οί άλλοι σου σύντροφοι τ ή ;  παρούσα; κα-
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κοπραξια;; » κάκεΐνο; ονομάζει κάτιναν, τδ δίκαιον κρινίσκει 

καί κελεύει ούτω ; νά κρίνουν, δ τ ι έκεΐνο; νά μηδέν είσακου- 
στή', ούδέ νά του πιστεύσουν «πού εί τ ι  είπή έπάνω ετέρου, 
ούδέ κανεί; ένι κρατημ.ένο; νά τού άποκριθή άπδ εί τ ι  είπή,

' μέ κείμενον · καί διά τούτο ορίζει τδ δίκαιον καί ή άσίζα δ τ ι 5 

νά τδν τυφλοπανιάσουν μέ πηντέλην, δνταν τδν παίρνουν δια- 
λαλώντα εί; τήν χώραν διά νά τδν κρεμάσουν, μήπω ; ίδτ] τ ι -  
νάν, S άν έθεωρεν, ήθελεν 'π ε ι  δτι δλοι άπου τού άκολουθούν, 
τού ; έμίσαν, ή οπού τού έπταΐσαν, δτι δλοι ένι κλέπτα ι; καί 
οΰτω; κακοποιοί, ώ; έκεΐνον, καί οΰτω ; ήθελεν ποίσειν μεγά- 10 
λην άντροπήν τού; λά ; καί κακήν άκοήν, άπαί τδ  ποιον πολ
λά κακά ήθελεν άπηδήσουν μετά  ταΰτα , καί διά τούτο ούδέν 
πρεπει να Οωρή, άλλά ούδέν πρέπει νά π ιστευτή άπδ εί τ ι  
είπει, μέ τδ κείμ-ενον καί κατά τήν  άσ ίζαν.

σλθ. Περί εκείνου οπού παίρνει καρτζά, ή πραγμαν άπου 13 
κανέναν κλέπτην τδν έπιάσαν, καί διά τούτο έφήκέν τον καί 
έπ ή γεν .

σ.193. Έ άν γένηται δτι εί; άνθρωπο; πιάνει έναν κλέπτην | εί; 
τδν σπίτην του κλέπτοντα, καί άφού τδν πιάσ/] 'σάζει μέ τον 
κλέπτην διά καρτζά τ ά  παίρνει άπαί τδν κλέπτην καί άφήνει 20 

τον καί πά γει δλον άπουβγαλμένον, τδ  δίκαιον κρινίσκει δτι 
έκεΐνο;, ή έκείνη άποΰ νά τδ  ποιήσν), πρέπει νά γά σ γ  εί τ ι  καί 
άν έχιρ καί νά ένή τή ; αύθεντεία; · όμοίω; καί τδ κορμίν του 
πέφτει εί; τιμωρίαν τοιούτην δ, τ ι  νά εΰρ·η τδν κλέπτην έκεΐ
νον έάν εύρίσκεται εί; τήν χούραν τ ή ;  αύλή; δομένο;, καί οΰ- 25 

τω ; ένι κείμενον καί δίκα ιον.

σμ. Περί τού σκλάβου, ή τ ή ; σκλάβα; όπου γίνετα ι εί; τήν 
Σαοακηνίαν, καί τό τε ; στρέφεται εί; τήν γήν τού; χριστιανού;, 
ποταπδν δίκαιον νά έχγι έκεΐνο; όπου ήτον πρώτα ¿δικό; τ ο υ .

Έάν γένηται δ τ ι κανεί; σκλάβο;, ή σκλάβα φεύγει άπαί τδν go 
αύθέντην του, ή άπαί τήν κυράντου, κ ά ν τ ε  'Ιουδαίο;, ή Χρι-
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σπανό;, ή Σαραρίτης, vi Σύρος, ή Σαρακηνός, άφού έπήγεν εΐ; 
τήν Σαρακηνίαν και θέλει νά στραφώ εις την χριστιανοσύνην 
διά νά ενγι χριστιανός, το δίκαιον κρινίσκει οτι, ουδέ ό αύθέν- 
τηςτου , ουδέ ή κυρά του, ούδέ εϊ τίνος καί άν ήτον, ούδέν ε- 

5 χουν πλεϊον έςουσίαν καρρίαν, έφειδή είχεν έτεσαύτην άγνω- 
ριριίδαν καί άφήκεν τον κακόν νορ,ον διά τον καλόν, άρ,ρέ ενι 
ρ.ετά ταΟτα κύριος του ένηαυτουτου νά ποίστ) τό θέληράν 

του όπου θέλει, ότι τούτον ενι κείρενον και δίκαιον κατά  την 
άσίζαν, ό'τι διά τούτο έ'χει ονορ.αν των χριστιανών καί οί λας 

10 έ'γοι τ?ίς ελευθερίας, ηγουν τούς Φράνγκους, καί διά τοΰτο χρή 
εσται οί πάντες ελεύθεροι παντός καλού · άριριέ έάν έκεϊνος ό 
σκλάβος ρ.ου, ή ή σκλάβα ρ.ου φεύγει εις την χριστιανικήν, ά- 
κόριη άν ήτον ό'τι έποϊκάν τον καί χριστιανόν, κρινίσκει τό δί
καιον, ό'τι ρόνον ό αΰθέντης του, ή ή κυρά του ήρ.πορουσιν νά 

15 τον έχουν, νά στραφή τό κορρίν του εις την δουλοσύνην, κα 
θώς τό ποίν, ό’τι ούτως ενι κείρ.ε|νον καί δίκαιον, καί ήρπορεϊ
νά τον έςαναπουλ.ήσν) τόν χριστιανόν άπαύτα , άρ.ρ.έ οχι εις άλ
λον νόρ.ον, τούτέστιν νά τόν πουλήση χριστιανούς, καί οχι 
άλλης γενεάς, οτι ούτως ενι κείμενον καί δίκαιον, δ ιότι έποίη-

20 σεν τούτο διά την απιστίαν του, διά νά άποβγή τής δουλοσύ-
νης, καί οχι διά άλλων.

σρα. Περί του πράγματος του κλαπέντος καί έδόθην που- 
ληθήναι, ποταπόν δίκαιον νά γένηται του πράγρ,ατος καί του 

π ο υ λ η τή .
25 Έ άν γένητα ι άπό ριζικού ότι κανέναν πράγραν έκλεψαν, καί 

έκεΐνον τό ποάγρ.αν έδόθην νά τό πουλήσουν ένου διαλαλητή 
τής χώρας, καί τό πράγριαν έπεριορίσαν το διά κλεψιριιόν, καί 
ό βισκούντης άρωτά τόν διαλαλητήν « άπόθεν έπήρες τούτον 
το ποάγρ.αν τό έκλέψασιν; » καί ό πουλητής άπολογάται 

30 « κύριε, ούτος ό άνθρωπος ό σίρ Μάρτης ρ.ου τό έοωκεν νά 
τό πουλήσω - » ή αύλή πρέπει νά στείλή νά τον φέρουν έ-

κείνον τόν σίρ Μαρτήν, καί αύτος ό σίρ Μαρτής αποκρίνεται 

καί λέγει ερπροστεν τής αυλής « ρ.ή τ ’ όρίσοι ό θεός ότι έ- 
δω κάτου τό αύτόν νά τό πουλήσν) τούτον τό πράγριαν! » καί 
ό βισκούντης λέγει τού διαλαλητή « έχεις ρ.άοτυρα τό πώς 
ό αυτός Μαρτής έδωκέσου τό αύτόν πράγρα  νά τό πουλή- 5 
σ γς; » καί ό διαλαλητής λαλεϊτου  « οχι, κύριε » · « τό λοι
πόν έγώ κρατώ σε ώς κλέπτην! » ετοιον θέληραν του πή ό 

βισκούντης, καί ό διαλαλητής λέγει του « κύριε, ήθελα έχειν 
πολλά νά ποίσω, άν έβαναν ρ.αρτυρίαν εις τό  καθέναν άαάχιν τό 
p.oö διδοϋσιν νά πουλήσω, ά.ν ε'παιρνα ρ,αρτυρία;· καί έγώ δ ϊ αύ- ίο  
τόν ούδέν θέλω νά ήρ.αι ένοχος, άν ούδέν τό βιγλίση ή αύλή 
νά ήρ.πορώ νά ήρ.αι άντάκείνου ένοχος, οτι έγώ ειραι ό'τοιρ.ος 
νά ποίσω έκεΐνον τό νά βιγλίση ή αύλή τό πρέπει νά ποίσω, 

φ.195.οτι ούδέν εΐρ.αι κλέπτης, ούδέ έσυγκατετέθην τής κλεψίας » · |
τό δίκαιον ορίζει ό'τι νά κρίνουν επάνω τούτου ρ.έ δίκαιον, ότι 15 
ό διαλαλητής ούδέν πρέπει διά αύτόν νά ίν γ  ένοχος τής κλε
ψίας, διότι ούδέν τόν είδαν ποτέ νά εχη κακήν κατηγορίαν 
τοιούτης ύποθέσειυς κλεψ ίας' όρ.οίοις καί οί διαλαλητάδες ού
δέν καταντούν διά παντός νά έχουν ρ.αρτυρίαν περί πάντων 
των πραγρ.άτων των πωλωύν, ό', τ ι  τούς παραδίδουν ποάγρ.αν 20 

οί λάς νά πουλήσουν, άρ.ρ.έ κρινίσκει τό δίκαιον ότι ό διαλα
λητής έντέχετα ι νά όρ.όσγ εις τά  άγια, ότι έκεϊνος ούδέν ε- 

κλεψεν έκεΐνον τό πράγρ,αν, ούδέ έσυγκατετέθην τής κλεψίας, 
άρρέ έδωκέν τού το έκεϊνος νά τό πουλήση καθώς είπεν, καί 
τότες έντέχετα ι νά ρείνν) άρέριρ.νος ό πουλητιός, ηγουν ό ' δια- 25 
λαλητής, καί έκεϊνος όπου ήτον τό πράγρ,αν έδικόντου έν- 
τέχετα ι ρ.ετά τα υ τα  νά τό περιλάβα) άρ.έριρ.να ώ ; περ έδικόν 
του πράγρ,αν, ότι ενι κείρενον.

σρβ. Περί ρελισσιών, καί τίνος νά εν·/) το ρέλιν τό πολεμούν εις 
άλλον δενδρόν, ή εις άλλων χωράφιν, ή εϊ; άλλον άγγεϊον, ο δίχως 30 

νά τό πάρ·/) δυναστικώς άπεκεϊ άπου ήσαν εϊ; άλλου άγγεϊον.
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Έάν γένηται οτι τά  ρ.ελίσσια τά  ένι εί; τ ά  κυβέρτιά μου 

ύπαν έξω καί μένουν εί; άλλα κυβέρτιά μέ το ϊδ ιόντου ; θέ- 
λημαν, το δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει νά κρίνουν δτι ούδέν 
έχω άπεκεΐ κανέναν δίκαιον διά νά π  άγω νά τ ά  πάρω δυνα- 

5 στικω ; άπαί τινάν άλλον άγγεΐον, δτ ι τούτα  ένι ζώα άγρια, 
δτι παρευτύς τδ νά έβγοΰσιν άπού τδ άγγεΐον μου χάνω τήν 
έξουσίαν έω; δπου νά στραφούν εί; τά  ά γγειά  μου, οτι ώ ; δπου 

ένι μέσα εί; τ ά  ά γγειά  μου ένι έδικά μου, καί δχ ι πλεΐον, 
δ τ ι οΰτω ; ενι δίκαιον των τοιούτων ζώων όποΰ καθημερινόν 

10 πηαίνουν νά ζήσουν άπαί τδ καλδν τδ έξω · καί διά τούτο 
πάντες όποΰ τά  έχουν αποκλεισμένα εί; τ ά  κυβέρτιά του; ενι 
κυρίοι του; καί ώ ; δπου θέλουσιν νά έξαναστραφοΰν · άμμέ άν 
ένη κανείς ερτη εί; τδν μελισσιώνάν | μου, ή εί; κανέναν κυ-φ.190. 
βέρτιν όποΰ ήτον τελείω ; εύκαιρον καί έχουν άπέσω κανέναν άλειμ- 

15 μαν διά νά έμπούν τά  μελίσσια μέσα, καί οΰτω; πολεμούν έκεί- 
vat;, καί οΰτω; σηκόνει μου τά  μελίσσια, ή τά  ή'μισα, τδ δίκαιον 

κρινίσκει καί ορίζει νά κρίνουν δτι, έκεΐνο; όποΰ πολέμα οΰτω ;, 
ένι -κρατημένο; δλον προτήτερα νά στρέψη τά  μελίσσια όπίσω εί; 
τδν μελισσιώνάν μου μέ πάντα  δσα έχουν μέσα καμωμένον άφού 

20 μου τά  έπήρεν, καί μετά  τα ΰ τα  ορίζει τδ δίκαιον δτι έκεΐνο; νά 
ένη εί; έπιτίμ,ιον καί νά ζημιωθή εί; τδ κορμίντου δσον νά ή μ
πορέσουν οί κριτάδε; νά διατιμήσουν δ τ ι νά άξιάζουν έκεΐναι; ή 

μέλισσαι; τ ά ;  μοΰ έκλεψεν νά ήμπορήσουν νά κάμουν μέσα εί; 
έκ'εΐνον τδν χρόνον καί έκείνην τήν ημέραν, καί έτεσαύτον πρέπει 

25 νά ζημιωθή, καί πρέπει νά στρέψη τήν κρίσιν μ.έ τδ κείμενον καί 
κα τά  τήν άσίζαν ■ όμοίω; έάν τά  μελίσσιά μ.ου ποίσουν μάλεν εί; 
άλλον δένδοον, τδ δίκαιον κρινίσκει δτι ούδέ έγώ, ούδέ άλλο; κα
νεί; όποΰ ήσαν ή μέλισσαι; προτήτερα, ούδέν εχομεν κανέναν 
δίκαιον, άμμέ δσουν κάμουν δλο νά ένη έκείνου όποΰ έ'νι τδ δεν—

30 δρον έδικόν του, καί τούτον ένι δίκαιον, δ ιατί κανεί; άνθρωπο; 
ούδέν ή απορεί νά βχλλη δικαίχν άγνωριμίδαν εί; τά  αύτά μελίσ-
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σια όποΰ ούδέν ομοιάζουν όμοίω; των άλλων μελισσιών, καί διά 
τούτο έσυνετάξαν δίκαιον δτι, οΰτω ; ώ ;περ  τά  μελίσσια ζοΰν 
ά π ’ άλλόθεν καί άπδ άλλου; άνθού; καί άπού άλλα καλά, οΰτω ; 
νά ένη δλον έκεΐνον όποΰ ενι εί; τδ χωράφιντου, ή εί; ποιον δέν
δοον νά ποίσουν τδ μέλιν μέ τδ θέλημάν τ ο υ ; ' όμ.οίως έάν τά  
μελίσσιά μου λείπουν έξο) εί; έναν δένδρον άγριον όποΰ ούδέν έχει 
αύθέντην, τούτέστιν δτι ούδέν ένι κανενοΰ ίδιον, καί τά  με
λίσσια ποιούν μέλιν άπάνω του, τδ δίκαιον ορίζει και κρινι- 

"•σκει δτι [ πάσα άνθρωπο; ήμπορεΐ νά πάρη άπ’ έκεΐνον τδ μέ
λιν μέ τδ κείμενον, χωρί; παράπτω μαν άπού πολεμά τινό;, 
διότι ενι τόπο ; καινδ; καί λαλεΐ νά ορίσουν- καλά ορίζει τδ 
δίκαιον δτι ήμποροΰν καλά νά πάρουν άπα ί τά  μελίσσια καί 
νά τά  πάρη όποΰ θέλει όδίχω; παράπτω μαν τδ ποιο ετέρου, 

καί οΰτω ; ένι δίκαιον κατά  τή ν  άσ ίζαν.
σ μ γ . Περί των χηνών καί των ορνίθων τ ά ; κλέπτουν, πο- 

τάπον δίκαιον πρέπει νά γένηται εί; έκεΐνον τδν κ λ έπ τη ν .
Έάν γένηται άπδ ριζικού δτι κανεί; άνθρωπο;, ή κκμμ.ία 

γυναίκα παίρνουν μου, ή κλέπτουν τά ; όρνιθά; μου, ή τ ά ; χ ή 
να; μου, όμοίω; έάν είχαν πτερά νά πετάσουν, συγκρινίσκει 
τδ δίκαιον δτι έκεΐνο;, ή έκείνη, άν μου κράτηση τ ά ; χήνα; 
μου, ή τά ; όρνιθά; μου, χωρί; νά μου τά  στρέψη, κρινίσκει τδ 
δίκαιον δτι πολεμά κλεψιάν, καί ένι κρατημένο; νά μού στρέ
ψη τά ; όρνιθα;, ή τά ; χήνα;, ή τά  περιστέρια τά  μού έπήραν, 
μέ τδ κείμενον- καί έάν ή όρνιθα, ή ή χήνα, ή τδ περιστέριν 
τδ μού έκλεψεν, έχρηζεν άπαί τά  ιβ' τραχ ία  καί άνω, κρι- 
νίσκει τδ δίκαιον νά τδν βάλλουν εί; τήν πιληρήν άπαί τδ 
πρωί έω; τδ  εσπερινόν, ήγουν τδ  ή'μισυ τής ημέρα;, καί πρέ
πει νά έχη τήν κλεψίαν κρεμασμένην εί; τδν σφόντυλόν του · 
καί άν γινώσκη, ή βιγλίζη, δτι ένι άνθρωπο;, ή γυναίκα άπού 

έποίησεν αυτήν τήν κλεψίαν καί ένι συνειθισμένο; το ύ τη ; τ ή ;  
κακοεργία;, δ τ ι έξανακρινίσκει τδ δίκαιον, δτι νά ένη γεβεν-
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τισμένος δέρνοντά τον κείμενον, ότι ούτως ένι τδ δίκαιον · καί 

όμοιως άν ένη ούτως, δτι τά  κτηνά άνωθεν (ονοματισμένα έ
χουν πτερά καί νά ήσαν πετάμενα, ούδέν χάνει εγώ τήν αυ
θεντίαν διά το είπεν όπου έπνιγαν έξω, διότι τούτα  ενι πράγ- 

5 ματα  χειροπιαστά καί εις νομήν καί εις άγνωριμίδαν του ά - 
ναγιωμ,ατου των έσπιτιών καί συνειθισμένα μ.ένουν, άναγινούν- 
τα ι | τούτα  εις πασαν την γ ή ν . φ. 198.

σμ.δ. Περί των γερακιών καί των ξυπτεριών, καί των σά- 
κρε, καί πάντων των όρνέων τά  ο! μπαρούνιδες καί οί καβαλ- 

10 λάριοι, ή βουργέζηδες, η πραγματευτάδες τά  ενι συνετισμένοι 

νά άναγιώσουν διά νά κυνηγουν, καί χάνουν τα  πολλάς φοράς.
Εάν γένηται δ τ ι κανείς μπαρούνης, ή κανείς' καβαλλάρης, -η 

βουργέζης, -η οποίος καί εάν ένη, δτι έχάσεν τδ  γεράκιν του, -η τδ 

φαρκόνιν του, -η τδ σάκρε του, -η τδ ξυπτέριν του, -η κανέναν 
15 ορνεον έδικόν του τοιούτον ώς γιον νά ένη, καί γίνετα ι ούτως 

ώς γιδν τδ ελυσεν εις κανέναν κυνήγιν, καί έφαλίασεν, ή άστό- 

χησεν, καί φεύγει εκείνον τδ  δρνιον καί ό αύΟέντης του χάνει 
το, καί μετά  τ χ ύ τ ζ  στρέφεται εις τδ σπίτιν πα ντέχοντα  καλά 
δτ ι έχάσεν το, καί γ ίνετα ι δτι μετά  τα ύ τα  τδ αυτόν δρνιον 

20 πέφ τει εις τά  νήματα  κανενοΟ πουλλάρη, καί πιάνει το, ή κα
νείς άνθρωπος ευρίσκει το κρεμασμένου εις κανέναν δενδρόν, ή 
κορακισμένον άπα ί τά  κοντά τά  ειχεν, καί εκείνος όπου ούτως 
τδ ηύρεν, ή όπου τδ έπιάσεν καθώς άνοοθεν λέγει, καί έκεΐνος 
πά  καί πουλεϊ το κρυφά τινός, ή βαστα τον έ'ξω τής χώρας διά 

25 νά τδ  πουλήση εις οπλήν νά μηδέν τδ  άγνωρίσουν, τδ  δίκαιον 
κρινίσκει δ τ ι έκεΐνος ενι ένοχος κλέπτης καί πο ιεί κλεψίαν, καί 
ήμπορεΐ νά τδ περιλάβη έκεΐνος όπο® ήτον έδικόν του άπδ 
δλους έκείνους όπου νά τδ εύρη, μέσα εις χρόνον καί εις η μ έ
ραν όπου τδ έχάσεν καί έπουλήθην μ.έ κλεψίαν, ώς περ άνωθεν 

30 έλαλήθην · καί έκεΐνο όπου τδ  έπούλησεν έ'νι κρατημένος νά 
στρέψη την τιμήν έκείνου όπου τω  εΐχεν πουλήσει τδ δρνιον ·

καί ορίζει τδ δίκαιον δτι, έκεΐνος νά ένη κρκσιμένος νά τδν 
έπιτιμήσουν άπαί τδ κορμίν του εις έπαυτά  δσον ήτον ή τ ιμ ή  
του όπου τδ έπούλησεν τδ ορνεον, διατί καλά ήτον άγνωρι- 
σμένον π ρ ϊγ μ α ν  έκείνου του φαρκονίου δτι ήτον ξένον, άπαί 

υ.199. τά  κοντά, ή | άπαί τά  κουδούνια τά  είχεν έπάνω του, ή άπαί 5 

τήν μούτην δτι ηύρέν την φθιασμένην άλλοίως παρά τδ άγριον ■ 
άμμέ έάν έκεΐνος ό πουλλάρης, όταν τδ έπιασεν έκεΐνον τδ γ ε 

ράκιν, ή τδ φαρκόνιν, καί έφερέν το έκεΐ όπου ενι συνειθισμένον 

νά πουλούν τ ά  όρνια, καί έκράτεν το εις τδ  θέατρον τους λας 
τρεις ήμέρας φανερά, καί γίνετα ι ότι έκεΐνος όπου τδ έχάσεν 10 

έρχεται καί ζη τά  το, τδ δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά 
κρίνουν, δτι έκεΐνος έ'νι κρατημένος νά του στρέψη τδ  δρνιον 
του μέ τοιούτο, νά δείξη μέ μάρτυρας τδ πώς έκεΐνον τδ όρ
νιου ήτον έδικόν του, ή μ.έ τδν όρκον του, ή άπ’ έκεΐνον όπου 
τδ έπούλησεν, καί τότες έ'νι κρατημένος ό αΰθέντης του όρνεου 15 
νά στρέψη έκείνου όπου τδ ηύρεν τδ κρασίν του, καί εις δσον 
έξωδίασεν νά τδ παραβάνη έκεΐνον τδ δρνιον άλλον πραγμ.αν 
τδ έχρήζετον, ότι τούτον ένι δίκαιον· άμμέ άν ούδέν έρτη κα
νείς μ,έσον τούτων των γ' ήμ,ερών, όπου τδ έκράτεν φανερά διά 
νά τδ πουλήση έκεΐνον τδ δρνιον, νά τδ ζητήση, τδ δίκαιον 20 

ορίζει δτι έκεΐνος ήμ.πορεΐ νά τδ  πουλήση άπεκεΐ καί όμπρός 
εΐ τίνος θελήσει, καί πρέπει έκείνη ή διατίμησις νά ένη έδική 

του μέ τδ κείμενον χιορίς πταΐσμαν τδ έγίνετον τινός · άμμε έάν 
ό αύθέντης του αύτοΰ όρνέου ούδέν ήτον εις τήν χώραν μέσον 
έκείνων των τριών ήμερων, άμμέ ήτον έξω γυρεύγοντα. τδ αύτο 25 
όρνεου, τδ  δίκαιον κρινίσκει ότι, έφειδή καί ευρίσκει το καί ζη τά  
το νά τδ πάρη, έντέχετα ι νά τδ λάβη, άμμέ ένι κρατημένος 
νά πλερώση έκεΐνον όπου τδ ηύρεν όσα έξωδίασεν έπάνω αυτού 
τού όρνέου τάς ήμ,έρας όπου τδ έκράτεν, καί τδ εΰρημάν του 
καί τδ βλέπημάν του έπεσαΰτα όσα ένι δίκαιον, ότι δι’ αυτόν 30 
τδ ορνεον νά βλέπη ούδέν έκάμεν τίποτες, καί τδ κρασίν του
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διατί τό ηύρεν, καί τούτο ένι κείμενον | καί δίκαιον κατά  τήνφ .200 

άσίζαν των 'Ιεροσολύμων, καί του το έθέσπισέν το ό ρέ Φου- 
κοϋν, ό ποιος μ.ετά τα ΰ τχ  έπέθανεν εις το φυγίον ένοΰ λαού 
τάπισά  του ώς γιον τον έκυνήγαν, ώς γιον το ερμηνεύει εις 

5 το βιβλίον του Κουνκές του ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.
σμε. Περί εκείνου όπου πχχτούσει άλλου γην διά νά ποίση 

σ πίτια , καί ά<ροΰ τά  ποίσ·ρ, θέλει νά τά  ξηλούσρ καί νά τά  

πουλησν), ποταπόν δίκαιον έχει αύτοΰ ό αύθέντης, ή η κυρά τής 
ρηθείσ-ης γη ς.

10 ’Εάν γένηται ό'τι κανείς άνθρωπος, η καμμία  γυναίκα π χ χ τό -  
νει μίαν γην έδικήν μου, διά νά οίκοδομήση οικίας, ·η έτερον 
τ ίπ οτες άνάστημαν έπάνω της, ό'πως νά μου δίδη κάθα χρόνον 
έναν πρής ούνοματισμένον, καί γίνετα ι ό'τι μετά  τα ΰ τα  ούδέν 
μέ πλερόνει τό έρητόν μου, ώς γιον χοεωστεΐ, δ ιατί ούδέν ήμ - 

1 δ πορει, ή δ ιατί θέλει νά πουλήσρ τό σπίτιν, η άλλον τό ερ- 
γάστην εις την γην μ.ου, ότι ούδέν θέλει πλεΐον νά κρχτρ εκεί
νον τό έφητον, τό δίκαιον κρινίσκει ότι, έρειδή πλεΐον ούδέν 
θέλει νά κράτη εκείνον τό έρητον, ήμπορεΐ καλά νά έβγάλη 
πά ντα  όσα εβαλεν εις την γην μου, έάν θέλη νά τά  πουλήσρ·

20 άμμέ έάν έκεΐνος, ή έκείνη, του ποιου ένι ή γ*75, νά θελήσρ νά 
του δώσρ έτεσαΰτα όσα χρήζουν τά  πρά γμ α τά  του όταν τά 
έβγάλρ άπαί την γην μου, τό δίκαιον κρινίσκει ότι εκείνος 
ν’ άφήσρ εκείνον τό άνάστημαν διά εκείνην την άποκοπήν, όδί- 
χως νά το χαλάσρ · καί έάν ό κύριος της γης ούδέν θέλει 

25 τούτον όλον νά ποίσρ, άμμέ θέλει νά τό χρήση νά γένρ εις 
πούλησιν, καί νά δώσρ έπεσζΰτα, ώς γιόν νά δ (όση άλλος, τό 
δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνος νά τό έ'χρ προτητερα παρά τινάν 
άλλον, καί τούτο ένι κείμενον, ότι ούτως ούδέν νά ήμπόρησεν 
κανείς νά έγόρασεν τό άνάστημαν έστώντος έπάνω γήν, χωρίς 

30 τό θέίλημαν καίδίχως την είδησιν έκείνου, ή εκείνης, του ποιου ρ.20ΐ 
ενι ή γη , καί διά τούτο έντέχετα ι νά την έχρ, άν Οέλρ, προ-
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τήτερα  παρά άλλον τινάν, μέ τό κείμενον καί μέ την άσίζαν

των Ίεοοσολύμων.
σμς\ Περί έκείνου όπου βούλεται νά πλατύνρ τήν οικίαν

έπάνω εις τον τοίχον του, καί νά ποίσρ έξωπέταστον έπάνω
τού στενού τού αύθέντη, πόσον έντέχετα ι νά ποίσρ, καί π ό - 5 

σον ό χ ι.
Έ άν γένηται ÓTt ό κάτις άνθρωπος, ή μία γυναίκα θέλει νά 

έξανακτίσρ την οικίαν του έπάνω εις τον τοίχον του, ά πα ΰτχ 

ήμπορεΐ νά τό ποίσρ μ.έ τοιούτον, ότι τό κρεμαστόν τό νά 
ποιρσρ, λεγόμενον έξωπέταστον, έπάνω εις τόν τοΐχόν του, ού- 10 

δέν έντέχετα ι νά έμπή έπάνω τού στενού τού ρηγάτου, παρού 
τό  τρίτον τού στενού, καί ούχί πλεΐον· καί άν γ ίνετα ι ότι 
κανείς άνθρωπος, ή καμμία  γυναίκα νά έποΐκεν νά έποϊκαν 
κανέναν έξωπέταστον έπάνω εις τόν τοΐχόν του, καί έκεΐνον τό 
έξωπέταστον νά έμπαίνη εις τόν στενόν τό ρηγάτικον περιττού 15 

παρά τό τρίτον τού στενού, τό δίκαιον ορίζει ότι πολομα ζαβά 
προς τόν αύθέντην νά πάρρ την όδόν του, καί διά έκεΐνον τό 
ζαβόν έντέχετα ι νά τό χαλάσουν όλον έκεΐνον τό έξωπέταστον, 
ώςπερ ότι πλέω νά μηδέν τό ποίσρ έξω τού το ίχου  του · καί 
τούτον έ'νι δίκαιον, ότι έρειδή ό ρήγας βαστα σε νά έχρς εις 20 
τόν τοΐχόν σου τό τρίτον τού στενού καί ούδέν είσαι εύχαρι- 
σμένος, άμμέ πολεμάς άδικον ζαβόν τού ρηγός καί παίρνεις του 
τό στενόν του, έντέχετα ι νά τό χάσρ όλον μέ δίκαιον καί μέ 

την άσίζαν τού ρηγάτου των Ιεροσολύμων.
σμζ. Περί των άπηδημάτων · καί αύτόν έλατίνικον. 25
Περί των άπηδημάτω ν όποΰ άπηδα εις άνθρωπος έπάνω εις 

άλλον άνθρωπον καί δέρνει τον καί άνασπα τά  γένειά του καί 
λαβόνει τον, ποταπαΐς κρίσαις έθεσπίστησαν εις τοιουτα έρ γα .

Έάν γένηται ότι εις άνθρωπος άγκαλεΐ έναν άνθρωπον κατά  

<5.202. τ '^ν άσίζαν τού ρέ Μπατουήν άπό | δαρμ.όν, καί δείχνει πώς 30 
τού έσκισεν τά  ρούχά του, ή έμάθησεν τά  γένειά του, ή δει-
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χνει το αίμαν των δοντιών του το λέγει δτι έποΐκέν του νά 
έβγή, ή άπού τήν μούτην του, ή τά  μαλλιά του άνασπασμένα, 
τδ δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει οΰτω ; νά κρίνουν, δτι διά κα
νέναν άπού τά  πράγματα  τά  άνωθεν λαλημένα, έκεΐνο; όποΰ 

5 έ'νι άγκαλεμένο; άρναταί τα , έκεΐνο; τά  βάνει έπάνω του, ούδέν 
νά ποίσουν διά τά  αύτά πράγματα  άσίζαν μέ τδ  κείμενον, άν 
ούδέν ένη τδ  κρηα; του κομμένον, ή άν ούδέν ένη κόλπον φα

νερόν, διότι καλά ήγνωρίζετε δ τ ι πολλά; φορά; φλογοτομαται 
ή μύτη καί τά  χείλη άφ’ εαυτών τους, καί μαλλία τ ή ; κε®α- 

10 λή ; πολλα ΐ; φοραΐ; πέφτουν πριν τά  άνασπάσουν, καί άπαί 
τδν θυμόν του πολλά; φορά; δέρνεται κανεί; μόνο; του, καί 
σκίζεται δ ίχω ; νά τδν σκίσουν, καί διά τοΰτο ορίζει τδ  κεί
μενον τοΰ βισκούν.τη καί τού ; κριτάδε;, νά μηδέν βαστάξουν 
έκεΐνον νά ποίση τοιούτον έκλημαν άσίζαν, τούτεστι νά όμόση 

15 εί; τά  άγια, δτι έκεΐνο; τούτον ούδέν τοΰ τδ έποΐκεν, δτι τοΰτον 
ούδέν πρέπει νά γένη, άν ούδέν έχη κόρπον φανερόν, καί έκεΐνο; 
όπου άγκαλεΐ ούδέν έχει μάρτυρα; άπ’ αύτδν τδ  έκλητεύει 
άπ  έκεΐνον· άμμέ άν έκεΐνο; έχη καλού; μάρτυρας λά; τδ πώ ; 
τοΰ έποΐκεν χωριατοσύνην, καί καλά τδν έσφοντυλοκόπησεν, ή 

20 έκαταλάκτισέν τον άπουκάτω τών ποδιών του, τδ δίκαιον ορίζει 
δτι ό βισκούντη; νά ποίση νά ε’ρτη όμ,πρό; του έκείνου όποΰ 
τδν εποΐκεν, καί ούδέν δέχετα ι πολλά καλά, νά τδν παίδεψη 
μέ β' βέργαι; εί; τά  χέρια μέ β ' σεργένται; μ ^ β έ ρ γ α ι;  τών 
βουδίων, καί νά τδν βάλλη εί; τήν φυλακήν, καί έκεΐ νά τδν 

25 άφήση ώ; που νά είρηνέψουν μέ έκεΐνον όποΰ έδερεν δίχω ; 
κόρπον φανερόν · καί τούτο ένι δίκαιον, δτι ήτζου ο;; γιδν 
τδν έλακτοπάτησεν καί έ|δερεν άλλον, οΰτω ; νά παιδευτή τόφ.203. 
κορμίν του, καί δχ ι άπού καρτζά, δτι διά τοΰ σώματο; γίνε
τα ι τδ  κακδν καί τδ καλόν.

30 σμθ. Περί έκείνου τοΰ ανθρώπου όπου άπηδα άλλου νά τδν 
δέρη, ή νά τδν σκοτώση, καί έκεΐνο; άπου τοΰ άπηδα βλέπε-
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τα ι οΰτω ; καλά, δτι σκοτόνει τον, ή λαβόνει τον έκεΐνον όπου 
άπήδησεν άπαρχής, ποταπδν δίκαιον νά γένηται εί; α ύ τό ντο υ .

Έ άν γένηται άπδ ριζικού οτι εί; άνθρωπο; άπηδα άλλου 
νά τδν δέρη, ή νά τδν άποκτείνη, καί γίνετα ι δτι έκεΐνο; όποΰ 
τδν άπήδησεν διαφεντεύγεται έτζη καλά, δτι σκοτόνει τον, ή 
λαβόνει τον, ή καλά δέονει τον εί; θάνατον, καί έκεΐνο; όποΰ 
τοΰ έπήδησεν έρχεται όμπρδ; καί άγκαλεΐ δτι έπέθανεν, ή 
καλά λαβωμένο; ό'τι ούδέν ήμπορεΐ νά σκαλέψη, τδ δίκαιον 
κρινίσκει καί ορίζει οΰτω ; νά κριθή, δτι έάν έκεΐνο; όποΰ έπη- 
δήθην ήμπορεΐ νά δείξη μέ β’ μάρτυρα; π ιστού; όποΰ νά ποί
σουν ώ; μ.άρτυρε;, δτι έκεΐνο; όποΰ ένι λαβωμένο; είχεν τοΰ 
άπηδήσει προτήτερα, μενέτω  αμέριμνο; καί κατά  τήν άσίζαν 
άνευ πόλεμον · άμμέ έάν έκεΐνο; έπέθανεν, καί έχει τού; ρ.άρ- 
τυρα; νά ποίσουν ώ ; π ιστού; μάρτυρα; δτι εσκότωσέν τον 

διαφεντεύγοντα τδ  κορμίν του, τδ δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει 
δτι έκεΐνο; νά μείνη άμέριμνο;, ήγουν κ ίτ ε ; ά π ’ έκεΐνον τδν 
φονον, μέ δίκαιον, νά μηδέν έχη  πόλεμον, με κείμενον, τούτέ- 
στιν οί συγγενείς τοΰ τεθνεώ το; ήμποροΰν νά σηκώσουν έναν 
άπαί τού; μάρτυρα; εί; πόλεμον, καί έκεΐνο; όποΰ νά νικηθη 
έντέχετα ι νά τδν κρεμάσουν, μέ τδ κείμενον · άμμέ άν ένη δτι 
έκεΐνο; ώμολόγησεν έμπροστεν τοΰ βισκούντη καί έμπροσθεν 
τού; κριτάδε;, ή άλλο; διά λόγου του, δτι ούτο; ό τεθνηκώ; 
είχεν τοΰ άπηδήσει προτήτερα, καί έκεΐνο; όποΰ τδν έσφαξεν 

*204.έχει τού; μάρτυρα; | ώςπερ άνωθεν έλαλήθην, έντέχετα ι νά 
μείνη άμέριμνο; άνευ τινό; πολέμου, ούτε έκεΐνο;, ούδέ οί μάρ
τυρες του, κατά  τδ κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν.

σν. Ιΐεοί τ ή ;  μαρτυρία; δύο άνθρώπων λίζιων όποΰ πιάνουν 
κανέναν άνθρωπον έπάνω εί; κανέναν φόνον ποιοΰντα, ποταπδν 
δίκαιον νά γ ίνετα ι έξ αύτου τοΰ ποιούντο;.

Έάν γένηται άπδ ριζικού δτι εί; άνθρωπο; άπηδα ετέρου 
ανθρώπου, ή μ.ια; γυναίκα;, καί σφάζει τον, καί β' άνθρωποι
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λήζιοι Staêxtvouv α π ’ αύτοϋ καί είδάν τον πολομωντα τοΰτον τον 
φόνον, καί πιάνουν τον (ώ; περ έκεϊνοι όπου ενι κρατημένοι νά 
τόν πιάσουν καί να στήσουν όλα τά  δικαιώ ματα τοϋ αύθέντη 
τους καί όλα τά  ζαβά τά  του πολεμοϋσιν) καί παραδιδοϋν τον 

5 εκείνον εί; την αυλήν έμπροστεν του βισκούντη καί τού ; κριτά- 
δες κατά τήν  έμπιστιοσύνην του; καί κατά τόν όρκον τόν έποϊκαν 
του ρηγό;, ότι είδάν τον πολεμωντα εκείνον τόν φόνον, το δίκαιον 

κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κρίνουν, ότι εκείνο; ένι ένοχο; άνευ 
πολέμου, κα ί ούδέν τόν έφελα άν λαλή « μή τό όρίσοι ό θεό;, ό τι 

10  έποΐκέν το  » , άλλά παρευτύ; έντέχετα ι νά τόν κρεμάσουν, ότι 

έπεσαϋτα πρέπει νά άζιάζη  ή μαρτυρία των δύο λήζιω ν, ώς γιόν 
των β' κριτάδων εί; τοιούτην ύπόθεσιν, καί τούτο ένι δίκαιον καί 
κείμενον κατά  τήν  άσίζαν, διότι ό πεθαμένο;, ή ή αποθαμένη où- 
δεν έγγίζουν τού; λήζιους, ό τι άν τού ; έγγ ιζεν  τούς λήζιου ;, το 

15 δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνο; ούδέν έντέχετα ι νά τον κρεμάσουν 
δ ί  έπεσαϋτα, άν ούδέν τό άγνωρίση, άμμέ κατακρινίσκει τό δί
καιον, ότι έκεΤνον νά τόν ποτίσουν έπεσαϋτα ώ ; περ νά άγνωρίσουν 
τήν αλήθειαν, καί μόνον νά όμολογήση τήν αλήθειαν, παρευτύς 
νά τόν κρεμάσουν · άμμέ άν ένη ότι ούδέν νά ώμολόγησεν τ ί -  

20 ποτε ; μέ σφίςιμον τοϋ κριτηρίου τήν τοϋ έποΐ|καν εί; γ ' ήμέ-φ.205. 
ρας, έντέχετα ι άπεκεϊ νά τόν βάλουν εί; τήν  φυλακήν έναν 
χρόνον καί μίαν ήμέραν, νά δουν άν ένη μέσα εί; έκεϊνον τόν 

καιρόν άν θελήση νά δι'/βάση καμμίαν κρίσιν, ήγουν τζουί- 
ζαν, ή άν ερτη κανεί; καί θέλει νά τον προβιάση ά π ’ έκεϊνον 

25 τόν φόνον, καί έάν ούδέν έρτη κανεί; μέσα ε ί; έκεϊνον τόν 
χρόνον καί έκείνην τήν ήμέραν ούδέν ήθέλησεν νά έβγάλη 
τζουΐζαν, έντέχετα ι νά τόν έβγάλουν άπαί τήν φυλακήν, καί 
πρέπει νά ένη εί; έπεσαϋτον άμέριμνο; άπ’ έκεϊνον τόν φόνον, 
χω ρί; νά άπολογηθή πλεϊον τ ίπ ο τε ; τινό ; όποϋ νά τόν ήθελεν 

30 κράςειν, διότι έποϊκεν τό έπρεπεν νά ποίση, καί τοΰτον ένι 
δίκαιον καί κείμενον κατά  τήν άσίζαν των Ίεροσολύμοιν.
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σνα. Περί τοϋ λαβωμένου πολλα ΐ; π λη γα ϊ;, καί άπ’ εκεί
νου; τού; άγκαλεϊ τήντα  έντέχετα ι νά γένη άπού κείνου; 
όποϋ έποϊκαν τοΰτον.

Έ άν γε’νηται ότι κανεί; άνθρωπο; ένι κολπωμένο; άπό πολ
λούς κόρπου;, καλά ορίζει τό  δίκαιον ό τ ι ήμπορεϊ νά ά γκ α - 5 

λέση έτεσαύτου; άνθρώπου; εί; όσου; κόρπου; έχει, καί ούχί 
πλεϊον, καί άφοΰ νά άγκαλέση, καί οί κριτάδε; νά δοΰν τ ά ; 

πληγάς, νά ήγνωρίζη; καλά ότι ό βισκούντη; έντέχετα ι νά βάλη 
όλου; έκείνου; εί; τήν φυλακήν, ώ; όπου νά δοϋν, τήντα  νά 
γενή άπα ί τόν λαβωμένον · καί έάν γ ίνετα ι ό τ ι κανεί; άπαί ίο  
τούς φυλακισμένου; νά ήθελεν νά έδωκεν έγγυη τή ν  διά  νά 
μηδέν έμπή εί; τήν φυλακήν, καί έκεϊνοι οί έγγυη τά δε; νά 
ήσαν τοιοϋτοι όποϋ νά ένη καλά θαρροόμενοι ές αύτων του;, 
τό  δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ότι καλά έντέχετα ι καλά νά 
πάρουν τού ; έγγυητάδε; μέ τοιοϋτον, ό τι άν ούδέν στρέψουν 13 
τόν άνθρωπον εί; τήν αύλήν π ά ντο τε ; άποϋ νά το ύ ; ήθέλησεν 
ή αύλή, ένι κρατήμενον νά πολομ.οΰν τού ; έγγυητάδε; τό έ- 

ε· 206.στρε|—εν νά ποίσουν άπ’ έκεϊνον, καί άλλοιώ; ούδέν πρέπει νά 
πάρη έγγυτά δε ; διά κανέναν πραγμαν · καί έάν έκεϊνο; άπο- 

θάνη άπ’ αύτά ; τά ; π λ η γά ;, τό δίκαιον κρινίσκει, έφειδή ούδέν 20 

άγνωρίζουν έκείνην τήν κακοπραξίαν, άμμέ λαλοϋν α μή το  όρί- 
σοι ό θεό;! » έντέχετα ι νά ένη όλοι εί; τήν φυλακήν έναν 
χρόνον καί μίαν ήμέραν, καί άν ένη ότι μέσα εί; έκεϊνον τόν 
χρόνον έρχεται κανεί; διά τόν άπεθαμένον όποϋ θέλει νά ση- 
κώση κανέναν εί; πόλεμον, τό δίκαιον κρινίσκει ότι, έφειδή 25 
θέλει νά κράςη τινάν, ήμπορεϊ νά σηκωθή καί νά κράςη όγιον 
θέλει άπ’ όλου; όποϋ ήσαν εί; τό λάβωμαν τοϋ άποθαμένου, 
καί ά νικήση έκεϊνον, έντέχετα ι νά τόν κρεμάσουν, καί όλοι 
όσοι τον έλαβώσαν τόν άπεθαμένον νά κόψουν τού; γρόθου;I» *  ̂ Λ. * « - ,/του; και να του; οιω;ουν εςο; του ρηγάτου, οτι τούτον ενι 30 
δίκαιον · καί έάν έκεΐνο; νικήση τόν άλλον, τούτέστιν έκεΐ-



νον όπου τον έκραξεν διά τον τεθνεωταν,* έντέχετα ι νά ένγ, 
όλοι άποβγαλμένοι απ' έκεΐνον τον φόνον, μέ το κείμενον καί 

μέ την άσίζαν, καί έκεΐνος όπου τον έκραξεν έντέχετα ι νά ενγι 

κρεμασμένος.
5 ’Αμμέ άν ούδέν έρτγ κανείς άνθρωπο; όμπρός άπου νά ήθέ- 

λησεν νά τους κράξν) α π ’ εκείνον τον φόνον, μέσα εις τον χρόνον 
καί εις την ημέραν άφου έπέθανεν εκείνος, καί κανείς ές αυ
τόν τους νά θέλησή νά λάβή το λέγουν τζουΐζαν δ ι’ άγνωρι- 
μίδαν τούτους, ώς ότι ούδέν τον έλάβωσεν εκείνον τον άπε- 

10 θαμένον καί νά μένγ ανενόχλητος άπαί την τζουΐζαν, τό δί
καιον κοινίσκει ότι έντέχετα ι νά ενη, αμέριμνος ά π ’ εκείνον τον 
φόνον καί προς την αυθεντίαν καί πρός πάσαν άνθρωπον όπου 
νά ήθελεν τ ίπ ο τες νά τούς ζητήστι, ότι έπάνω της μαρτυρίας 
του θεού ούδέν πρέπει κανείς άνθρωπος νά πή τίποτες, ούδέ 

15 νά ποίσγ, έφειδή ένι καθαρός άπαί τό δίκαιον, ήγουν το τζου- 
ΐζ ε ·  άμμέ έάν γένηται ότι νά μηδέν ένν) καθαρός άπαί τό 
τζουΐζε, έντέχετα ι νά ένν) παρευτύς | άπλικεμένο; εις την φ ο ύ ρ -^ Ο ΐ 
καν κρεμασμένος· άμμέ έκεΐνοι οί άλλοι όπου ούδέν ήθελαν νά 
βαστάξουν τζουΐζαν, ούδέ κανείς ήλθεν όμπρός μέσα εις τον 

20 χρόνον καί εις τήν ημέραν όπου ήθέλησεν νά τούς κράξη άπαί 
τον φόνον, τό δίκαιον κρινίσκει ότι, έφειδη ό χρόνος καί ή 
ήαέρα έδιάβην, ή αύλη ένι κρατημένη όλους εκείνους νά τούς 
άποβγάλν), ότι πάντες ένι άμέριμνοι μέ δίκαιον άπ' εκείνον τόν 
οόνον, χωρίς νά άπολογηθουν τ ίπ ο τες τινός ποτέ άποϋ νά τούς 

25 εκραξεν, ότι τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κατά τήν  άσίζαν 

του ρηγάτου των Ιεροσολύμων.
σνβ. Ιίερί εκείνου όπου έντέχετα ι νά του δώσουν τζο ΐζε, 

καί άπαί ταυτα  ή αύλή μέ δίκαιον ούδέν πρέπει νά δώσή νά 

την βαστάξουν.
30 Καλά νά -/¡γνωρίζεται ότι ό έμπαλής, ούδέ οί κριτάδες ούδέν 

ήμπορουν νά ποίσουν δυναστικώς νά φέρν] τζουΐζαν τινός
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ανθρώπου του κόσμου, ούδέ καμμίας γυναικός ομοίως, άμμέ έάν 
ό άνθρωπος, ή ή γυναίκα κράξουν τους εις την αύλην διά κα
νόναν παράπτωμαν τό του βάνει κανείς έπάνω του ότι έποΐκεν, 
καί έκεΐνος άπαυτα προσφέρεται νά βαστάξή τό δίκαιον τζουΐζε 
μέ τό θέλημάν του, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ότι έκεΐνος 5 

ούδέν ήμπορεΐ πλεΐον νά στραφή νά μηδέν τήν βαστάξή, έφειδη 
έκεΐνος μόνος του έφέρτην, άμμέ ένι κρατημένος νά τό βαστάς-/) 
στανιό του, έάν θέλή, όμοίοσς όπου τόν κράζει διά τό παρά
πτω μαν, καί περί τούτου ενι κρατημένος ό βισκούντης καί οι 
κριτάδες νά τον ποίσουν νά βαστάξή τό δίκαιον εις στανιό 
του, καί άν ούδέν θέλτ) νά τό βαστάξν), έφειδη έπροσφέρτην 
οικεία το βουλή, ούδέ τ ίποτες θέλει νά ποίσν) όπου ή αύ
λή νά του πή , τό δίκαιον ορίζει ότι ν’ άγροικήσουν έκείνου, 
έφειδή ούδέν θέλει νά βαστάξν; δίκαιον, μαρτυραται καλά ότι 
έκεΐνος έποΐκεν έκεΐνον τό βάνουν έπάνω του, ότι ά.ν ούδέν τό ^  

¥ ■ 2 0 8 ¡χεν ποίσειν, ούδέ νά έφοβάτον | παντός του δικαίου, όπου ένι 

δικαιωμένου πραγμαν εις πάντας τούς λάς όπου έγυρεύγαν 
δίκαιον, καί διά τούτο οι κριτάδες παρευτύς έντέχετα ι νά 
κρίνουν εις τήν άνταπόδοσιν τήν έντέχετα ι νά έχνι διά έκεΐνον 
το παράπτωμαν τό βάνουν έπάνω του ότι έποΐκέν το, ή έποίη- 20 

σεν νά τό ποίσουν, ότι καλά ένι μαρτυρημένο, έφειδή ούδέν 
θέλει νά ποίησή τό έπροσφέρτην, ότι ούτως ένι κείμενον καί 
δίκαιον κατά  τήν άσίζαν των Ιεροσολύμων.

σνγ. Περί έκείνου όπου ψ εματεύγει τάς κρίσας τής αύλής, 
έκεΐνα τά  νά κρίνουν οί κριτάδες, καί εις πόσα έ’πεσεν νά δώ- 25 
στ) τής κρίσης μέ δίκαιον.

Έ άν γένηται άπό ριζικού ότι κανείς άνθροοπος ένι έπεσαυτα 
άπότορμος, ότι ψεύγει τά  κρισίματα τής αύλής, όνταν γίνετα ι 
καί λέγει « τούτον τό κρίσιμον ένι άδικα λαλημένον καί θε
σπισμένου η, τό δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνος ένι κρατημένος 30 

καί έπεσεν νά δώσή τής κρίσης, τούτέστιν τούς κοιτάδες, έβδο- 
ΜΕ2. ΒΙΒΑΙΟΘ. Σ'Γ'. ι 4
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μ.ήκοντα έπτά  λίβρας καί ήμ.ισον, καί του αύθέντη τής χώρας 
β' έπεσαΰτα ώς γιόν τους κριτάδες, ότι τούτον ένι κείμενον 
καί δίκαιον- καί αν ούδέν έχγ  άπού πόθε νά πλερώσγ τούτα , 
ορίζει το δίκαιον νά κόψουν το τρίτον τής γλώσσας του, ϊνα 

5 y.·}i ποτές τορμήσγ νά ποΐσγ την αύλήν άδικην, ή ποία έθε-
σπίστην διά νά δγ καί νά πή καί νά στερεώσγ, καί τούτον 
ένι δίκαιον καί κείμενον κατά την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.

σνδ. Περί του δαρμένου, καί τή ντα  πρέπει νά δώσγ εις την 
κρίσιν, καί τού ανθρώπου, ή της γυναίκας τής δαρμένης, η 

10 κείνοι όπου τον έ'δερεν, η που έποϊκαν νά τον δερουν μέ άλ
λον παρά μέ το κορμ ίντου.

Έ άν γένηται ότι εις άνθρωπος δέρνει έτερον άνθρωπον, καί 
τό άγκάλεμαν έρχεται εις την αύλήν, καί εκείνος ενι ένοχος 
μέ καλάς μαρτυρίας τό πώς τόν εδερεν, τό δίκαιον ορίζει ότι 

15 έπεσεν νά  δούσγ τοΟ δαρμένου ρ σόρδια, καί του I αύθέντη ρ’cp.209.
πέρπυρα, αν ενγ ότι εις έκεΐνον τόν δαρμόν ούδέν έχει κόρ- 
πον φανερόν, ουδέ α ίμ α ν  εί δέ έ χ γ  κόρπον φανερόν, η αίμαν, 
έκεΐνος έντέχετα ι νά χάσγ τόν γρόθον του τόν δεξιόν · καί 
έάν εκείνος όπου ενι έ'νοχος του δαρμού ούδέν ήμπορεΐ νά 

20 πλερώσγ τά  ρ' σόρδια του δαρμένου καί τά  ρ' πέρπυρα εις την 
αύλην, κρινίσκει τό δίκαιον ότι, ό δαρμένος ήμπορεΐ νά κρατγ 
εκείνον όπου τόν εδερεν εις την φυλακήν του, ώς γιόν χριστια
νόν, έως όπου νά τον πλερώσγ, έντέχετα ι νά τόν στρέψγ εις 

την κρίσιν διά νά έχ γ  τό δίκαιόν της - άμμέ αν ένγ, ό τι έκεΐ- 
£5 νος «πεθάνγ άπαί τον δαρμόν έκεΐνον, τό δίκαιον κρινίσκει 

ότι έφειδή ένι ένοχος γοΟ δαρμού, έντέχετα ι νά τόν κρεμάσουν 
εις τό άπλίκιν του νά κρέμεται πάντα  χωρίς νά τον κόψουν, 
ήγουν εις την φούρκαν άπαί τό ποιον έκεΐνος έπέθανεν, ότι 
ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον · καί έάν κανείς, ή καμμία γυ- 

80 ναΐκα έποΐκεν έκεΐνον νά τόν δέρουν μέ τά  κάτινας άλλους, 

καί άπεθάνη, τό δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνος όπου έποΐκεν νά
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τόν δέρουν, έντέχεται νά τόν κρεμάσουν, καί ολοι έκεΐνοι όπου 
τόν έδέρασιν έντέχετα ι νά χάσουν τόν γρόθον τους τόν δεξιόν, 
μέ τό  κείμενον · καί έάν έκεΐνος ούδέν έπέθανεν διά έκεΐνον 
τόν δαρμόν, τό δίκαιον κρινίσκει ότι, έκεΐνος όπου έποΐκεν νά 
τόν δέρουν, ένι κρατημένος νά πλερώσγ την άγρωνιμίδαν τής 5 

αύλής του δαρμένου καί τής αύθεντίας, καί έκεΐνοι όπου τόν 
έδέραν έντέχετα ι νά ένγ γεβεντισμένοι όλοι γυμνοί μέ τ ά  βρα
κιά τους εις τήν χώραν καί καλά δαρμένοι, ότι ούτως ένι κεί

μενον καί δίκαιον, ότι όλοι νά νώσουν τήν κακοποιΐαν.
σνε. Περί του έλευθέρου άνθρώπου όπου δέρνει άλλον σκλά- 10 

βον, ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά γένη τα ι.

Έ άν γένηται ότι κανείς έλεύθερος άνθρωπος, όποιος καί αν 
ένγ, δέρνει έναν σκλάοον άλλου άνθρώπου, καί ό αύθέντης του 

■έρχεται εις τήν αύ|λήν καί ά γκ α λε ΐτο ν  έκεΐνον κατά  τήν 
άσίζαν, ότι έδερεν τόν σκλάβον μου, ή τήν σκλάβαν μου, τό 15 
δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κρίνεται, ότι κανείς έ
λεύθερος άνθρωπος, ή γυναίκα ελεύθερη, ού δέ νά ποίσγ δι’ αυ
τών του σκλάβου, ούδέ τής σκλάβας, ή άσίζα, ούδέ κείμενα, 
ούδέ δίκαιον, ούδέ ένι, ούδέ ό νόμος, ούδέ ή άσίζα τό ορίζει 
ποτέ- άμμέ αν ένγ ότι ό σκλάβος, ή ή σκλάβα άπεθάνγ διά 20 

έκείνου του δαρμού, καί έκεΐνος όπου τόν έδερεν ένι ένοχος 
μέ καλαΐς μαρτυρίαις πώς τόν εϊδασιν νά τόν δέργ, τό δίκαιον 
κρινίσκει ότι έκεΐνος ένι κρατημένος νά τό ίκανώσγ τού αύ
θέντη του, ή τής κυράς του, έκεινοΰ όποΰ ήτον ό σκλάβος, ή 
έκείνη ή σκλάβα, έπεσαύτα όσα θέλει νά π γ , κατά  τήν δίκαιο- 25 
σύνην του, ότι έκούστεψέν του άπ  έκείνην τήν ήμέραν όποΰ τόν 
άγόρασεν άχοι τής ημέρας όπού έπέθανεν, ότι τούτον ένι κεί
μενον καί δίκαιον κατά τήν άσίζαν.

σνς\ Περί τών ανηλίκων όποΰ τούς άγκαλουν εις τήν αύλην, 
ποτάπον δίκαιον νά γένη τα ι. 30

Έ άν γένηται ότι εις άνθρωπος, ή μία γυναίκα, άγκαλεΐ έναν
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παιδίν ανήλικον άπού δαρμόν, τι άπού άνδοοπήν τήν τής έποϊ- 
κεν, ή άπηδία όπου της άπήδησεν, το δίκαιον κρινίσκει δτι ή 

αύλή ούδέν ενι κρατημένη νά του ποίσουν δίκαιον, ούδέ νά 
πάρ·ρ δίκαιον άπού κανέναν άνθρωπον του κόσμου, ούδέ διά 

5 κανέναν άγκάλεμαν άπου νά ποίσουν έξ αυτόν του έως ό'που 
νά γενή του νόμου, έτών ιε' νομ.ου ηλικίας· αληθώς έτεσαΰτα 
ορίζει το δίκαιον, ό'τι άν έχρ κανέναν παιδίν όπου ούκ έχει 
τινάν νά του άναστριγγήση καί νά τό παιδεύσρ, καί έκεϊνον 

ένι μαθημένον κακοποιεϊν, νά δράσσρ τά  πρά γμ α τα  τους 
10 λας, καί έμαν γίνετα ι εις την αύλήν, ό βισκούντης έντέχε- 

τα ι νά ποίση νά τό πιάσουν καί καλά νά τό παιδέψρ, καί 
νά του είπή, πλεΐον μηδέν του γεν-?} τούτον τό κάκωμαν, ούδέ 
τούτη  ή μ.ωρία, εί δέ άλλη I φοράν καί άν τό ποίσ-ρ, θέλει τόνφ 
παιδεύσει πολλά κακά καί χειρότερα, καί τούτο έ'νι δίκαιον, 

15 ό'τι ούτως νά τό παιδέψουσιν, νά τό φοβερίσουν, καί ό'λα τά  

κά π α ιδ ία .
σνζ. Περί του καμ π ίτη  τον κράζουν διά φόνον, ή περί έ- 

κείνου όπου τον έκραξεν εις τον κάμπον, καί τη ντα  ένι κρα
τημένος ό αύθέντης νά δώσ-ρ τούς καμπ ίτας μέ δίκαιον καί 

20 κείμενα.
"Ωςπερ ό ρήγας ό αύθέντης της χώρας ένι κληρονόμος έκεί- 

νου, -η εκείνης όπου νά άπεθάνρ άδιάτακτος, τούτέστιν δίχως 
νά ποιήσ-ρ διαθήκην καί όπου ούκ έχει τινάν συγγενήν, καί 
πρέπει νά πάρ·ρ πάντα  ό'σα έ'χει εκείνος, η έκείνη, ούτως όρί- 

25 ζει τό δίκαιον καί ή άσίζα ό'τι ό ρήγας ένι κρατημένος νά 
δούση όλα τά  έΑώνια τούς καμπίτας τούς κράζουν εις πόλεμον 
σου φόνου, η κλεψίας, η διά καμμίαν άλλην ζ ή τ η σ ιν  καί- έάν 
έκεϊνος όύδέν έ /η  τίποτες άπου νά όδηγηθή, ούδέ άνω τής 
γής, ούδέ κάτω της γης, καί έντέχετα ι νά του δώσ·ρ ή αύλή 

30 νά φα καί νά πρ μέχρι μ·’ ημέρας, έάν έτεσαυτα τό ανέκρα
ξαν έκεϊνον τό κράξιμον, άμμέ άπαί τάς μ.' ή μέρας καί άπάνω,
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ή αύλη ούδέν ένι κρατημ.ένη τίποτες νά του δώσν] · καί διά 

τούτο ορίζει τό δίκαιον, ό'τι ό πόλεμος μέ πάσα όπλ.ήν μέσα 
εις μ ημέρας άφοΰ νά δοθούν τά  άμάχια  έσω, καί γρω στεΐ 
ή αύλη νά του δώσρ τό έντυμάν του κόκκινον καί κλάτζα ις 
κοκκιναις, καί τό σκουτάριν, καί τό ραβδίν, καί πάντα  ό'λα 5 

τούτα  έντέχετα ι ή αύλή νά του τά  δανείσ-ρ. Όμ.οίως έάν 
γένηται ό'τι μία γυναίκα χήρα, ή ορφανή, ή ξενική, ή εις άν
θρωπος ορφανός, ή ξενικός όπου βάνει καμπίτην καί πολεμά, 
ή άλλος νά τον κράξ-ρ, καί ούδέν έ/ουν  άπόθεν νά τούς δη- 

γήσουν τούς καμπ ίτας τους, τό δίκαιον κρινίσκει ότι ό αύθέν- 10 

της ένι κρατημένος νά του οδηγήσρ καθ’ 0 άνωθεν έλαλήθην, 
καί τούτο ένι' κείμενον καί δίκαιον, κατά την άσίζαν των Ί ε -  
ροσολύμ.ων. .

212. σνη. | Περί του άνθρούπου, ή τής γυναικός όπου νά εύρε- 
θοΰ'ν σκοτωμένοι, καί ούκ έχει συγγενήν, ούδέ φίλον νά γ υ -  15 
ρέψ-ρ τον θάνατόν του, πως ά αύθέντης του τόπου ένι κρατού
μενος νά τό γυρέψ-ρ κατά τό δίκαιον.

Έ άν γένηται παρά κάποιον ριζικόν, ό'τι είς άνθρωπος, ή μία 
γυναίκα εύρίσκεται σκοτωμένη, καί κάτις βάνει έκεϊνον τον 
φόνον έπάνω είς έναν άνθρωπον, καί έκεϊνος όπου έπέθανεν 20 

ούδέν έχει κανέναν συγγενήν, ή συγγενάτριαν, ούδέ φίλον, ούδέ 
φίλαιναν, όπου γυρεύγουν τον θάνατόν του άπ’ έκεϊνον όπου τον 
έσκότωσεν, τό δίκαιον ορίζει ό'τι ό ρήγας, ή ό αύθέντης τής 
χοόρας, έ'νι έκεινου γνήσιός του κληρονόμος, καί διά τοϋτο έ'νι 
κρατημένος νά γυρέψ-ρ τόν θάνατόν του, μέ τό κείμενον καί 25 
κατά την άσίζαν · καί έντέχετα ι έναν καμπίτην νά βάλουν, 

έ'χρ χρήσιν, έάν εκείνος άρνάται έκείνην την κακουργίαν, 
ό'τι ό Κύριος ήμων είπεν έν τοϊς εύαγγελίοις, ό'τι « τό αίμαν 
του πτω χού ύπάγει όπίσω του κράζοντα, κρίσιν κύριε! » καί 
λέγει « άγαθέ θεέ, έκδίκησε τό αίμαν τού πτω γου  » , καί έφει- 30 
δή ό'τι λαλεϊ ούτος του Κυρίου μας είς τόν ούρανόν, έντέχε-



τα ι ν' άγροικηθή καί εις την γ·ήν, ρ.έ κείμενον, ότι εί; το κορ-

μίν των θνητών έντέχετα ι ό αύθέντης νά ποίση την έκδίκη- 
σιν, καθώς ένι προθεσπισμένον τού ; δλου; συγγενούς, καί διά 
τούτο έθέσπισα νά πάρη τά  πράγματά  του καί νά εκδίκηση 
τον θάνατόν του, καί τούτο ένι δίκαιον καί κείμενον κατά την 
άσίζαν των Ιεροσολύμων .

σνθ. ΙΙερί του δρκου τον μέλλει νά ποίση 6 κάπιο; έμπρο

σθεν του βισκούντη καί τ η ;  αύλής.
Νά ήγνωρίζετε καλά οτι, έφειδή δτι οί κ α μ π ίτα ι; έλθουν,

10 καί θεοιρουν οτι ειρήνη ούδέν γίνετα ι μέσον του;, οί κριτάδες 
καί ό βισκούντη; όπου έντέχετα ι νά ένη έκεϊ έω; δπου νά 
τελειωθή ό πόλεμος, έντέχετα ι νά έλθωσιν προτήτερα εΐ; τον 
καμ,πίτην όπού κράζει τον άλλον άπού φόνον καί νά τον πο ί-
σουν | νά όμόση ούτως έπάνω εις το Εύαγγέλιον ο όμνές, καίφ.213.

15 ούτως νά σου βοηθήση ό θεό; καί τούτον τό άγιον Εύαγγέλιον, 
σήμερον την αύτην ημέραν δτι εκείνος ό άντίδικο; όπου έντέ- 
χε τα ι νά πολεμήση; έποϊκεν τον φόνον τον βάνεις έπάνω του; » ' 
έπειτα  μέλλει νά έλθωσιν εις έκεϊνον όπου διαφεντεύγεται καί 
νά τού είποΰν ούτως ο όμνέ; αύτού εί; αύτόν τό άγιον Εύαγ- 

80 γέλ«ν , δτι ουτω ; νά σου βοηθήση ό θεός καί αύτόν τό άγιον 
Εύαγγέλιον, σήμερον την αύτην ή μέραν, δτι τον αύτόν φόνον 
ούδέν τό έποΐκε; έσού, ούδέ έποΐκε; νά τόν ποίσουν δ ιά  άλ

λον ; » ·  καί τό τε ; έντέχετα ι νά δώσουν τού καθενοΰ καμπίτη  
τό σκουτάριν του καί τό ραβδίν του, καί τότες νά πάρουν β'

25 κριτάδες τόν έναν καμ,πίτην, καί έτεροι β’ τόν έτερον κ αμπ ί- 
την, καί νά τούς βάλουν μέσ εί; τόν κάμπον τό ημισον τη ; 
ήμ.έρας, τόν έναν άντίκρυτα του άλλου, διά νά έχουν τό φώ; τού 
ήλίου άμ.α ό εις, ώςπερ τόν άλλον, δτι άν έβαλαν τόν έναν 
εις την άνατολήν του ήλιου, καί τόν άλλον εί; την δύσιν τού 

30 ήλίου, ήθελεν είσθεν άδικον, διότι τό φως τού ήλίου ήμπορεϊ 
νά βλάψη τόν έναν, καί τόν άλλον νά βοηθήση, καί διά τούτο
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ορίζει τό κείμενον νά μηδέν βάλουν καί τούς δύο παρά στά- 
μαν την ώραν τού μεσομερίου, καί κρινίσκει τό δίκαιον δτι 
νά μηδέν τού; άφήσουν νά πασιν εί; τον κάμπον νά πολεμή
σουν, έω; δπου νά διαβή ή τρίτη ώρα τ ή ; ήμέρας, διά νά ενη 
καλά ύψηλά ό ήλιος, διά νά μ.ηδέν τού; βλάψη, δτι ούτω; ένι 5 

δίκαιον · καί έντέχετα ι νά ένη καί τά  δύο του; σκουτάρια κο- 
μ.ένα καί ένού άξάμ.ου καί ένού βάρους, όμοίους έντέχεται νά 
ένη τά  ραβδία ένού μάκρους καί ένού πάχους· τό τε ; δή κη
ρύξει ό κήρυξ τόν διαλαλημόν, γ ' φοράς παρά του κηρύκου, 
νά μηδέν ένη κανείς άπότορμος, έπάνω τού κορμιού του, νά ίο  
ποίσουν κανέναν σημάδιν τού; καμπιώ τας, ού μέ νεύμαν, ούδέ 

λαλιάν · καί παρευτύ; έντέχετα ι οί κριτάδες νά έβγάλουν δλους 
ç.'2l4. |ξ ω εις έναν μέρος | τού κάμπου, έω; δπου νά έμπούν εί; τόν 

κάμπον διά νά ακούσουν τούς λόγου; τούς έντέχετα ι, άν θέ

λουν νά πουν τίποτες, καί τότες χρή νά τούς άφήσουν νά 15 
παν έν τω  άμα* καί έκεΐνος όπού νά νικηθή, τό δίκαιον κρι- 
νίσκει, ή ζωντανός, ή νεκρός, μ.οναύτα νά τόν κωλοσύρουν καί 
νά τόν κρεμάσουν, με το δίκαιον καί κατά τήν άσίζαν · καί 
εις τοιούτην οπλήν καί μέ τοιούτους δρκου; έντέχετα ι νά 
οδηγήσουν τού; λίζιου; των πολεμούν τούς καβαλλάρους, ώς 20 

έρμηνεύτην αύτός ό πόλεμος τού; Βουργάρους.
σξ. Περί τού Συριάνου καί τού Ρωμαίου καί τού Σαρακηνοΰ ο

πού ούδέν ήμποροΰν νά σηκώσουν κανέναν χριστιανόν εί; πόλεμον.
Ή γνωρίζετε καλά δτι κανείς Συριάνος, ούδέ κανείς Ρωμαίος, 

ούδέ κανείς Σαρακηνός, ούδέν ήμπορεϊ νά έναντιωθήναι χριστια- 25 
νοΰ καμπιώ τη, τούτέστιν δτι ούδέν ήμπορεϊ νά σηκώση κανέ
να ν χριστιανόν εις πόλεμον εί; δλον τό ρηγάτον τή ; Ιερουσα
λήμ· άμμ.έ άν ένη ό Συριάνος, ή ό Ρωμαίος, ή ό Σαρακηνό;, 
άν τόν κράξουν διά φόνον, ή περί δημηγερσίας, τό δίκαιον κρι- 
νίσκει καί ορίζει, δτι άπ’ αύτών ήμπορεϊ κανείς νά διαφεντευτή 30 
κατά ποόσωπα πάσα Φράνγκού άπού άπ’ αύτόν νά τόν κρά
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ξουν, ότι τούτον ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  τον νόμον τών 
1'εροσολύμων.

σξα. ΙΙερί τούς άρσενοκοίτας καί πάντας άλλους κακούς αν
θρώπους καί γυναικών νά θανατωθούν άπού κακού θανάτου.

Γινώσκετε δτι ό νόμος καί το δίκαιον ορίζει δτι πάντες οί 
κακοί άνθρωποι έντέχετα ι ν’ άποθάνουν άπού άσχημον θάνατον, 
όσοι ενι ούτοι όπου ενι συνειθισμένοι νά κακοποιούν καί νά 
συνκατατέθουν εις τ ά  κακά, ώς γιον τούς άρσενοκοίτας τούς 
λέγουν σοδομίτας, καί οι κλέφταις καί οί πατελληγοί καί οί 

10 παράβουλοι, καί πάντας τούς κακούς άνθρώπους καί τάς κα- 
κάς γυναίκας, δ'λοι τούτοι έντέχεται νά άποθάνουν, καί νά μη
δέν τούς άφήσουν νά ζουν οί αύθένταις, έ|φειδή τούς άγνωρί- φ 
ζουν, ότι ούτως λέγει ή άγία  Γραφή καί ό νόμος « ό'σοι φο- 
νεύσουν τάς εχθρούς του θεου, τούτέστιν τούς κακοποιούς, έ- 

15 κείνοι ένι φίλοι του θεου » ■ άλλά κανείς άνθρωπος άπαί 
την έξουσίαν του ού χρή σφάςαι τον φονέαν, ούδέ τον παρά- 
βουλον, ούδέ τον αιρετικόν, ούδε τον κλέπτην, άμμ.έ έντέχετα ι 
νά τον προσφέρη εις την κρίσιν, καί ή κρίσις μετά  τα υ τα  ένι 
κρατημένη νά τον κρίνη καί νά τον ξηλώση, κατά την κακο- 

20 πραξίαν του, ή διά μαρτύρων, ή διά τής ομολογίας του δτι 
έποίησεν αυτήν τήν κακοεργίαν, οΰ φόνον, ή κλεψίας, ή ετέ- 
ρας άλλης αμαρτίας αύτών των άνωθεν λαλημένων, παρευτύς 
έντέχετα ι ούτοι κριμένοι εις κρίμαν θανάτου ■ δτι οί κριτάδες 
όταν κρινίσκουν κανέναν άνθρωπον νά άποθάνη, ούδέν ένι παν- 

25 τδς δ ί αυτών αίτιοι του θανάτου εκείνου του κρινίσκουν, άλλά 
ποιούν έκεΐνον τδ ορίζει ό νόμος καί ή άσίζα, καί διά τούτο 
πρέπει νά ήςεύρουν οί πάντες δτι πάντες οί φονεΐς, ή έτερην 
άλλην ανομίαν, καθώς άνωθεν έλαλήθην, άκωλύτως οί κριτά- 
δες πρέπει νά τούς κρίνουν κρίμαν θανάτου .

30 σξβ. Περί του λαβωμένου πληγήν θανατίσιμην καί άγκαλει 
εις τήν αύλήν, καί 6 άγκαλόμένος άρναται, καί ποιεί του τήν
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άσίζαν, καί νά γένηται δτι εκείνος άπέθανεν παρ αύτής τής 
πληγής, ποταπον δίκαιον μέλλει νά γ έ ν η .

Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος έλαβώθην πληγήν θανατίσι
μην, καί έρχεται είς τήν αύλήν καί άγκαλει άπού κάτιναν 
άνθρωπον καί λέγει, δτι αύτδς ό άνθρωπος τού έποϊκεν αύτήν 5 
τήν πληγήν, τούτον τον άγκαλώ, καί ό άγκαλόμενος έρχεται 
δμπρδς καί λέγει « μή τδ όρίσοι ό θεός! » καί έκεΐνος ζητα  
του τήν άσίζαν έμπροσθεν του βισκούντη καί τούς κριτάδες, 
τούτέστιν δτι νά όμόση εις τ ά  άγια  Ευαγγέλια δτι έκεΐνος 
τούτο ούδέν τδ  έποίησεν διά χειρός του, ούδέ δι’ άλλου έποΐ- 10 

216.'¿εν νά τδ ποίσουν, ούδέ έσυντάχθη, ούδέ κ ατέχει το | τίς του 
τδ έποίησεν, καί κατά τούτο ένι άμέριμνος, έφειδή έκεΐνος έ'- 
λαβεν τδν δρκον του έκείνου είς τήν αύλήν κατά  τδ ζη τα  · 
ομοίως έάν γένηται, έφειδή έκεΐνος ό λαβωμένος τελευτά  
άπ’ αύτήν τήν πληγήν, καί κανείς άπαί τούς συγγενάδες τού 25 

άπεθαμένου, ή ό πατήρ του, ή ή μήτηρ του, ή άδελφός του, 
ή άδελφή του θέλει μετά  τα ΰ τα  νά ζητήση τδν θάνατόν του 
έκείνου, τδ δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κριθή, δτι 
έκεΐνος ούδέν ένι πλεΐον κρατημένος νά άπολογηθή περί του 
θανάτου έκείνου ούδέν τινός, διότι έποϊκεν έκεΐνον τδ  ώριζεν 20 
ή άσίζα νά ποίση, καί τδ  έγνιόρισεν ή αύλή νά ποίση · άμμέ 
άν ούδέν είχεν ποίσειν τήν άσίζαν καί τδ έγνώρισεν ή αύλή, 
καθώς άνωθεν έλαλήθην, καλά ορίζει τδ δίκαιον δτι ένι κρατη
μένος νά άπολογηθή άπ’ έκείνην τήν κακοποιΐαν δλους έκείνους 
έκεΐνον άπού τού ζητουν δίκαιον, δτ ι τούτον ένι κείμενον καί 25 
δίκαιον κατά  τήν άσίζαν.

σξγ. Περί του δαρμένου οπού ά γκαλει εις τήν αύλήν δτι ό 
κάτις τδν έδερεν, καί παίρνουν ήμέραν τακτήν καί οί δύο νά 
έρτουν νά κριθούν, καί μετά τα ΰτα  ούδέν έ'ρ/εται είς τήν ή
μέραν του ούδε ό είς, ούδέ ό άλλος, τα υ τα  πρέπει νά πλερώση 30 
είς τήν αύλήν έκεΐνος όπου ούδέν ήλθεν εις τήν ήμέραν του;
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Έ άν γένηται δ τ ι είς άνθρωπος έρχεται όμπρδς εις τήν αύλήν 
καί άγκαλεΐ έτερον άνθρωπον, δτι εδερέν τον, $ έποίησεν του 
έτερον κακόν, καί ό άγκαλο μένος παίρνει ημέραν τακτήν, και 
μετά  τα υ τα  γίνετα ι δτι ό αγκαλών ούδέν έρχεται είς την ήμε- 

5 ραν του, ουδέ έστρεψεν την ήμέραν του, ώς έντέχετα ι, καί ό 
έγκαλόμενος ήλθεν είς την -ημέραν του καί έτήρησέν την καλά 
εως δπου έφάνησχν οι αστέρες, καί γ ίνετα ι δτι ό αγκαλών ό 
καί ό δαρμένος «πεθαίνει, καί κάτις άπαί τούς συγγενάδεςτου 
έρχετα ι τοΟ «πεθαμένου καί άγκαλεΐ καί ζη τα  του γίνετα ι 

10 κρίσι άπ’ εκείνον όπου τύν εδερεν, άπαί | τον ποιον δαρμ.ον φ.; 
έτελεότησεν, τδ δίκαιον κρινίσκει, δτι άν ένη δτι εκείνος η μ 
πορεί νά δείξη άπ’ «ύλης του βισκούντη πώς έβλέπησεν την 
•ημέραν του ώς έντέχετα ι τον, ώςπερ καί έφάνησαν οί αστέρες, 
έντέχετα ι νά ένή άμ.έριμνος, μ.έ κείμ,ενον, άνευ πολεμ.ου · καί 

15 άν Ισως δτι εκείνος τούτον οϋδέν ήμπορεΐ νά δείξη άπ’ αύλής, 
τούτέστιν διά μαρτυρίας τών κριτών, καί ήμπορεΐ νά τδ δείξη 
μέ β' μάρτυρες πιστούς τδ πώς έβλέπησεν την ημέραν του, κα
θώς άνωθεν δηλοΐ, πρέπει νά ενν? αμέριμνος μέ δίκαιον ούτος · 
άμμ.έ αύτή ή μαρτυρία έχει πόλεμον, δτι οι γονείς του ά π ε- 

20 θαμ,ένου, -η οί συγγενάδες του, έναν άπ’ εκείνους τούς μ.άρτυρ^ 
είς πόλεμον, δτι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον κατά την 

άσίζαν τών 'Ιεροσολύμων.
σξδ. Περί του κορπωμένου, καί άπεκεΐ συμπαύγει διά καρ- 

τζ ά  μέ κείμενον όπου τόν έλάβωσεν, καί γ ίνετα ι δτι τάπισα 
25 άπεθαίνει παρά τή ς πληγής, ποτάπον δίκαιον έντέχετα ι νά 

γένη άπ’ εκείνον όπου τδν έλάβωσεν καί έσύμπαψεν μετά  του 

πριν άποθάνη .
Έ άν γένηται δτι είς άνθρωπος έρτη όμπρδς είς την αυλήν 

καί άγκαλεΐ έτερον άνθρωπον όπου τδν έλάβωσεν, καί τότες 
30 γίνετα ι δτι συμπαύγει μέ εκείνον όπου τδν έλάβωσεν, καί διά 

παρακλήσεως τούς άγαπητικούς του, ή διά δώρημαν καρτζών,
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καί τότες γίνετα ι δτι άπεθαίνει άπ’ εκείνην την πληγήν, καί 
κανείς άπαί τούς συγγενάδες -του άπεθαμένου, ή ή γυναΐκά του 
νά θελήση μετά  τα υτα  νά έχη δίκαιον άπ’ εκείνον όπου τδν έ
λάβωσεν, τδ δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κρίνουν, δτι 

έάν έκεΐνος όπου έποΐκεν τήν αγάπην του μέ τδ λαβωμ,ένον, 5 
ήμπορεΐ νά δείξη δτ ι έσύμπαψεν μετά  του άπ’ εκείνην τήν κα- 
κοεργίαν, έντέχετα ι νά ένη άμέριμνος μέ τδ κείμενον, έξων παρά 

218 . έχει πόλεμον, τούτέστιν δτι οί συγγενάδες του τεθνεώτος ήμ |πο- 
ροΰν καλά νά σηκώσουν τδν έναν τους μάρτυραν είς πόλεμον, 
καί εέ τις νικηθή, έντέχετα ι νά τδν κρεμάσουν μέ τδ κείμενον· 10 
άμμέ έάν έκεΐνος ήμπορή νά δείξη μέ τήν αύλήν, τούτέστιν 
έμπροστεν τούς κριτάδες, δτι έσύμπαψεν μέ τδν κορπωμένον 
καί έπλέρωσεν τά  ζ ' σορδία καί ήμισον του άπιστου έγκλή- 
μ.ατος τδν έποΐκεν άπά.νω του, τδ δίκαιον κρινίσκει δ τ ι ένι 
άμέριμνος είς δλας τάς ημέρας άνευ πολέμου, μέ τδ κείμενον 15 
καί μέ τήν άσίζαν του ρηγάτου τών 'Ιεροσολύμων.

σξε. Περί έκείνου του κριτή τού κράζουν είς τήν βουλήν 
καμμίας ορφανής, ή ορφανού, ή χήρας, καί ούδέν ήθέλησε νά 
πάγη , ποταπήν τιμωρίαν έντέχετα ι νά λάβη τούτος ό κριτής.

Έ άν γένητα ι δ τ ι ορφανή άνήλικη, ή μία γυναίκα χήρα έρ- 2ο 
χετα ι όμπρδς είς τήν αύλήν καί ζη τά  κ α τ’ όνομαν, ή πολέμα 
νά ζητήσουν κάτιναν άπαί τούς κριτάδες, τδ  δίκαιον κρινίσκει 
καί ορίζει δτι έκεΐνοι οί κριτάδες ένι κρατημένοι νά παν είς 
έκεΐνον, ή είς έκείνην άπου τδν ζητουν, καί πρέπει νά του 

δώση βουλήν τήν καλλιώτερην τήν  γινώσκει είς τδν αύτόν 25 
του · άμμέ έάν γ ίνετα ι δτι έκεΐνος ό κριτής τδν έκράξαν κα
τ ’ όνομαν είς τήν δουλήν, ούδέν ήθέλησε νά πάγη , άμ.μέ είπεν 
άκούοντα τών άλλων κριτάδων, δ τ ι ούδέ νά πάγη  είς έκείνην 
τήν βουλήν όπου τδν κράζουν είς τήν ορφανήν, ή είς τδ ορ
φανόν, ή είς τήν γυναίκαν τήν χήραν; τδ  δίκαιον κρινίσκει 30 
καί ορίζει δτι, έκεΐνος ό κριτής, προτήτερκ νά τδν διώξουν άπαί



τήν συντροφιάν των άλλων κριτάδων, καί έντέχετα ι νά χάση 
απολογίαν τή ς αύλής πάντοτες, ώς δτι ποτέ νά μ.ήν είσακου- 
σθή, ούδέ νά πιστευτή  άπού εί τ ι  εϊπει, καί νά πέση νά δώ-πγ; 
ώ ; άνθρωπο; άπιστο;, δτι καλά ένι μαρτυρημενος δ τ ι ένι ά π ι-  

5 στο; άπ’ αύτοΰ, έφειδή άρνήθηκεν την βουλήν του νά π  η την
I άλήθειαν εκείνου, ή εκείνης, όπου ένι κρατημένος νά συμβου-φ.229. 
λέψγι π ά ντα ; εί; την αυλήν, δνταν τδ  ζητουν · δ τ ι ούδέν εχε ι 
κανέναν άπα ί τούς ιβ' κρίτάδες όποϊί ούδέν ένι κρατημένο;, 
πριν καθίση εί; τον θρόνον του νά άκούση τάς κρίσας, νά δώση 

10 βουλήν παντό ; ανθρώπου όπου νά του ζητήσουν βουλήν εί; 
καλήν πίστιν, χω ρί; καμμίας κακή; έγροίκησης, τήν καλλιώ- 
τερην όπου νά ήξεύρη ■ όμοίω; έάν ήτον ό'τι έκεινος, ή εκείνη 
όπου τον έζήταν εί; βουλήν, νά άγκάλεν κατά  του πατρός 
του, ή τής μητρό; του, ένι κρατημένο; νά τον συμβουλέψω τδ 

15 καλλιώτερον όπου ήζεύρει, με δίκαιον, ό’τ ι  διά τούτο τούς ¿θέ
σπισαν διά νά είποΰν καί νά ποιήσουν δίκαιον, καί διά νά
δώσουν δικαίαν κρίσιν δλου; τού; λα;, κείμενον καί κατά τήν

ά σ ίζαν .
Τούτον ένι διπλόν δ τ ι ούτως τδ έχει τ ό ά θ ιβ ό λ ιν  ένι καί

20 εις τά  ιβ’ κεφάλαια, καί ένι καί ώ δ ε .
σξς\ Περί έκείνου; όπου εύρουν βίον άποκάτω  τή ς γή ς τδν 

είχεν χοίσειν άλλο; κανεί; άπού έπέθανεν, καί τίνο; έντέχετα ι

νά ένη εκείνον τδ  εύρημαν, μέ κείμενον.
Έ ά ν  γένηται άπδ ριζικού δ τ ι ό κ ά τι; άνθρωπος ευρίσκει 

25 κανέναν βίον άποκάτω  τής γ ή ;, τούτέστιν δ τ ι σκάφει καί ευ
ρίσκει θησαυρόν, καί παίρνει καί χώνει τον, χω ρί; νά ποίση νώσιν 
του αύθέντη, τούτέστιν του ρηγός, ή του αύθέντη τ ή ; χώρας, 
τδ  δίκαιον κρινίσκει δ τ ι έκεινος, ή έκεΐνοι όπου τούτο θέλει 
ποίσει, έποΐκαν κλεψίαν ένθάδιαν εις τήν τζάμπραν τού ρηγός,

30 ή του αύθέντη τή ; χώρας, καί πέφ τει εί; τήν ελεημοσύνην 
του αύθέντη τδ  κορμίντου νά λάβη τοιούτην τιμωρίαν, ώςπερ

220 Λ 2  I Ζ Α I νά λάβη κλέπτη ; πιασμένος εί; τήν τζάμπραν του ρηγός, καί 
π ά ντα  δσα έχει έντέχετα ι νά ένη του ρηγδς π ά ντοτε;, καί 
έκεινος πρέπει νά τδν κρεμάσουν, Ά μ μ έ  άν τδ  έποΐκεν νώσιν 

®.220.σου ρηγός, ή έκείνου | όπου κατά  τήν  ημέραν ήτον είς τδν τό 
πον, καί νά του ειπεν ούτως « κύριε, εύρηκα εί; τήν οικίαν 5 
μου, ώ ; εσκαφά την, τοιοΰτον πραγμαν, καί στείλε αύτοΰ, κύριε, 
καί λάβε τδ  εύρέθην, καί δό; μου τδ  δίκαιόν μ,ου », τδ  δίκαιον 
κρινίσκει δ τ ι έκεινος όπου τδ ηύρεν, έντέχετα ι νά έχη  τδ  τρίτον 

έκείνου τού βίου καί π ά ν τα ; τού ; έξοδους αμέριμνου; τού; 
έποΐκεν εί; έκεΐνον τδν βίον νά εύρεθή, καί τά ; έτέρα; δύο ίο  
μ.οίρα; νά τ ά ; έχη ό κύριο; τού τόπου έκείνου, κατά  τδ  κεί
μενον, καί ούδέν πρέπει νά έχη κανέναν κακδν έκεΐνο; όπού 
τδ ηύρεν, μέ τοιοΰτον, νά δώση δσον ηύρεν τού αύθέντη, καί 
μηδέν κρατήση, μηδέ πάρη τ ίπ ο τε ;, πριν τδ μοιράσουν. Εί δέ 

κανεί; άνθρωπος, ή καμμία  γυναίκα νά έμαθεν, άν τού τδ  είπεν 15 

κανείς, ό'τι εί; τοιοΰτον τόπον έχει θησαυρόν, ή έφάνην του διά 
ονείρου, καί έκεινος έπήγεν έκεΐ καί έσκαψεν χωρί; νά πάρη 
εϊδησιν άπα ί τδν ρήγαν, ή τδν αύθέντην τ ή ;  χώ ρα; διά νά 
εύρη έκεΐνον τδν θησαυρόν, καί λαχάνει δτι σκάφοντα ευρίσκει 
τον, τδ δίκαιον κρινίσκει, δτι έκεΐνο; πο ιεί κλεψίαν, καί πάντα  ¡¿Ο 
δσα έχει νά τά  πάρη ό αύθέντη;, καί τδ  κορμίν του έπεσεν 
εί; τήν  έλεημοσύνην τοΰ θεοΰ καί του αύθέντη τ ή ;  χώρας διά 
νά τδν ξηλοθρέψουν, διότι κανεί; άνθρωπο; ούδέν εχε ι έςουσίαν 
νά σκάψη διά νά εύρη θησαυρόν εί; άλλου αυθεντίαν, παρά μέ 
εϊδησιν τοΰ αύθέντη τ ή ; χώρας, ουδέ εί; τήν οικίαν του, ούδέ 25 
εί; άλλου οικίαν, ούδέ είς τδν κάμ.πον του, ούδέ είς ετέρου 
κάμπον, ούδέ εί; τδν άμπελώνάν του, ούδέ εί; τδ  χωρίον του, 
δ τ ι πάντα  δλα τ ά  ένι άποκάτω τ ή ; γ ή ;, χωρί; τδν αύθέντην 
τδν ζωντανόν, δλα πρέπει νά ένη τοΰ αύθέντη τής χώρας, μέ κεί

μενον δ τ ι καλά έντέχετα ι νά ήςεύρετε δ τ ι πάντα  τά  ένι είς τήν 30 
γην χωσμένα ένι εί; τήν κέλλαν τοΰ αύθέντη, δ ιατί δλα πρέ-
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πει νά ένρ του αύθέντη, ότι άν ουδεν ητον η κελλα του αύ
θέντη |, λοιπόν ούδέ νά ήτον κρατημένο; ό βισκούντης, οΰδέ οίφ-221. 

κριτάδε; νά ποίσουν δίκαιον άπό όλα τά  κακά όπου γίνουνται 
εΐ; την χώραν, καί έξω, όσον ενι ή αυθεντία του ρηγός.

5 ’Α μμέ έάν κανείς άνθρωπος ήξευρεν εις κανέναν τόπον βίον,
καί νά έλθρ εις το ρηγάτον, ή εις τον έμπαλήν τοποτηρηντήν
του κατά  την ήμέραν, καί νά του ποίσρ νωσιν ότι ήθελε νά 
σκάψρ εις κανέναν τόπον όπου ήξεύρει ότι έχει βίον, ό αύθέν- 
της Τ'?5ς χώρας έ'νι κρατημένος νά του δώσρ άδειαν νά σκάψρ

10 καί νά βάλρ τάς βίγλας του έπάνω, καί αν εύρρ εκείνον τόν
βίον, το  δίκαιον ορίζει δτι το ήμκσον του πράγματος νά εν/) 
του αϋθέντη της χώρας, τούτέστιν του ρηγός, καί άπαί τό 
έτερον ήμισον νά τό ποίσουν β' μερτικά, τό ήμισον νά δώσουν 
του αύθέντη τοΟ τόπου όπου εύρέθην ό βίος, καί τό άλλον 

15 μ.έρος έντέχετα ι νά τό λάβρ εκείνο; όπου ευρηκεν το πράγμα* 
εΐ δέ ή γή  ένι εκείνου άπαυτα  όπου ευρηκεν τόν βίον, τό 
δίκαιον κρινίσκει, ότι τά  β' μερτικά έκείνου του βίου νά ένρ 

του ρ'Ογός, καί τό τρίτον μέρος έκείνου του βίου έντέχετα ι νά 
έν’ έκείνου όπου τό ηυρεν, μέ τοιουτον, όλους τούς εξόδους τό 

20 νά ’ξοδιάσρ εις έκεΐνον τόν βίον εις τό σκάψιμον καί εις τό 
έογαλμαν έντέχετα ι νά τά  πλερώσρ ό ρήγας όπου λαμ,οάνει 
τό δίαοιρον του βίου εις τό μερτικόν του, καί ούτως ενι κεί

μενον καί δίκαιον κατά  την ά σ ίζα ν .
σξζ. ΓΙερί του βάνοντος πίίρ εις χωράν, και γ ίνετα ι τ ίποτες 

25 ζημία , ποταπήν ανταμοιβήν έντέχετα ι νά έχρ  οΰποΰ έποικεν 

την ζημ ίαν .
Έ ά ν  γένηται ότι κανείς άνθρωπος, ή καμμία  γυναίκα βάλλει 

λαμπρόν εις την χώραν, καί έκεΐνον τό λαμπρόν έποίησεν καμ- 
μίαν ζημίαν, τούτέστιν άξάφτει καί πιάνει καί καύτει καμ- 

30 μίαν οικίαν, καί έκεΐνος όπου έβαλεν τό λαμπρόν ενι κρατη
μένος καί μαρτυρούμενος, κάν τε  άνθρωπος, καν τε  γυναίκα,
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έπανω έκείνης τής υπόθεσης ποιώντά τον μέ καλάς μαρτυρίας 
φ.222·τό πως τόν είδαν πολεμ.ώντα έκεΐνον | τό κακόν, οϋ κάν τε  

άο  έαυτου τε  έμολόγησεν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως 
εις τοιούτην τάξιν νά κρίνουν, ό'τι ούτος 8ς ήθέλησεν καμ- 
πυρίσει τάς οικίας, καί διά τοΰτο έκατακουρσέψαν τα, έντέχετα ι 5 
νά τόν κάψουν, άφου κεβεντιστρ εί; δλην την πόλιν έκείνην, ό 
δαυλός του πυρος εις τά ; χεΐράς του, γεβεντίζοντά  τον, τούτέ- 
στιν διαλαλώντα ούτως άχρις τόν τόπον όπου μέλλει νά τόν 
κάψουν, καί πάντα  όσα έχει αύτός ά κακοποιός έντε’χετα ι νά 
ενρ του ρηγός, ή του αύθέντη τής χώρας, μέ δίκαιον καί κατά  10 
την άσ ίζαν.

σςη. Περί έκείνου, ή έκείνης οπο θάπτει άνθρωπον νεκρόν, ή 
γυναίκαν εις τό σπίτιν του, ποταπόν δίκαιον νά γένηται εις 
έκεΐνον, ή έκείνην όπου τα ΰ τα  ποιήσει.

Έάν γένηται ότι εις άνθρωπος, ή μία γυναίκα θάμτει έναν 15 
άνθρωπον, ή μία γυναίκαν εΐ; την οικίαν του, ό νόμος καί τό 
δίκαιον ορίζει, ότι έκείνη ή οικία νά ένρ τής έκκλησίας, διά 
τό κανείς άνθρωπος ούδέ χρή νά έχρ έσω του σιμηντήριν άλ
λος παρά ή άγία  του θεου έκκλησία, καί έφειδή έποίησεν σι- 
μηντήριν, ήγουν κοιμητήριον, τό σπίτιν του, πρέπει έκεΐνον τό 20 
σ πίτι νά ένρ τής καθολικής έκκλησίας έκεινοΰ του τόπου όπου 
τούτο γέγονεν · έπειτα  άξανακρινίσκει τό δίκαιον καί ή άσίζα, 
ότι πάντα  όσα υπάρχει του ανθρώπου, ή τής γυναικό; όπου 
έποικεν τούτο, νά έ'νρ του αύθέντη τής χώρας, έξω του κοι
μητηρίου όπούτον αποθαμένος, ή ή αποθαμένη όπου έθαψαν, 25 
ή τό παιδίν, καί τό κορμίν του έκείνου, ή έκείνης, νά στέκη εις 
την έλεημοσύνην του θεου καί του αύθέντη τή ς  χώρας, ώς γιον 
έκεΐνον όπου έποίησεν ούτως μεγάλην παρανομίαν, ότι κανείς 
ού γινώσκει άν τήν έσκότωσεν έκεΐνον τόν άπεθαμ.ένον, τ ίς  νά 
μαντεύγρ, άν έπέθανεν του θανάτου του τόν ε'θαψεν ό'σωτου; 30 
ότι πάντοτε; ήμπορεΐ νά κακονώσρ κανείς καί νά άμωραθρ οτι
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διά την κακοπραζίαν τους τον έθαψαν έκεϊ· καί άν ακούσουν |φ.223. 
άπό τούς λα ; ό’τ ι εκείνο; τον έσκότωσεν, ορίζει το δίκαιον ότι 
έκεϊνον τον νεκρόν να τον άνασκάψουσιν διά νά άγνωρίσουν 
πως έπέθανεν · καί άν ϊδοϋν καί άγνωρίσουν, ο τι εκείνος ό νε- 

5 κρός ήτον πνιμένος, η σφαμένος δυναστικού τρόπου, μετά  
τα ΰ τα  ή αύλή ένι κρατημένη νά του; σφίξνι έπεσαΰτα μέσον 
τους καί μ.έ μαρτυρίαν νά άγνωρίσουν την  άληθειαν έκείνης 
της κακοεργίας, καί άν άγνωρίσουν μέ δυναστίαν, η μέ τό κα
λσόν τους θέλημαν, οτι εκείνοι έσκοτώσαν έκεϊνον τον άπεθα- 

10 μένον, τό δίκαιον κρινίσκει ό τι πά ντα ; εκείνους όπου ήσαν 
εις εκείνην την  κακουργίαν πρέπει νά τούς φυτέψουν όλους 
ζωντανούς κάτω  εις την γην, ή κεφαλή κάτω καί τά  πόδιά 
τους άνω, δίχως νά έχουν άλλον περιττού κακόν · κα ί πάντα  
όσα είχαν, όταν τον αύτόν φόνον έποίησαν, έντέχετα ι νά ένν)

15  όλα του αύθέντη, κα τά  τό κείμενον, ώς περ άνωθεν έλαλήθην,

καί κατά την άσ ίζαν.
σξθ. Περί εκείνου; όπου ηύραν άνθρωπον νεκρόν εί; τήν

στράταν σφαμένον, καί έτερον άνθρωπον ζωντανόν σιμ.ά καί 

φέρνουν τον εί; την αύλήν, ποταπόν δίκαιον γενέσθαι.
20 ’Εάν γένηται ό τ ι β’ άνθρωποι, ή γ ' έρχουνται έμπροστεν τής 

αύλής, κα ί λέγουσιν, βαστάνονπα έναν νεκρόν μ.ετά τους καί έτε
ρον ζωντανόν δημένον, καί λέγουν τής κρίση; « κύριε, έμ.εϊ; 
ηύραμεν τούτον τον άνθρινπον τόν θνητόν εί; τήν στράταν 
νεκρόν, καί ήτον άκόμη ζεστός ώ ; περ νά τον είχαν σκοτούσει 

25 παρευτύς, κα ί ηύραμεν τούτον τόν άλλον άνθρωπον, τον έφέ- 
ραμεν ώδε, σιμά τού ρηθέντο; άπεθαμένου καί έπορεύετο τήν 
όδόν, έπήγαμεν προς έκεϊνον καί άρωτήσαμ-έν τον, τίς έθανά- 
τωσεν τούτον τόν άνθρωπον; καί άποκρίθηκέν μ,ας, ό τι τούτος ό 
σκοτωμένος έπήδησέν του εις τήν όδόν, καί διαφεντεύγοντα τό 

30 κορμίν του, αύτός έσφαξέν τον » · καί | ή αύλή έξαναρωτα τον φ.224. 

έκεϊνον « ένι άληθειαν τό λαλοΰσιν διά  έσέναν, ότι ούτω: τόν
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έσκότωσες εσού διαφεντεύγοντα τό κορμίν σου; » κάκεΐνος ά- 
ποκρίνεται « άληθειαν λέγουσιν, καί όμοίω; πάλιν έγώ  λέγω  

το, καί περι τούτου τόν θεόν έχω  μ,άρτυραν », τό  δίκαιον 
κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κρίνουν, ότι έφειδή τόν θεόν φέρ
νει μάρτυραν, έντέχετα ι νά βαστάξ-ρ τήν τζουίζαν, ήγουν τό  5 

δίκαιον, καί άν έβγή δικαιωμένος καί καταυγόδιαν, έντέχετα ι 
νά μείννι άμέριμνος, μέ τό κείμενον, ά π ’ έκεϊνον τόν φόνον, χω 

ρίς νά άπολογηθή ποτέ τινός όπού νά ήθελα νά τόν έκράξουν · 

άμμέ άν ούδέν ένγι αμέριμνος άπα ί τό δίκαιον, τό  δίκαιον κρι- 
νίσκει ότι παρευτύς νά τόν κρεμάσουν δίχως κανέναν άποδιά- ίο  
βασμ.αν .

σο. Καί πάλιν περί αύτοΰ .
'Ομοίως έάν γένηται ότι έναν άγκάλεμαν έρχεται εί; τήν 

αύλήν άπαί τούτο, ότι πολλοί λάς είχαν εΰρειν έναν άνθρωπον 
άπεθαμένον εις τήν στράταν καί έφέραν τον εις τήν θεωρίαν 15  

τής αύλής, καί έτερον άνθρωπον ζωντανόν έφέραν τον δημένον, 
καί λέγουν τής κρίσεω; ούτω ; « κύριε, έμεϊς ηύραμεν τούτον 
τόν άνθρωπον τόν άπεθαμένον καί ηύραμέν τον εί; τήν στρά
ταν βραστόν, καί τούτον τόν άνθρωπον όπού έφέραμεν εο5ε 
ζωντανόν ηΰραμ.έν τον σιμά του, καί ήτον έξω τής στράτας, 20 

καί έπήγαμεν πρός έκεϊνον καί εΐπαμέν του, τ ι ;  έσκότωσεν 
τούτον τόν άνθρωπον; καί είπέν μας, ούδέν γινώ σκω - έπ ή γα - 
μ,εν πρός έκεϊνον καί έπήραμεν τό σπαθίν του καί ηύραμέν το 
όλον αίματωμένον, καί έρωτήσαμέν τον, πόθεν ένι τό  αίμαν 

το ύ το ; καί είπέν μας, άπού έναν κτηνόν τό έ’σφαξεν. » Τό δ ί- 25 
καιον κρινίσκει καί ορίζει ούτω ; νά κριθή εί; τοιοΰτον λογα
ριασμόν, ότι έκεϊνος νά μηδέν ένρ ένοχος έκεινού τού φόνου, 
διά τό έπήγεν έξώστρατα, εί δέ διά  τό  ηύραν τό σπαθίν του 

ο.225.αίμα|τωμένον, άν ούδέν έχρ άλλον τ ίπ ο τες  νά ποΰν πλεϊον

παρά τούτον, καλά ορίζει τό δίκαιον ότι διά όσον ήλθεν ό 30 
άνθρωπος, ό βισκούντης έντέχετα ι νά ποίσ-ρ νά τόν πιάσουν 

ΜΕΣ. 111ΒΛ10Θ. Σ Τ ’. 15
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έκεΐνον καί να τον βάλουν εί; την φυλακήν καί νά τον κρα
τήσουν α' χρόνον καί α' ήμ.έραν, δια νά δουν, ότι άν ένη μέ
σα εις τούτον τον καιρόν άν έρθη κανείς όμπρό; όπου θέλει 

νά τον ζητήση, ή νά ποίσουν νά τον κράξουν διά εκείνον τον 
5 φόνον, ή άν ϊσως ότι εκείνος μ.έσα είς εκείνον τόν καιρόν νά 

ζητήση νά δικαιωθή μέ τό δίκαιον· άμμε άν ενη ότι κανείς 
οϋδέν έρτη μέσα εις τό χρόνον καί εί; τήν ή μέραν νά τόν 
κράξουν άπό τίποτες, καί άν οϋδέν ήθέλησεν νά βαστάξη δί
καιον μέσα εί; τούτον, τό δίκαιον κρινίσκει ο τι νά ενη άποβ-

10 γαλμένος άπα ί τήν φυλακήν, ώς εκείνον όπου ένι έπεσαϋτα
αμέριμνος άπ’ εκείνον τόν φόνον, μέ τό κείμενον καί τήν ά- 

σ ίζαν .
σοα. Περί εκείνου όπου νά εύρη τήν  γυναΤκάν του τήν εύ- 

λογητικήν μέ άλλον άνθρωπον κοιταμένους, καί σφάζει καί 

13 τους δύο, ήγουν τήν γυναΤκάν του καί τόν φίλον τη ς .
’Εάν γένηται άπό ριζικού, ή άπού κανέναν περικράτημαν, 

ό τ ι κανείς άνθρωπος όπου έχει τήν γυναίκαν του τήν όρμ.α- 

’ στικήν, καί δοκα ό τι ένι καλή γυναίκα, άμμέ εκείνη οϋδέν 
ένι, καί γίνετα ι οτι μίαν ημέραν, ή μία νύκταν, ότι ά καλοπί- 

20 χερος, ώ; γιόν ένι συνειθισμένος, έρχεται καί έμπαίνει έσω του 
•καί ευρίσκει έναν έτερον άνθρωπον όπου κο ίτετα ι μ.έ τήν γυ 
ναικών του, καί ό καλοπίχερος βάνει τό χέριν του καί έβγάλ- 
λει τό μαχαΤρίν του, ή έτερον άρματον, καί σφάζει καί τού ; 
δύο έν τω  άμα, τούτέστιν τήν γυναΤκάν του καί τόν φίλον 

23 τη ;, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως, εί; τοιοϋτον λο
γαριασμόν νά κρίνουν, ότι εκείνο; οϋδέν πρέπει τ ίπ ο τε ; νά 
χάση, οϋδέ νά έχη καμμίαν ζημίαν ά π α ί τό κορμίν του, έφει- 
δή τούς έσκότωσεν καί τού; β' έν τω  άμα, άμμέ έντέχετα ι 
νά μείνη άκαταζήτητο;, μέ | τό κείμενον καί τήν άσίζαν τοϋφ.226 

30 ρηγάτου των Ιεροσολύμων, του ποιου Κύριος ό θεό; νά του 
συγχώρηση. Ά μ μ έ  άν γένηται ότι 6 άνδρας έσφαξεν τήν γυ-
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ναΐκάν του όδίχω; τον φίλον της, ή τόν φίλον τη ; χωρίς τήν 
γυναίκαν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κριθή, ότι 

πρέπει νά κρεμασθή, άν σφάξη τήν γυναΤκάν του, ώς περ νά 
έσκότωσεν έτερον άνθρωπον ξένον νά τόν ειχεν σκοτώσει, ού- 
δέν τόν άξιάζει τ ίπ ο τε ; άμ ’πή ότι ή γυναΤκά του ήτον κούρ- 5 
βα καί διά τούτον τήν έσκότωσεν, ή νά πή ότι εκείνος έπο- 
λόμαν του άντροπήν είς τήν γυναΤκάν του, καί διά τούτον τήν 
έσκότωσεν, άμμέ νά γένηται πολλά καλά τό δίκαιον καθώς 
άνωθεν δηλοΐ, έάν φονέψη τόν έναν δ ίχω ; τόν άλλον, ότι τού
τον έ'νι κείμενον καί δίκαιον κατά τήν άσίζαν. 10

σοβ. Περί τής γυναίκας όπου άγκαλεΤ έναν άνθρωπον όπου 
πέφτει μετά  της παρά φύσης, τούτέστιν άλλοίως παρά οϋδέν 
ένι δίκαιον, καί είς ποίαν αυλήν πρέπει τούτον τό άγκάλεμα 
νά κριθή .

Έ άν γένηται ότι μία γυναίκα άγκαλεΤ έναν άνθρωπον διά 15 
αίρετικίαν, ή εί; άνθρωπος μ ία / γυναίκαν είς τήν αύλήν τήν 
πολιτικήν, ήγουν τήν κοσμικήν, περί το ιούτη; αίρετικίας, τό 
δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κριθή, ότι τοιούτην ΰ- 
πόθεσιν, οϋ τοιοϋτον έγκλημαν, οϋδέν πρέπει νά κριθή, οϋδέ 
νά είσακουσθή παρά τ ή ;  πολιτικής αυλή;, άλλά εί; τήν αγίαν 20 
έκκλησίαν, ή ποία ένι κρατημένη περί τοϋτα  τ ά  κρισίματα 
νά άκούση καί νά διδάξη καί διορθώσαι, καί μέ τούς πνευ
ματικού; νά έξετάση καί νά τού; άνατάξαι καί εί; μετάνοιαν 
του τοιούτου κακού διόρθωσή, κάκεΐ έντέχετα ι ό βισκούντη; 
νά τούς στείλη καί οί κριτάδε; εκείνου; άποϋ περί τοιούτην 25 
ύπόθεσιν έγκλήουσιν έμπροστέν του, οτι ούτως ένι κείμενον καί 
δίκαιον κατά  τήν άσίζαν.

σογ. Περί του γραμματικού όπου ποιεΤ άνομον προβελίζιον, 
ο.227.ή πλαστογραφεί ετέρου χαρτίν νοταρι|κόν διά ένδειξι τή ; γρα

φής του άπαϋτα  ? τήντα  μ.έλλει νά γενή είς αύτου του . 30
Έ άν γένηται άπού καμμίαν στενοχώριαν, ή διά δύναμιν



βίου 'ό κάτις δίδει του γραφεία, καί γράφει, η πολέμα εν αν ά
νομον προβελίζιον, ώςπερ άπαί την έγροίκησιν του γραμματι
κού άγνώρισεν καλά δτ ι ποιεί παράνομα, το δίκαιον κρινίσκει 
καί κελεύει ούτως νά κριθη, ότι εκείνον τον γραμματικόν έν- 

5 τέχετα ι νά του κόψουν τόν γρόθον του τον δεξιόν καί νά τον
διώξουν άπαί τό ρηγάτον, καί έκεΐνος όπού του εδωκεν άπού
τόν βίον του διά νά ποίση την άνομίαν, καί δείχνει έκεϊνον 
τό προβελίζιν εις την αύλην καί ζητα  έκεϊνον όπου δηλοΐ, καί 
έγνωρίσαν το διά άνομον, ώς γιον ήτον, τό δίκαιον κρινίσκει 

10 νά τόν κρεμάσουν διά τό έποϊκεν β' κακά, τό έ'ναν τούτον
όπου έποϊκεν του γραφεία καί τό του έγίνετον διά την ά π ι-

στίαν, τό άλλον ό'τι έκεΐνος άπαυτα  έργάζετον περί τούτου 
του άνομου έ'ργου, καί διά τούτο πρέπει νά έχη τοιούτην αν
ταμοιβήν, ώς άνωθεν έλαληθην, καί πάντα  όσα έ'χει νά ένη του 

15 αύθέντη τ·ης χώρας, κείμενα κατά την άσίζαν.
σοδ. Περί τούς γραμματικούς τούς Σαρακηνούς όπου έ'νι εις 

τόν φούντικαν καί εις την  ’Λλυσιν τούτέστιν  εις την  τ ζ α ϊά -  

ναν, ·η εις άλλον τόπον, άν κλεφτούν τό τέλος καί τό δίκαιον 

του αύθέντη το υ ς .
20 ’Εάν γένηται ό'τι εις γραμματικός, Σαρακηνός, ·η Φ ράνγκ .,,

■η Ρωμαίος, καί έ'νι εις την  δουλείαν του αύθέντη, -η εις τόν 
φούντικαν, η εις την τζαϊάναν, τούτέστιν εις τό κουμέρκιν, η 
εις κάνέναν χο^ρίον, καί έκεΐνος ό γραμματικός κλεφτεί τό δί
καιον του αύθέντη, η συγκατατέθεται νά τό κλέψουν εις τούς 

25 πραγματευτάδες, η εις τούς χωριάτας, διά νά μ.οιράση μετά 
τους, ίη άποκρατεΐ άπαί τόν βίον τό έπλερώσαν οί λας εις τόν 
φούντικαν, ·η εις τό κουμέρκιν, καί τούτο πολεμ.α το άπα ί τόν 
κακόν του λογαριασμόν άδικα καί διά τό άνομόν του γράφος, 
τό δίκαιον I κρινίσκει καί ορίζει ούτως νά κριθη, ότι έάν έκεΐ-φ 

30 νος ό γραμματικός ήμπορεΐ νά γένη ένοχος πιστευμένος άπ  έ- 
κείνην την κλεψιάν, η άπα ί τά  βιβηλιάτου, η παρά των πραγ-
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ματευτάδων άποΰ τού εδωκεν τόν βίον του διά. την πραγμα
τείαν τά,ν τού άφ'ηκεν νά έβγάλη χωρίς τέλος, η άν τόν άφη- 

κεν νά το έβγάλη καί νά παρακατεβάση τό ημισον του δι
καιώματος την εδωκεν τού αύθέντη διά τό έτερον ημισον, η 
διά τό τρίτον όπου έπλέρωσεν όπίσω τού έμπαλ^ί, όδίχως την *>
εΐδησιν τού έμ,παλη, γ  τού αύθέντη, ου άν τόν τενιάσουν 
άπού άλλην καμμίαν άπλην, ού δ ιατί ό αύθέντης του ούδέν 
εύρίκει τάς ρέντας του ώς γιον πρέπει, τό  δίκαιον κρινίσκει 
ότι παρευτύς έκεϊνον τόν γραμματικόν νά τόν πηντελιάσουν 
καί νά τόν διαλαλήσουν την χώραν, χωρίς κανέναν άποδιάβα- 10
σμαν νά τόν πάρουν εις την κρεμάστραν καί νά τόν κρεμά
σουν, καί πά ντα  όσα έχει έντέχετα ι νά ε»η τού ρηγός, κατά 
τό κείμενον καί κα τά  τ·ην άσ ίζαν.

σοε. Περί των χρυσοχών όπου χαράσσουν άδικας βούλλας καί 
άπιστας χαραγάς, τα ΰ τα  έντέχετα ι νά γένηται έξ αύτών το υ . 15

Έ άν γένηται ότι ό κάτις χρυσοχός ένταλιαστης γ ίνετα ι έ- 
πεσαύτα άπύτορμος ότι έπλάζει τινός, ?¡ καμμίας, διά βίον τόν 
λαμβάνει ές αύτών τους τά ; βούλλας του ρηγός τού ζώντος, $ 
τινός άπαί τούς ρηγάδες τούς τεθνεώτας, ου κάτινος μπαρούνη 
τού ρηγάτου όπου ζητούν (1), ου τεθνεώτας, καί έκεϊνον τόν χρυ- 20
σοχον έπιάσαν τον εις έκείνην την ύπόθεσιν, τό δίκαιον κρινί- 
σκει καί όοίζει ούτως νά κρίνουν, ότι έκεΐνος άπού έ'κοψεν τάς 
βούλλας, καί έκεΐνος όπου. έποϊκεν νά τά ς ποίσουν, έντέχεται 
νά κρεμάσουν καί τούς β', καί πάντα  όσα έχουν έντέχετα ι νά 
ένη του αύθέντη, μέ τό κείμενον καί μέ την άσίζαν. 25

σος-, Περί ποταπόν δικαίωμαν έμπαίνει του αύθέντη άπαί ό- 
λην του την γην άπαί τάς κακουργίας τάς ποιούν οί άνθρωποι.

I Νά ήξεύρετε καλά ότι έάν γένητα ι ότι είς άνθρωπος άγ- 
καλεΐ έτεοον άνθρωπον είς την αύλην, καί έκεΐνος όπου τον 

άγκαλεΐ χάνει τό άγκάλεμάν του, έντέχετα ι νά δώση είς την 30
(Τ) γραπτεον, ζιοϋν .
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κρίσιν έπτά  σόρδια καί ήμισον, καί έντέχετα ι νά τά  πλερώσρ 
εί; καιρόν ζ ' ήμερων, νά τά  δώσρ παρευτύς, καί άν ένρ ότι 

ό άγκαλόμενος έξω πέπτει του έκλήματος χρή ομοίως δούναι 
εις τήν αύλήν ζ ' ήμισον σόρδια, καί νά τά  δώσρ εις τάρμεν 

5 ζ ' ήμερων, καθώς άνωθεν έλαλήθην.
σοζ. Περί έκείνου όπου κάμνει τό άγκάλεμάν του μέ τους 

μάρτυρας του, τή ντα  έμ,παίνει νά πλερώσρ .
Έ άν γένηται ότι εις άνθρωπος έκλητεύει εις τήν αύλήν ά- 

πού έτερον, κάκεΐνος άρνάται παντελώς άπου όσον τον άγκα- 
10 λεΐ, καί εχει καλάς μαρτυρίας τούς σύρνει όμπρός εις τήν αύ

λήν καί πολεμνοΰν τον, καί κάμνει τό άγκάλεμάν του, τό δί
καιον ορίζει ότι έντέχετα ι νά δώσρ εις τήν αύλήν διά τούς 
β' μάρτυρα; όπου έξερριζώσαν τό έγκλημάν του ιε' σόρδια μέ 
τό κείμενον καί μέ τήν άσίζαν.

15 σοη. Περί έκεϊνον όπου δέρνει άλλον, τή ντα  νά πάρουν έξ 
αύτόν τ ο υ .

Έ άν γένηται ότι είς άνθρωπος ένι δαρμένος καί άγκαλεϊ
εις τήν κρίσιν, καί ήμπορεϊ νά δείςρ μέ β' πιστούς μάρτυρας 
ότι εκείνος τόν έδερεν, ήμπορεϊ νά τόν κράςρ εί; πόλεμον, τό 

20 δίκαιον κρινίσκει ότι έκεΐνος όπου ένι κρατημένος, τό λέγουν
τενηασμένος, ότι εδερεν τόν άλλον, έντέχετα ι νά δώσρ είς τήν
αύλήν ρ' πέρπυρα, καί του δαρμένου ρ' σόρδια, καί προτήτερα 

έντέχετα ι νά πλερώσρ τόν δαρμένογ, καί τότες τήν αύλήν, 
κατά  τό κείμενον καί κατά  τήν άσ ίζαν.

25 σοθ. Τ ήντα  νά πλερώσρ ό Συριάνος όπου δερνει Φρανγκον.
Έ ά ν  γένηται οτι είς Φράνγκο; άνθρωπος, ή μία γυναίκα

Φράνγκησα, άγκαλεϊ είς τήν αύλήν έναν Συριάνον πώς τόν έ 
δερεν, καί ό Φράνγγος ήμπορεϊ νά τον άτενηάσρ, καθώ; ένι 
θεσπισμένον εί; τό παρόν βιβλίον, τό δί|καιον κρινίσκει ότι ήιρ.230. 

30 αύλή πρέπει νά εχρι άπαί τόν Συριάνον πέρπυρα ν', καί ά 
Φράνγκο; ό δαρμένος σόρδια ν', διότι ό Συριάνος ούδέν πλε-

ρόνει διά δαρμόν παρά ήμισον νόμον, καί ούδέν λαμβάνει παοά 
ήμισον νόμον, μέ τό κείμενον καί μέ τήν άσίζαν.

σπ. Περί τή ; γυναίκας όπού δέρνει άνδραν τ ί  νά πλερώ σρ.
Ηγνωρίζετε καλά ότι, άν άγκαλέσρ άνθρωπος μ,ία γυναίκαν 

5 πώς τον εδερεν, καί ήμπορεϊ νά τό δείςρ, ή γυναίκα έντέχε- 

ται νά δώσρ είς τήν κρίσιν πέρπυρα ν', καί τού δαρμένου να' 
σόρδην, διότι ή γυναϊκα ούδέν παίρνει παρά ήμισον νόμον, καί 

ούδέν πλερόνει παρά ήμισον νόμον, μέ τό κείμενον καί μέ τήν 
άσίζαν .

10 σπα. Περί τού κλέπτη  καί τής πρώτης του κλοπής.
Έ άν γένηται ότι είς κλέπτης ένι πιασμένος εί; τήν αύλήν, 

καί ένι ή πρώτη του κλεψιά όπού έποϊκεν ποτέ τό άγνωρίζουν,
τό δίκαιον κρινίσκει ότι νά τόν γεβεντίσουν εί; τήν χώραν
καί νά τόν δέρνουν καλά, καί νά τόν καστηριάσουν καί νά 

15 τόν δώξουν άπαί τήν χώραν μέ τοιοΰτον, άν ένρ ό, τ ι  έκλε- 
ψεν ούδέν διαβαίνει έναν μάρκαν άσήμιν, μέ τό κείμενον καί 
τήν άσ ίζαν.

σπβ. Περί τού κλέπτη  τόν εΰρουν βουλλωμένον.
Έ άν γένηται ότι πιάσουν έναν κλέπτην καί φερνουν τον εί; 

20 τήν αύλήν, καί ευρίσκουν τον βουλλωμένον, ήγουν καστηρια- 
σμένον, ή κομμένο-» κανέναν του μέλος, τό δίκαιον ορίζει ότι 
τόν αύτόν κλέπτην, έφειδή τόν έξαναπιάσαν είς τήν κλεψίαν, 
μοναΰτα νά τόν πάρουν καί νά τόν κρεμάσουν, μέ τό κείαε- 
νον καί τήν άσίζαν .

25 σπγ. Περί τού διαλαλημού τόν διαλαλοΰν είς τήν χώοαν
καί ό κ άτι; τόν διαβαίνει.

Έ άν γένηται ότι εί; διαλαλημός γίνετα ι άπα ί τόν αύθέν- 
την εί; τήν χώραν, καί κανείς άνθρωπος, οΰ καμμία γυναϊκα, 
τσακίσει τον, τό δίκαιον κρινίσκει οτι έκεΐνος όπού νά τόν 

30 τσακίσρ, πέφτει νά δώσρ είς τήν αύλήν σόρδια ξζ' ς-', ήγουν 
έςήντα έπτά  καί ήμισον, μέ τό κείαενον.
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σπδ. [Περί τού άδικου] μέτρου .
[ ’Εάν γένηται ότι κανείς άνθρωπος, ή καμμία γυναίκα πιά-φ·231. 

σουν την εις άδικον μέτρος, ή άδικον ζύγιν, τδ δίκαιον κρινί- 
σκει νά πέση νά δώση εις την αύλήν σόρδια ξζ ' ήμισον, κατά  

5 το δίκαιον καί κατά  την άσίζαν.
σπε. Περί εκείνου όπου πουλεΐ τό σ π ίτ ιν το υ .
Έ άν γένηται ότι ό κάτις άνθρωπος, ή κάποια γυναίκα, που

λήσει το σπίτιν του, εκείνος όπου νά τό άγοράσνη, καί ό'ποιος άν 
ένη, έντέχετα ι νά δώση εις την αυλήν πέρπυρον οΐ καί έναν 

10 ραμπουήν διά την πούλησιν, μέ τό κείριενον καί μέ  την άσίζαν. 
σπςυ Πεοί του ©ουοκαλημάτου των στενών.* V » Γ Ί
Έ άν γένηται, (νά ήγνωρίζετε καλά οτι τό δίκαιον ούδέν 

πρέπει νά πιάνουν πολλά συχνά τ ά  ζ ' ήμισον σόρδια του 

φουρκαλημάτου των στενών, διότι έποΐκέν το ό ρέ Μπαντουήν 
15 καί έβαλεν τούτον τό θέσπισμαν χωρίς την βουλήν τούς αν

θρώπους του, ούδέ τούς βουργέζηδες τής χώρας του), καί διά 
τούτο ορίζει τό δίκαιον καί ή άσίζα ό'τι, έφειδή έποϊκεν νά 
διαλαλήσουν τούτον τό πρόσταγμαν εις τήν χώραν, νά φουρ- 
καλήσουν τά στενά, καί κανείς άνθρωπος, ή καμμία γυναίκα 

20 φαλιάσει άπαί τούτον τό παράπτωμαν καί ούδέν φρουκαλεΤ 
έμπροστεν τού σπιτίου του, τό δίκαιον κρινίσκει ότι ό βισκούν- 
της νά έχη άπαί τούτον τό παράπτωμαν πολλά μεγάλην ε
λεημοσύνην, καί νά μ.ηδέν πάρη παρά όσον όλιγώτερον νά 
ήμπορήση, καί συχνά πρέπει νά συχωρή τούτα  τά  ζ ' ήμισον

25 σόρδια .  Ο ί
σπζ. Περι του ορκου τής απιστίας άπα ι το ποιον ή αύλή 

ούδέν νά πάρη τ ίπ ο τε ς . Ο "
Έ άν γένηται ότι εις άνθρωπος, ή μία γυναίκα, άπληκεύει 

εις σπίτιν άλλου καί χάνει κανέναν πραγμαν, καί έρχεται νά 
30 άγκαλέση εις τήν αυλήν, τό δίκαιον κρινίσκει καί ορίζει ούτως 

νά κρίνουν, ότι ό νοικοκύρης καί πάντες άποΰ κατοικούν αύ-
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του έντέχετα ι νά όμόσουν έπάνω εις τά  άγια, ότι ούδέν τό 
έπήραν τούτον όπου ζητά, ούδέ ήξεύρουν τό τίς τό έπήρεν, 

φ.232. καί ά.π’ αύτούς τούς όρκους ούδέν πρέπει νά | [πάρη τίπ [οτες 
ή αύλή άπού τά  ζ ' ήμισον σόρδια τά  έθέσπισαν νά παίρνουν ά - 
πού άλλατα άπιστα άγκαλέματα, διότι τούτον ούδέν ενι έγκλη- 5 
μαν, ά μ με  ενι απιστία, έντέχετα ι ούτως νά γένη, καί ούδέν 
έντέχεται ή κοίσις νά πάρη τίποτες, μέ τό κείμενον καί μέ 
τήν άσίζαν του ρηγάτου τών Ιεροσολύμων.

σπη. Έ φειδή πά ντα  τα υ τα  ήκούσατε, νά ακούσετε καί τήν- 
τα  έντέχετα ι νά πλερώσουν εις τήν αύλήν τού φούντικος, καί 10 
άπού τή ντα  πραγμαν νά κρίνουν καί άπού τή ντα  εχι, καί τό 
τή ντα  νά παίρνουν άπ’ έκείνους άπού έ'ρχουνται τής θαλάσσου 
καί άπαί τών βίων όποΰ έ'ρχουνται τής γ ή ς .

Καλά νά ήξεύρετε ότι εις τήν αύλήν τού φούντικος έντέ- 
χετα ι νά έχη έναν έμπαλήν πιστόν άνθρωπον καί καλής ά- 15 
κοής καί νά ήνε άγαπημένος τού θεού καί νά άγαπά  πάσα 
λογήν άνθρωπον καί δικαίαν στερέωσιν, καί είν’ κρατημένος 
μέ κείμενον ώς έθεσπίθησαν τον Σαρακηνόν, ώς γιον τον Συρι- 
ιάνον, ώς γιον τον ’Ιουδαίον, ώς περ τον [Σαμ]αρήτον, καί 
πάντας άλλας όλας τάς φυλάς, ώς περ τούς χριστιανούς, ότι 20 
τούτον ενι κείμενον καί δίκαιον κατά  τήν άσίζαν, ότι διά τό 
θάρρος τού αύθέντη, καί διά τό ένι κρατημένος νά τό μαντε- 
νιάση, εις τό κείμενον έ'ρχουνται όλοι οί πραγματευτάδες εις 

τήν έξουσίαν του διά νά πουλήσουν καί νά άγοράσουν. Καλά 
νά ήξεύρετε ότι εις τον φούντικαν έντέχετα ι νά εχη  ς  π ι-  25 
στούς άνθρώπους κριτάδες, δ' Συριάνους καί β' Φράνγκους, καί 
ούτοι οί ς·' ένι κρατημένοι νά κρίνουν πάντα  τά  έγκλήματα  
όποΰ νά έλθουν έμπρός τού έμπαλή, ώςπερ χρεού άμάχια  ό
ποΰ ένι χαμένα, οΰ ποντισμένα, ού ώ ςπερ ένοίκια έσπιτίων, 
ου ετέρου άλλου πράγματος τό έποϊκεν είς Συριάνος, ή εις 30 
Ε'βραΐος, ή είς Σαμαρίτης, ή είς Σαρακηνός, ου είς χριστια-
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νό;, ή εί; Νεστούριος, ή εί; Ρωμαίος, ή είς Ά κουβί|της, ή εί; ο.233. 
Α’ρμ-ένης, καλά ή γνωρίζετε ότι το δίκαιον κρινίσκει καί ορί
ζει νά κρίνουν, ότι κανεί; ά π ’ αυτού; τού; νόμους, οί' άνωθεν, 
έντέχουνται νά άγκαλοΰνται εί; καμμίαν αυλήν άπού κανέναν 

5 έκλημαν το νά ποίση 'κανείς ές αυτών του;, έςω παρού εί; τήν 
αύλήν του φούντικος, χωρίς έτέσαυτον ό ,τ ι  τό δίκαιον ορίζει· 
οτι άν γίνετα ι άγκάλεμαν διά φόνον, ή παραβουλίας, ή αΐμα- 
τος, ή κλοπή;, αύτά τά  έκλήματα ούδέν έγγίζουν τ ίπ ο τε ; εί; 

το φούντικαν, άμμέ νά έλθουν εί; τήν  αυλήν τούς βουργέζη- 
10 δες, ό τι ούτω ; ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  τήν  άσ ίζαν.

Καλά νά έγνουρίζ-ζς; ότι ό έμπαλή; του φούντικος, άν ένη κα- 
βαλλάρης, ή βουργέζη;, ή ει τ ι ;  καί άν ένη, εί δε οί κριτά- 
δε; ούδέν έντεχουνται νά λάβουν διά μαρτυριών κανέναν πά- 
ροικον του φούντικος εί; κανέναν άγκάλεμαν, όποιον καί άν 

15 svyj, άμμ-έ ορίζει τό  δίκαιον ότι νά περιλάβουν. μαρτυρίαν 
άλλην .

σπθ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .
’Εάν εί; Ρω μαίο; άγκαλή εί; τον έμπαλήν άπό έναν 'Εβραίον 

άπού κανέναν πραγμαν, καί ό Ε βραίο; άρνάταί το έκεΐνον όπου 
20 ζήτα , τό δίκαιον κρινίσκει ότι νά έχη Ό βραίου; μάρτυρας, καί 

άν τό ήςεύρουν καί νά ποίσουν ώς πρέπει νά ποίσουν μ,άρτυ- 
ρας, νά όμόσουν εί; τον νόμον του;, ότι τούτον ένι αλήθειαν
έκεΐνον τό ζή τα  έκεΐνο; καί ειδάν τον νά τού τό δώση, ου
νά τού τό παραδώση νά τού τό δανείσουν, ή νά τού τό δοό- 

25 ση, ου πω ; τον είδαν νά πουλήση τό  πράγμαν, ή ήκοΰσάν του 
νά όμολογήση έκεΐνον τό ζητα , ή ήταν εί; τήν  αγοράν, ή εί

δαν τον νά τού δώση τού; αρραβώνας, ού τό πλέρωμαν, ού 
ήταν εί; τον τόπον όπού τον είδαν νά ποίση έκεΐνον τό κα
κόν, ή νά πή αυτήν τήν χωριατοσύνην, ού είδάν τον νά έλε— 

30 βριάση έκεΐνον τό πραγμαν, καί α ύ τα ί; ή γουν ή μαρτυρίαις 
τάς έχουν χρήτιν εί; τον φούντικαν.
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σι;, [λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .
0.234. | Καλά νά ήγνωρίζης ότι τό δίκαιον ορίζει ότι άπού όλου;

τούς άλλου; νόμου; έκεΐ όπού άγκαλουνται ό εί; τόν άλλον 
εί; τόν φούντικαν χρήζουνται νά έχουν μάρτυρας άπ’ έκεΐνον
άπαύτα  τόν νόμ.ον άπ’ έκεΐνον όπού ζ α  ό αγκαλών, ότι ούτοο; 5
ένι τό κείμενον, άμμέ άλλαι; μαρτυρίαις ούδέν τόν φελοϋν, ότι
άν ούκ έχη το ιούτα ; μαρτυρίας, έντέχετα ι έκεΐνο; νά όμόση 

εί; τόν νόμον του, καί σύν τούτου νά μείνη αμέριμνος, έφειδή 

ούκ έχει τοιούτας μαρτυρία;, ώς γιον πρέπει νά έ χ η .
σ^α. [λείπει ό τ ίτλ ο ;] . 10

Τόν όρκον τόν πρέπει νά ποίσουν τούτοι οί άνθρωποι εί; 
τήν αύλήν τού φούντικος πρέπει νά ένη ούτο;, τούτέστιν ό 
Ι’ουδαΐος νά όμόση είς τήν τάραν τού νόμου του, ό Σαρακη- 
νό; όμοίω; πρέπει νά όμόση εί; τό κοράνιν τού νόμου του, 

Α’ρμένη; καί ό Συριάνος καί ό Ρωμαίος πρέπει νά όμόση είς 15 
τον τίμ ιον σταυρόν καί εί; τ ά ; βίβλους τών Εύαγγελιών γραμ

μένα διά τώ  γραμμάτω ν τους.
σ^β. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

ΙΙάντε; οί άλλοι τών άλλων νόμων έντέχετα ι νά όμόσουν 
εί; τ ά ; βίβλου; τού ; νόμου; τους, οί Σαμ,αρΐταις νά όμόσουν 20 
έπάνω εί; τ ά ; ε' βίβλου; τού Μωσέως- άπού άλλα έκεΐνα τά  
πρά γμ α τα  άπού έγγίζουν τής αύλή; τού φούντικος τά  έγ ί-  

νουντα, ού τά  έλαλήθησαν ένώπιον τού έμπαλή, ή έμπροστεν 
τούς κριτάδες, ήμποροΰν νά φέρουν μαρτυρίαν, καί έντέχετα ι 
νά ένη στερεωμένη κατά  πρόσωπα όλων έκείνων τών νόμων 25 
άπού γ ίνετα ι έγκλημαν εί; τήν αύλήν τους, ότι ούτως ένι κεί

μενον καί δίκαιον κα τά  τήν άσίζαν.
σί,γ. (λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .

Καλά νά ήγνωρίζετε ότι άπού καμμίαν μαρτυρίαν τή  νά 
φέρουν οί άνθρωποι εί; τήν αύλήν τού φούντικος ούδέν έχει 30 
παντελώς πόλεμον, διά τό ότι τά  δ ικαιώ ματα όπου έμπαίνουν
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εις πόλεμον πρέπει νά έλθουν εις την αύλην τούς βουογέζη- 
δες, ώς περ άνωθεν έ'νι λαλημένον, | δ[τι] τούτο ένι κείμενον φ.235 
καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

σ!-δ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
0 Καλά νά ήγνωρίζετε δτι οί κριτάδες του φούντικος εντέ. 

χε τα ι νά όμόσουν, δτις ,πταίσει ό είς του άλλου, ώς γιον ένι 
άπού πούλησιν, ίη άπού άγοράν, η ένοικιων, -η έτερων πραγμά
των, πρέπει νά τ ά  κρίνουν καθώς έθεσπίσθησαν είς το παρόν 

βιβλίον, καθώς πρέπει νά ποίσουν οί κριτάδες της αύλ'η; της 
10 βουργέζηδες, καί ούχί άλλοίως, δ τ ι άς ένη καί Συριάνοι καί Ρω

μαίοι, ’Ιουδαίοι, V) Σαμαρίταις, ·η Νεστοριανοί, η Σαρακηνοί, ένι 
καί εκείνοι άνθρωποι, ώςπερ οί Φράνγκοι, νά πλερώσουν καί νά 
στρέψουν εκείνον το νά κριθουν, καθώς ενι θεσπισαένον εις την 
αύλήν τούς βουργέζηδες εις το παρδν βιβλίον είς το ποιον έ- 

15 θέσπισαν πάντα τ ά  δικαιώ ματα καί πασα τέλος διά πάντας 
τούς λάς. Ά λλοιώ ς έπεσαΰτα ορίζει δτι, έάν β ' ’Ιουδαίοι, ώ β' 
Συριανοί, η β έτεροι μ.ίας πίστης καί ένού νόμου, άν έχουν 

άφίβολον μέσον τους κανενοΰ ζητήματος άπαί τδ  ποιον άγκα- 
λουν, ούδέν πρέπει νά εχν] διαίρεσιν είς τάς μαρτυρίας, κάν τε 

20 ένγ του νόμου του, -η ετέρου νόμου, δτι ούτως ένι δίκαιον καί 
κείμενον κατά  την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων. Ά μ μ ε  άν έν·ρ δ τ ι 
είς Σαρακηνός δέρει έναν χριστιανόν, καί έβγη αίμαν έξ αύτόν 
του, τούτεστι να του ποίσγ πληγην φανερήν, τό δίκαιον ορί
ζει καί ή κρίσις δ τ ι εκείνον τον Σαρακηνόν πρέπει νά ένν]

25 της αύλης, καί ή αυλή έντέχετα ι νά ίατρέψ» εκείνον, -η εκεί
νην όπου έόερεν ό σκλάβος, ·η τον έλάβωσαν, καί νά του δώσ·ρ 
την ζωην του έπεσαύτα ως που νά μηδέν ήμπορησ'ρ νά εργα
στώ, νά κάμη διά εκείνον τό κακόν ■ καί άν τούτο ούδέν κα
τατεθώ νά τό ποίσγ, ή αυλή έντέχετα ι νά τόν ζημιώσν) τον

30 σκλάβον άπαί τόν γρόθον έκείνον όπου εδωκεν του χριστιανού, 

καί έντέχετα ι νά τόν γεβεντίσουν είς την χώραν, καί τότες

νά τόν διώξουν έξω τνίς χώρας, καί άν εύρεθή πλεΐον ό πα- 
φ.236 .ρών Σα|ρακηνός εύρεθγ πολεμώ ντα άγανάκτησιν χριστιανού, η 

χριστιανης, έντέχετα ι νά τόν σύρουν περπατώ ντα καί νά τόν
, \ \ / ι \ \ ·> /Υφουκήσουν, αατα  το κείμενον και κατα  την ασ ιςαν .

σ^ε. Περί Λάντοον των πραγμάτων των έρχομένων παρά της 5 
θαλάσσης, τηντα  μέλλει νά πλερώσουν, ομοίως καί τ ά  τη ς 

. γ-^ς έρχύμενα, καθώς τά  εθέσπισαν οί παλαιοί διά τούς ρηγά
δες καί παρά τούς εύγενεΐς ανθρώπους τού παϊζίου, έπάνω 

παντός πράγματος.
Τ ά  δικακόμ,ατα τά  παλαιά όρίζουσιν δτι νά πάρουν είς τόν 10 

φούντικαν άπαί την πούλησιν του μεταξιού, πέρπυρα ρ' νά 
πλερώσγ πέρπυρα κ ' καί τραχια  ιθ' διά τέλος. Τ ά  δικαιώ μα- 
τα  τού παμπακίου, ορίζει τό δίκαιον νά δώσγ είς τά  πέρπυρα 
ρ’, πέρπυρα η' ή'μισον τό δικαίοομαν. Τό δίκαιον τού ξυλα- 
λα ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν είς τά  πέρπυρα ρ' πέρπυρα 15 
θ' ημισον τέλος. Τό δίκαιον τού ζαχάριτος έκείνον όπου φέρ
νουν καί τό έβγάνουν καί παίρνουν το της θαλάσσου, οΰ τής 
γης, είς τά  πέρπυρα ρ', πέρπυρα ε' διά τέλος. Τό τέλος [του| 
γομαριού της καμήλας ζαχ[αρί]αυ, ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν 
δ' πέρπυρα τά  ρ' διά τέλος. Τό δικαίωμαν τού ζαχάριτος τό 20 
βαστα έναν σαμάριν, ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν έναν ραμ- 
πουην είς τό σαμάριν διά τέλος. Ά π ο ύ  δλα τά  πράγματα  τά  
έβγάνουν της γης νά τά  πάρουν είς την Σαρακηνίαν ορίζει 
τό δίκαιον νά πάρουν τέλος καθ’ έκαστον πέρπυρον νά πάρουν 
κουκίν κ .  Τά δικαιώματα τού πιπεριού, ορίζει τό δίκαιον νά 25 
πάρουν είς πέρπυρα ρ', πέρπυρα ια', κουκία ε' διά τέλος. Τό δι- 
καίωμαν τνίς στύψης ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν είς τά  μάρκα 
ρ', πέρπυρα ια', κουκία ε' διά τέλ ο ς . Τό δικαίωμαν τνίς λάκες» 
ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν είς τά  μάρκα ρ', μάρκα ι', κουκία 
ιη, κατά τό κείμενον. Τό δικαίωμαν των μουσκοκάρυδων, ή 30 
των φύλλων του ηγουν μάσαις, ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν
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εις τά  μάρκα ρ', μάρκα θ', κουκί·/ η' τέλος. Το δικαίωμαν του 
λιναριού, ορίζει το δίκαιον νά πάοουν εί: τά  αάοκα ο', ι/άοκα ή 

κουκία η' δ ικαίω ναν. Το δικαίωναν των | [μου]σκοκαρφίων είςφ.237. 
τ α  πέρπυρα ρ', πέρπυρα θ' ήμισον τέλ ο ς . Το δικαίωναν των 

5 όρνθοον της Εντιας νά πάρουν το δέκατον .

σ ίρ .  Περί των πραγματειών τάς φέρνουν διά της θαλάσσης 
άπαί την ριβέραν, τούτέστιν άπού την παραθαλάσσιον, καί ού~ 
δέν ή μπορούν νά τάς πουλήσουν.

'Η  πραματεΐαις τάς φέρνουν διά τής θαλάσσου άπαί την λη- 
1 ο βέραν καί ούδεν ή μπορούν νά τάς πουλήσουν, ορίζει καλά τδ  

δίκαιον δτι ήμπορεΐ καλά νά τά  στρέψϊ) καί νά τά  πάρή τά  
όμπρδς όπίσω ■ άμμε άν έογαλεν την πραγματείαν την οΰδέν 
•ήμποοεϊ νά πουλήον) έςω τής τζαϊάνας, έντέχετα ι νά πλερώσγι 

τά  ρ', άπαί έτοσαυ'τα δσα ήμπορεΐ νά πάρ·η εις την χούραν,
13  τά  ρ' μάρκα, κ ' μάρκα.· ά π ’ εκείνα τ ά  νά πουλησή έντέχετα ι 

νά πλερώσγ το δίκαιον εις το φούντικαν, καθώς ενι θεσπισμέ- 
νον νά δώση τδ καθέναν πραγμαν τδ έντέχετα ι νά πλερώση * 
καί πρέπει νά ήξεύρετε ό'τι τούτον τδ  τέλος έντέχετα ι νά 
πλερώσουν οί Σαρακηνοί καί πασα ετερα φυλή τούς Συριάνου;

20 όπου έρχουνται μέ πραγματείαις εις τήν του ρηγάτου .
Τδ τέλος του μούσκου, ορίζει τδ  δίκαιον νά δώση εις τ ά  

μάρκα ρ', μάρκα η' ήμισον διά δικαίω μαν.

Ιο  δίκαιον του ψαριού του αρμυρου το φερνουν άπα ί τήν 
Βαβυλούνιαν έντέχετα ι νά πάρουν τδ  τέταρτον, τούτέστιν κάθα

εις τήν Δαμασκόν, τδ  δίκαιον ορίζουν νά πάρουν διαβατικόν 
καθέναν καμηλογόμαρον μάρκον α' καί κουκία β' τέλος.

Τδ δικαίωμαν τής χενάς, ορίζει τδ  δίκαιον νά πάρουν κα- 
30 θένα σακκίν τέλος κουκία ιη' ή 'μισον.

Τδ δικαίωμαν πάντουν των άρωματικών, τούτέστιν όλων των
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• του '
25 μάρκα δ’, νά πάρουν μάρκον α' τέλος.

Τδ δίκαιον του λιναριού τδ φέρνουν άπαί τήν Βαβυλωνίαν

άρτυματικών τούς μυροψίους, τδ δίκαιον ορίζει νά πάρουν διά 
τέλος καθέν μάρκον α ' κουκίν α'. 

φ.233. | Τδ δίκαιον του σησαμιού, ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις τδ
έμπα του μάρκα β' [εις τά?) μάρκα δέκα τέλος. Τδ τέλος του ση- 
σαμολάδου ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν τά  μάρκα ρ', μάρκα ια'. 5 

Τδ τέλος του λιβάνου ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις τά  
μάρκα ρ', μάρκα ια', καί κουκία ε' τέλος. Τδ τέλος του καρ
δαμώμου, ορίζει το δίκαιον νά πάρουν εις τά  μάρκα ρ', μάρκα 
ια', κουκία ε' δικαίωμαν. Τδ τέλος του λινόρε ορίζει τδ  δί
καιον νά πάρουν εις τδ α', κουκία β'. χο

Τδ τέλος του άζουρουδίου, ορίζει τδ  δίκαιον νά πάρουν εις 
τά  μάρκα ρ', μάρκα ια', κουκία ε'.

Τδ δίκαιον του γαλαγγάν ορίζει τδ δίκαιον νά .πάρουν εις 
τά  μάρκα ρ', μάρκα δ', κουκία δ’, διά τ έ λ ο ς .

Τδ δίκαιον των φιστουκιών καί των φύλλων του τεπήλ , ό- 15 
ρίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις τά  μάρκα ρ', μάρκα δ', κουκία 
δ κομέρκιν.

'Γό δίκαιον του χελίλεζ, ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις 
τά  μάρκα ρ', μάρκα δ', κουκία δ'.

Τδ δίκαιον τής κανέλας ορίζει τδ  δίκαιον νά πάρουν εις 20 
τά  μάρκα ρ', μάρκα δ' καί κουκία δ'.

Τδ δίκαιον του όρεομπαρμπάρου, κερατζίου τής “Εντιας, νά 
πάρουν εις τά  μάρκα δ', κουκία γ '.

Τδ δικαίωμαν του τζητζηβρίου ορίζει τδ  δίκαιον νά πάρουν 
εις τά  μάρκα ρ', μάρκα δ', κουκία δ'. 23

Τδ δικαίωμαν τής κάμφουρας, τδ δίκαιον νά πάρουν εις τά  
μάρκα ρ', μάρκα θ' καί κουκία η'.

Το δικαίωμαν του μπύρακ ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις 
τά  μάρκα ρ', μάρκα ια' καί κουκία ε'.

Τδ δίκαιον του σπίκ, κελεύει τδ δίκαιον νά πάρουν εις τά  30 
μάρκα ρ', μάρκα δ', κουκία δ'.
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Το δικαίωμαν τής κύθηρες, το δίκαιον κελεύει νά λάβουν 
εις τά  ρ’ μάρκα δ', κουκί« δ'.

Το δικαίωμαν του άρμ.ονιάκ, τδ δίκαιον κελεύει νά πάρουν 
τέλος σωστόν.

5 Το δικαίωμαν του κάντιου, το δίκαιον κελεύει νά λάβουν 
τέλος σωστόν.

Το δικαίωναν των φοινικιών, ομοίως τδ δίκαιον κελεύει νά 
λάβουν σώνον.

Τδ δικαίωναν της μύρνας, κελεύει τδ δίκαιον νά λάβουν 
10 εις τά  μ,άρκα ρ’, μάρκα ιε\

Τδ τέλος του χαλήζ, τδ δίκαιον κελεύει [ νά πάρουν άπαίφ.239. 

Σαρακηνδν καί άπαί· τον Συριάνον τδ δέκατον καί ήμι[σ[ον δέ- 
κατον, άμμ,έ άπαί τδ  Φράνγκον νά μηδέν πάρουσιν παρά εις 
τά  πέρπυρα ρ’, μάρκα ι β’.

Τδ δικαίωμαν του άρσινηκίου, τδ δικαίωμαν κελεύει νά λάβουν 
εις τά  μάρκα ρ, ι α', καί κουκίχ ε’ κουμέοκιν . Τδ δικαιωμαν 
τής ρίζας του καφουρίου, ΐ δ  δίκαιον κελεύει νά λάβουν εις τά  
μάρκα ρ', μάρκα ια ',  κουκίχ ε'. Τδ δικαιωμαν των πούκλων 
καί των σέλλων τά  έβγάνουν έ'ξω της χώρας, τδ  δίκαιον ορίζει 

20 νά λάβουν εις τδ μάρκον κουκίν αύ Τδ δίκαιον του άρσηνικίου 
του κύτρινου, κελεύει τδ δίκαιον να λάβουν δικαιωμαν σωοτόν.

Τδ δικαιωμαν του ρ,ουσκολιβάνου, τδ δικαίωμ,αν κελεύει νά 
λάβ-ρ εις τά  μάρκα ρ', μάρκα ι', κουκία ιη'.

Ή γνω ρίζετε καλά δτι τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν άπαί 
25 τά  σανίδια καί άπαί τά  βολήκια τά  έβγάνουν άπαί την γην 

τδ τέταρτον τδ του κουστεύγουν.

Γο δικαιωμαν των δουκχνων, το δίκαιον κελεύει να λάβουν 
τδ δέκατον.

Τδ δικαιωμαν του ψαρίου του άρμυρου [τδ] έβγάνουν εςω 
30 της χωράς, το δίκαιον κελεύει νά λάβουν τδ  τέταρτον τδ 'κου

στεύγουν διά τέλος.
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Τδ δικαίωμαν των πωρικών, τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν 
εις τά  μάρκα ρ', μάρκα ιγ ' τ έλ ο ς .

' Τδ δικαίωμαν των ορνίθων, καί των ύαλίων τά  έβγάνουν, 
ορίζει τδ δίκαιον νά λάβουν τέλος σωον.

Τδ δικαίωμαν των ποτηριών, τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν 5 
εις τδ μάρκον, κουκία β’.

Τδ δικαίωμαν των έλγ,ων, τδ  δίκαιον κελεύει νά λάβουν 
εις τά  μάρκα ρ', μάρκα κ'.

Τδ δικαίωμαν του κρασίου τδ φέρνουν άπαί τ δ  Ναζαρέτ, 
τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν κάθα Σαφορίχν, καί σαφράν, τδ ίο  
καμηλογόμαρον ι β' άδράμιχ τέλος .

Τδ δικαίωμαν τοϋ ραμμάτου του Δαμασκηνού, λεγόμενον 
φίλη Τουμας, τδ  δίκαιον κελεύει νά λάβουν τέλος σώον.

40. Τδ δικαίωμαν του σινκνίου, τδ  δίκαιον | κελεύει νά λάβουν 
εις τά  πέρπυρα ρ', πέρπυρα κ' τέλος. 15

Τδ τέλος του ρεμπέτ, τδ  δίκαιον κελεύει νά λάβουν εις 
τά  μάρκα ο', μάρκα η’ η μισόν .

Τδ δικαίωμ,αν του κρασίου τδ  φέρνουν άπαί την ’Αντιόχειαν 
καί άπαί την Ααδίκειαν καί ώδε, τδ δίκαιον κελεύει νά λά
βουν καθ’ έκαστον μάρκον α', κουκίν α'. 20

Τδ δικαίωμαν των παπουτζίω ν των αγοράζουν οί Σαρακη- 
νοί, έντέχετα ι νά δώσουν τέλος τδ δέκατον.

Ή γνω ρίζετε καλά ό'τι τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν άπα ί 
τδ ψουμίν τδ δέκατον δικαίωμ,αν.

Καλά νά κ α τέχετε δτι τδ δικαίωμαν κελεύει νά λάβουν 25 
άπαί τά  ¿ja τδ δ έκ α το .

Νά ήγνωρίζετε καλά δτ ι τδ δίκαιον κελεύει νά λάβουν ά
παί τάς όρνιθας καί άπαί τά  όρνιθόπουλα διά τέλος τδ δέκατο.

Τδ δικαίωμαν των μαμούνων τάς φέρνουν άπαί την Σαρα-

κηνίαν, ορίζει τδ  δίκαιον νά λάβουν τέλος εις τά  μάρκα ρ', 30

μάρκα ιβ ' ήμ ισον.
Μ Ε Σ . Β115ΛΙΟΘ. Σ Τ '. 16
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Ά π α ί τά  σκόρδα τά  φέρνουν άπ’ έ'σω της χώρας, κελεύει 
το δίκαιον νά λάβουν το δέκατον διά τέλο ς.

Ά π α ί το ’λάδιν (1) το έρχεται εις τον φούντικα, κελεύει τδ 
δίκαιον νά πάρουν εις τά  ρ’ μάρκα, μάρκα η', κουκία δ' τ έλ ο ς .

¡5 Ά π α ί  το κηκίδιν, κελεύει το δίκαιον νά λάβουν τέλος εις
τά  μάρκα ρ', μάρκα ε', κουκία ιη',

Ά π α ί το μαλλιν τδ φέρνουν άπδ όλους τους τόπους, τδ δίκαιον 
κελεύει νά λάβουν τέλος εις τά  μ,άρκα ρ', μάρκα ι', κουκία η'.

Ά π α ι τδ κερίν κελεύει τδ δίκαιον νά λάβουν δικαίωμαν εις 
30 τά  ρ' μάρκα, μάρκα ι ά, κουκία ε'.

Ά π α ί τάς γούνας κελεύει τδ δίκαιον νά λάβουν δικαίωμαν 
σώον, τούτέστιν εις τά  μάρκα ρ', μάρκα ι ά, κουκία ε'.

| Καλά νά κ α τέχετε πάντες ό'τι οί ρηγάδες καί πάντες 241, 
έτεροι λάς έθέσπισαν όλοι έ'νσω άμα (2), δ'τι κανείς Συριανός, ουδέ 

3 5 πάντες εκείνοι, 'ί έκεϊναις όποΰ έντέχετα ι νά δώσουν ίκάνωσιν 
εις τήν αύλην του φούντικος, ώς γιον έ'νι Συριανοί, Ρωμαίοι, 
Νεστορίοι καί Ά κουβΐτα ις, καί Σαμαρϊταις, καί ’Ιουδαίοι, καί 
Μησηρδες, καί πάντες εκείνοι οί λάς, όπου μέλλει νά άπλη- 
κεύσουν εις την χώραν της Τάκης άπδ τον φούντικαν καί ά - 

00 καί άπαί τον φούντικαν καί κάτω νά μηδέν ενη κανείς
μέ δίκαιον, ουδέ μέ τδ^  άσίζαν, διότι ό αύθέντης ούδέν 
λαμβάν/) καλά άλλοίως τδ δίκαιόν του άπ’ εκείνον τδ 
σαν νά λαμβάνουν ά π ’ αυτούς, καθώς θέλετε γροι 

κ ά τ ω .
05 "Ολοι οί Συριάναι κα ί'Ρ ω μ α ίο ι όποΰ ενι χανουτάροι, τδ δ ί

καιον κελεύει (3) δτι νά λαμβάνουν διά τδ  τέλος άπδ π άτα
λ» \ ' * ' » 1 \ / ι /ττραγμαν το να αγορασουν οςπας το φούντικαν και κάτω, εν·"

(1) χειρ. λάλην,
(2) γραπτέον, ί ν  τίϋ δίμα.
¡3) χειρ. κελεύει το δίκαιον κελεύει.
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τέχετα ι νά δούσουν τραχία ς  εις τδ  μάρκον διαβατικδν άπα ί 
την ακίδαν τοΰ φούντικος καί άνω, κατά  τδ κείμενον.

Ά π α ί τδ ψουμίν, τούτέστιν σιτόκριθον, τδ  ούκάτινες άπ’ 
αυτούς τους λάς, Συριάνους καί Ρωμαίους, άγοράζουν άπαί τδν 
φούντικαν καί κάτω , καν τε διά τδν εξοδον των έσπιτιών τους, 5 
η διά τά  παιδιά τους, κελεύει τδ  δίκαιον νά πλερώσουν διαβα
τικόν εις τδν φούντικαν τραχία  β' εις τδ  μάρκον άπου δσον 

νά άγοράσγ.
Ά π δ  ό'λους τούς χωριάτας όποΰ άπλικεύουν εις την αυθεν

τίαν τους, τούτέστιν περιοχές τάς επισκοπής της Τάκης, άπού 10 
πάσα πράγμ.αν τδ  νά άγοράσουν άπα ί τδ  φούντικαν καί κά
τω, καν τε  ροΰχα, καί πάσα άλλον πράγμαν, κελεύει τδ δ ί
καιον ότι νά δώσουν διά τέλος τδ  δ έκα τον . Ά π α ί τδ κρασίν 

ο.242. τδ άγορά|ζουν οί Συριανοί, $ οί Ρωμαίοι όπου έ'νι ρεντάπλι-^
δες, άπαί τδν φούντικαν καί κάτω, κάν τε  νά τδ άξαναπουλη- 15 
σουν, ·?, διά την έξοδόν τους, πρέπει νά δώσουν μ.έ δίκαιον δια
βατικόν διά κάθα πουτουζέλα δράμια ς .  Ά π α ί τδ  άλας τδ  ά
γοράζουν καί έβγάνουν το εξω, κελεύει τδ  δίκαιον ότι νά δόι- 
σουν διά τέλος εις τον μόδην δράμια δ'.

Ά πδ  πάσα εργασίαν τοΰ κορίλλονος, ώσπερ μουχρούτια καί 20 
ρ,αγέρισες, καί κουζία, κελεύει τδ δίκαιον νά πλερώσουν δ ι- 

καίωμαν εις τδ εβγα τδ  τέ τα ρ το ν .
Περί της εργασίας τοΰ χω μάτου τοΰ κορίλλονος τά  φέρ

νουν άπαί την Σαοακηνίαν εις την Τάκην, κελεύει τδ  δίκαιον 
ότι νά δώσουν διά δικαίωμαν εις τδ μάρκον κουκία β'. 25

Ά π α ί την φορεσιάν την φέρνουν οί πραματευτάδες άπαί 
την Α ντιόχειαν, ώς περ φακέλια, μεσάρες, καί έτερα έ'ργατα 
άπου ένι μ,εταξωτά καμωμένα καί μέ νάμ-αν λινόν, κελεύει 
τδ δίκαιον νά λάβουν διά δικαίωμαν εις τά  πέρπυρα ρ', κουκία 
ε'. Ά πδ  την φορεσιάν την φέρνουν ραμμένα, κελεύει τδ δίκαιον 30 
νά λάβουν δικαίωμαν εις τά  μάρκα ρ', μάρκα ζ'.



Ά π α ί τά  βιβήκιχ καί άπαί τά  βαμπακερά, κελεύει το δί
καιον νά λάβουν εις τ ά  μάρκα ρ”, μάρκα ή ήμ.ισον.

Ά π ό  ό'λου; έκείνου; όπου πουλουν σιτάριν εις τον φούντι- 
καν, καν τε  Φράνγκος, καν τε  Συριάνος, κελεύει το δίκαιον νά 

5 λάβουν άπαί την πούλησιν τό δέκατον · άμ.μέ αν ενιρ ότι κα
νείς άνθρωπο; ρεντάπλες εφερεν σιτάριν, η κριθάριν, καί ούδεν 
θέλει νά τό  πουλήστ] ώδε, λαλώντα ότι έφέραν το διά την 
ζωήν του, ού διά την υποταγήν του, τό δίκαιον κελεύει ότι 

εκείνος όπου νά πή τούτο, έντέχετα ι νά όμόσ-/) επάνω εις τά  
10 άγια, ότι ούδέν τό  εφερεν διά νά τό μεταπουλήσϊ), άμμε διά

την ζωήν του, καί τό τ ε ; νά τό π ά ρ γ ' άμμε τό δί|καιον ορίζει^ 243. 
μέ κείμενον καί μέ την άσίζαν ότι νά δώσνι διά τό τέλο; 
ε ί; τον μόδην τρ χ χ ία  7  διαβατικόν.

Τ ά λευτοκάρυα έβγαλμένα έξω τή ; χώρα;, κελεύει τό δί- 
15 καιον νά λάβουν εί; τόν μόδην κουκία γ '.

Ά π α ί τό κονάρην το ¿βγάνουν έξω τ ή ;  χούρχς, κελεύει τό 
δίκαιον νά λάβουν τό τέταρτον .

Ά π α ί  τό κρασίν τό φέρνουν άπαί την Σαρακηνίαν τ ή ; γη ;, κε
λεύει τό δίκαιον νά πάρουν άπού κάθα άσκίν τέλο; δράμια γ ’ ήμισον.

20 Ά π α ί  τά  μουχρουτοσκούτελα των μαρμάρων ζωγραφισμένα 
καί μπουρνιέ; τά  φέρνουν άπαί την Σαρακηνίαν, κελεύει τό δί
καιον νά λάβουν διά τέλο; εί; το μάρκον α', κουκία β'.

Ά π α ί τό σταφύλιν τό φέρνουν, τό δίκαιον κελεύει νά π ά 
ρουν διά δίκαιον ε ί; τό  καμηλογόμχρον δύο σόρδιχ.

25 Καί άπαί τό γομάριν του γονικού του στχφυλίου, τό δ ί
καιον ορίζει νά λάβουν τραγί α ιη' τ έ [λ ο : |.

Ά π α ί τό γομάριν τά  σύκα κελεύει τό  δίκαιον νά πάρουν 
άδράμια γ ’ [τέλο ;?]. Καί άπου καθέναν γομάρι γονικού κεράτ- 
ζια , κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν τέλο; άδράμια γ'.

30 Τό καμηλογόμαρον τά κεράτζια, τό δίκαιον κελεύει νά λά
βουν άδράμια γ ’.
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Τό γομάριν τά  ξύλα τού γονικού, κελεύει τό δίκαιον νά 

λάβουν δικαίωμχν γ" δράμ ια .
Ά π α ί τά  αμύγδαλα καί άπαί τά  καρύδια κελεύει τό  δί

καιον νά λάβουν β' κουκία εί; τό μάρκον.
Ά π α ί τά  κρομμύδια καί τά  σκόρδα τά  έβγάνουν έ'ξω τ ή ;  5 

χώρα;, τό δίκαιον κελεύει νά λάβουν δικαίωμχν τό  δέκατον.
Ά π α ί τ ά  κεράτζια τά  έβγάνουν έξω, έμπαίνει δικαίωμχν

κουκία β' εί; τό μάρκον.
Ά π α ί τά  σύκα τά  ξηρά ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν τέλο; 

α κουκίν εί; τό μάρκον. 10
Ά π α ί τό γαδουρόπετζον ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν δ ι- 

καίωμαν α’ κουκίν εί; τό μάρκον. 
ο.244. | Ά π α ί  την ταχήν, κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμχν

τό δέκατον.
Ά π α ί τό βούτυρον, νέον ·η παλαιόν, κελεύει τό δίκαιον τό 15

δέκατον .
Ά π α ί τό καμηλογόμαρον τό κρχσίν τό παίρνουν εί; τό  χιο- 

ρίον τού Λ υμπέρτ, ου εί; τή  Ναζαρέτ, οΰ εί; του Καϊφά, τό 
δίκαιον κελεύει νά πάρουν δικαίωμχν άπαί τ ά ;  β' μπουτουζέ- 

λα; δράμια ιδζ 20
Ά π α ί τά  τοξάρια καί άπαί τ ά ; πύλα;, κελεύει τό  δίκαιον

νά λάβή κάθα μάρκον κουκία β'.
Ά π α ί την κάππαριν κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν δικαίω- 

μαν τό  τέταρτον, καί τό άλογον άπού τό βαστα νά ένη έ- 

λεύθερον. 22
Ά π α ί τ ά  άγρέλλια νά πάρουν κελεύει το δίκαιον διά δικαίω- 

μαν τό δ’.
Ά π α ί τ ά ;  ελαία; κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμχν 

το δ’.
Ά π α ί τά  κυδώνια κελεύει νά πάρουν τό δ \ 30
[Ά ]π α ί τά  απίδια  καί άπαί τά  μήλα νά πάρουν τό δ'.
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Ά π α ί τά ζαρούρια κελεύει το δίκαιον το [δ’.]
Ά π α ί το τυρίν όπού φέρνουν άπαί τά  ^ωρία τού; Σαρακη- 

νού; και πουλούν το εις τον φούντικαν, κελεύει το δίκαιον νά 
λάβουν το  δέκατον.

Ά π α ί το αχερον το φέρνουν νά ποίσουν κοφίνια, τούτέστιν 
άπο καλά(¿ας κελεύει το δίκαιον νά πάρουν δικαίωναν το δ'.
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Κ Α Ι Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο V

Β .

(  Κώ ύΥς 1 3 9 0 )



ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΑΣΙΖΑΣ

_ · · ; · / / · ·
1· | [ιγ. Τουτόν έστιν περί των άγιων θεσπισμάτων· αύτοϋ διη

γε ίτα ι την δικαιοσύνην των δικαιωμάτων των εκκλησιών, καί 
πω ; κανείς άνθρωπος κοσμικός ούδέν έντ]έχεται νά έχγ, οϋδέ 
νά κρατή εις την εξουσίαν του κανέναν δικαίωμαν των ρηθέν- 
των άγίων εκκλησιών. 5

ιδ. Πώς ή αυλή ή κοσμική ένι κρατούμενη καί ήνπορεΐ νά 
εν·/) εις τήν βοήθειαν τής άγίας έκκλησίας εις πάσα ενκλημα 
τό νά ϊ '0  [νά το] τελειόνου [καί κατα]κρινίσκουν.

ιε. Περί τών κρίσεων, καί ποταπός άνθρωπος έμπορεϊ νά έ- 
κλητεύση εις τήν αύλήν έτερον άνθρωπον, καί ποιος ο χ ι.

ις\ Ποταπήν τιμωρίαν έντέχετα ι νά ζ / γ  εκείνον το α ιχμ ά 
λωτον όπου άνκαλέ τον ά<ρέντην του εις ένκλημαν.

ιζ. Ποταπός άνθρωπος ήπορεΐ νά άνκαλέστ) εις τήν αύλήν 
διά έτερον.

ιη. Περί εκείνους όπου ήμ.πορουν νά άνκαλέσου εις τήν ^  
αύλή τήν δεμοσίαν διά λόγου τους, άμμε όχι διά έτερον.

ιθ. Περί έκείνους όποΟ ήμπορουν νά έκλητεύσουν διά λόγου 

τους καί διά τά  παιδιά  το υ .
κ. Περί του άβανπαρλιέρη, πότε έντέχετα ι νά του ακούσουν 

εις τήν αύλήν, καί πότε ό χ ι . 20
κα. Περί τών ανηλίκων, καί περί εκείνου όπου ποντίζει το 

έδικόν του, καί διά ποια πρά γμ α τα '’ ήνπορουν νά άνκαλέσου 

εις τήν αύλήν, καί διά ποια ούδέν έμποροΰν.



κβ. Αύτού λέγει περί ποίων πραγμ.άτων δύνουνται οί άν
θρωποι νά ένκλητεύσουν εις τήν πάλιν την κοινήν χύλήν, καί 
ποια ο γ ι .

κγ. Περί —οίων πραγμάτω ν ου δύνουνται ένκλητέψαι εί;
5 την πάλιν την κοινήν αύλήν, καί άν ¿κλητεύσουν νά μη τού; 

άκώσου.

κδ. Έ φειδή σας έδείξαμεν καί έρμηνεύσαμ.έν σας ποταπο ι 
έντέχετα ι νά εν/ι οί κριτάδες καί το έντέχετα ι νά ποιήσουν, 
καί πώς νά κρατιέται ό βισκούντης, καί ποταποι νά εν/; οί 

10 άβχνπαρλιέριδες, καί ποταποι νά ενγ] όπου ήμ.πορούν εί; την 
πάλιν την κοινήν αυλήν κατά  πρόσωπα άλλους νά άνκαλέσου, 
καί ποταποι ούδέν δύνουνται, καί άπαύτα  άρχεύομεν νά που- 
μεν τάς κρίσας, καί προτήτερα νά πουμεν περί του ρηγός.

κε. Περί τήν εξουσίαν τήν έχει ό ρήγας προς τούς άνθρώ- 
15 που; του, καί το τή ντα  ένι κρατημένος εις τούς άνθρώπου; 

του, καί τή ντα  ένι κρατούμενοι οί άνθρωποι προς τον ρήγαν 
καί τάν ό'ρκον του ρηγός.

κς\ Περί πουλήσεις καί άγοράδες, καί ποία πούλησι χρή 
έσται στερεωμένη καί ποία πούλησι έ'νι αστερέωτη καί άκαι- 

20 ρη, κατά  το κείμενον καί κατά τήν ά σ ίζα ν .
| κζ. Περί του πουλητιου καί του αγοραστού όπου λανθάνει α. 

ένα μέρος πλερωμάτου άπ’ εκείνο τύ έπούλησεν εκείνου του 
αγοραστού, έάν ήτον α’ μόνον τραγί διά όνομαν πλερουμάτου. 

κη. Περί του πραγμάτου το ένι εί; τήν νομήν του εκείνου 
25 όπου το έγόρασε, καί μετά τα υτα  θέλει νά μετχνούση, τήντα  

κελεύει το δίκαιον.
κθ. Περί εκείνου του ανθρώπου όπου πουλεί τήν κλήραν 

του ετέρου ανθρώπου, καί ποταπύν δίκαιον έχουν οί συνγκε- 
νάδες του .

30 λ. Περί έκείνου όπου αγοράσει μίαν κληρονομιά, καί άν ήμ - 
πορήση νά τήν κράτηση ένα χρόνον καί μίαν ημέραν άνευ
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προδιαξίμου, καί ποταπον δίκαιον έντέχετα ι νά πλερώση εκεί
νος όπου έπούλησεν τήν κλήραν του του ρηγός, καί ποταπον 
δίκαιον έντέχετα ι νά πλερώση έκεΐνος όπου τήν άγοράσει, κα
τά  τήν άσίζαν.

λα. Περί έκείνου όπου παίρνει α' σπίτιν άμάχι διά βίον τον 5 
έδωκεν, καί άν παίρνη ένοΐκι, τίνος έντέχετα ι νά ενη, οΰ άν 
άπλικεύη έκεΐνος εις το σ π ίτ ι χρή νά πλερούση ένοΐκι τού 
αφέντη του έσπιτίου .

λβ. Περί έκείνου όπου πουλεϊ ένα κτηνον ριστίβικον, καί 
περί αύτου όπου άγοράζει τύ αύτον κτηνόν. ίο

λγ . Περί έκείνου όπου πουλεϊ, οΰ άπου αγοράζει α' σκλά- 
βον, οΰ μία σκλάβαν άποϋ πέφτει άπού κακήν αρρώστιαν.

λδ. Περί έκείνου όποίί αγοράζει σκλάβον, οΰ σκλάβαν, καί ά- 
φον τήν άγοράση εύρίσκεται κελεφή, καί περί έκείνου όπου τον 
έπούλησεν, ποταπον δίκαιον έντέχετα ι νά γένη κατά τήν άσίζαν. 15 

λε. Περί έκείνου τού άνθριόπου, οΰ έκείνης τής γεναίκας ό- 
ποΟ αγοράσει ένα χοίρον, οΰ μία σκρόφαν χα λ ιζά ρ ια .

λς\ Περί έκείνου τού πουλητιώ  όπου πουλεϊ α' άμάχιν , άνευ 
τής είδήσεως έκείνου, οΰ έκείνης όποίί το έδωκε.

λζ. Περί έκείνου του άνθρώπου, οΰ έκείνης τής γεναίκας 20 
όπου άγοράσει πραγμαν τής εκκλησίας.

λη. Περί έκείνου όπου πουλεϊ ένα άλογον έτέρου άνθρώπου 
εις καιρόν νομ.ατισμένον, καί έκεΐνος ούδέν έχει νά πλερώση 
το άλογον, τή ντα  δύναται γενέστα ι-παρά  τής αύλής εις τον 
χρειωφελέτην, κατά  τήν άσίζαν. 25

λθ. Περί έκείνου όπου δανείζει το άλογόν του, οΰ τήν μ.ού- 
λαν του έκείνου όποίί ένι ένκυτής, οΰ έτέρου γρωφελέτου, πώς 
ένπορεΐ νά το  πάρη μέ δίκαιον διά το χρεϊόςτου .

μ. Περί έκείνου; τού ; μεταπράταις όποίί δείγνου καλήν μού- 
στραν έκείνων των πραγμάτω ν των θέλου νά πουλήσουν, καί 30 

μ.ετά τα ίίτχ  δίδουν άλλον παρά το έδείξασι.
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| μα. Περί τών δανεισμ.άτων όπου ύπάσιν άπάνω εί; τήν θά- <ρ. 
λασσαν διά νά κερδαίσουν .

μβ. Εις ποιος τόπον έθέσπισεν ό ρέ ’Αμ.αρί νά γενίσκουν- 
τα ι ή κρίσε; του; θαλασσομάχους καί των πλοίων καί καρα- 

5 βίων .

μ γ . Περί εκείνου του ανθρώπου όπου δίδει τον βίον του νά 
τον πάρου εις ένα τόπον ώνοματισμένο, καί εκείνος παίρνει τον 
εις άλλον τόπον, καί κερδαίνει εκείνος άποϋ τον έπήρεν εις 

άλλον [λέρος όπου ούδέν ήτον συνμ.παμένος, ουδέ σ το ιχη μ α τι- 
10 σμένος .

μδ. Περί εκείνων των πραγμάτω ν των ρίπτουσιν εί; την 
θάλασσαν άπού κακόν καιρόν διά νά άλαφρύννι τό γομάρι του 
καραβιού.

με. Περί τούς ναύτας όπου ένι συνμπαμένοι νά ποίσου ένα 
15 ταξεΐδιν, καί άφόν πάρου τάς άρρχβώνας μεταγνούθου.

μ ς \ Περί των κακών χριστιανών άποϋ παίρνου πράματα  δια
φεντεμένα εις την γην τούς Σαρακηνούς, κα ί τα ϋ τα  έντέχε- 
τα ι ή κρίσις νά ποιήσουν εκείνου του άνθρώπου.

μζ. Περί έκείνου του βίου τον παραδίδου νά τον πάρουν 
20 εις την  θάλασσα, καί λαχάνει ό'τι οί κουρσάροι κουοσεόγουν 

τον πά ντα  όσα έβάστα, έδικάτου καί άλλότρια, ου έτζακίστην 
τό  πλοΐον καί χάνει πάντα όσα έβάστα .

μη. Περί τά  πράματα τ ά  ρίπτουνται εις την θάλασσαν 
διά κακόν καιρόν, κα ί κάτινες ευρίσκουν τα  εις τό βυθόν τής 

25 θάλασσας, ου εί; τό ρέμαν τών νερών, καί τή ντα  μέλλει νά 
λάβή έκεΐνο; όποϋ τά  ηύρεν εις τό βυθόν, καί τήντά  του μ.ερ- 
τικόν νά λάβγι (1) έκείνος άποϋ τά  ηύρεν εις τον άφρόν της 
θαλάσσης.

μθ. Περί έκείνου όποϋ δανείζει τό έδικόν του, καί θέλει νά 
30 τον δώσουν άλλον παρά έκεΐνο τό έ'δωκε.

(1) χειρ. λαλι.
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ν. Περί έκείνου όποϋ δανείζει τό έδικόν του ετέρου άνθρώ- 

που, καί ό'ταν τοϋ τά  ζητήση, λαλεΐ ότι χριοστεΐ τοΰτον πε
ριττού, παρά έκεΐνο όποϋ τον ζητα , καί διά τοΰτον ούδέν 
γροίκα νά τον πλερώση, αν ούμή τό  άγριονίσν) ή αύλή .

να. Περί έκείνου τοϋ άνθριόπου άποϋ άρναται τό τοϋ έδά- 5 

νεισαν, καί έπειτα  έγνώρισέν το εί; την αυλήν άνευ δυναστείας 
μαρτύρων, ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά γένρ εις αύτόντου .

<?· 4. νβ. Περί έκείνου τοϋ άνθρώπου άποϋ δανείζει τό I έδικόν 
του ετέρου άνθρώπου καί φέρνει β’ μάρτυρας, καί μετά  τα ϋ τα

άπαιθάνη ό ε ίς . 10
νγ. Περί έκείνου όποϋ έδάνεισεν άπαί τό έδικόν του, καί ό

γρειωφελέτης όμολογα μέρος, καί τό άλλον ό'χι.
νδ. Περί έκείνου άποϋ έβαλεν τό άλογόν του ά μ ά χ ι . 

νε. Περί τών άμαχίων όποϋ χάνοντα ι.
νς-. Περί έκείνου όποϋ δέν έχει νά πλερώσ·/) τό χρω στεΐ. 15
νζ. Περί τοϋ Φράνκου καί τοϋ Συριάνου, διά χρεΐος τό χρω

στεΐ ό είς τοϋ άλλου.
νη. Περί τοϋ Φράνκου καί τοΰ Σαρακηνοΰ διά χρεΐος. 
νθ. Περί τοΰ Ρωμιοΰ καί τοϋ Φράνκου, καί ποταπή  μαρ

τυρία χρ η ζο υ ντα ι. 20
ξ. Περί τοΰ Ρωμιοΰ καί τοϋ ’Αρμενίου τή ντα  μαρτυρία χρη-

ζο υ ντα ι.
ςα. Περί τοΰ Συριάνου καί τοΰ Νεστούρη. 
ξβ. ΙΙεοί τοϋ Συριάνου καί τοΰ Ά κου β ίτη  .
ξγ. Περί τοΰ Σαμαρίτη καί τοϋ Σαρακηνοΰ. 25
ξδ. Περί έκείνου όποϋ ένι παραδομένος είς την αύλην διά 

χρεΐος .
ξε. Περί τών ένκυμασιών, όταν ό δανειστής ούδέν ήμπορή 

νά πλερωθή τό έδάνεισεν.
ςτ- Περί τοϋ ένκυτή όποϋ άρναται τό ένκύθην, καί μετά  30

ταϋτα  όμολογα το .
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ξζ. Περί εκείνου όπου πουλεΐ το άμάχι του ένκυτί) του πε
ριττού παρά τ ά  του χρω στεΐ.

ξη. Περί ¿κείνου όπου μακρυνίσκει τον καιρόν όπου μέλλει 
νά πουληθη το άμάχιν άφόν το έπτίρεν.

® ξθ. Περί των ένκυτάδων όπου θέλουν νά άποφγουν άπό την 

ένκυμασία, καί πότε ’μποροΟ νά άποφγουν, καί πότε ούδέν 
7) άπορου.

ο. Περί του άμαχίου του ένκυτη .
οα. Περί του χρειωφελέτη άπου άφίνου νά πουληθοΰ τ ά  

10 άμάχια  τούς ένκυτάδων του, καί ούδέν έ'χει άπόθεν νά το ά- 
μαντιάστ,.

οβ. Περί ¿κείνων των έκυτάδων όπου ούδέν έχουν νά ποιήσουν 
ώς ένκυτάδες, ου άν έφύγαν καί έπεράσαν άπαί το ρηγάτον . 

ογ. Περί των άριαχίων, καί πόσον καιρόν νά τ ά  κράτη πριν 

15 τά  πουλ’ηση.
οδ. Περί των άριαχίων των νά ρεσπιτιαστ·?) άπαί τήν πρώ- 

την πούλησι, άνευ τ·ης είδ-ησεω; του αύφέντη του:, καί έπειτα  
πουλεΐ τά  άμάχια  την άλλην ημέραν διά πρακάτω, απάνω εις 
πίνα ένι ή ζη μ ία .

20 οε. ΙΙερί των ένκυτάδων των τεθνεώτων, καί ούδέν | έπλέ- φ. 5. 
ρωσαν το ένκύθησαν, καί εις τίνα νά κρατηθ'ρ ό δανειστής.

07 . Περί ¿κείνου του άνθρώπου όπου λανβάνει κανέναν πρα- 
μ.αν άπα ί τον χρειωφελέτην του νά του δώστ) έτερον τάρμε νά 

τον πλερώσνι.
25 οζ. ΙΙερί του ένκυτη όπου ένγκυέται καί ούδέν έχει νά πλε- 

ρώστ5, καί περί του χρειωφελέτη όπου ούδέν ¿μπορούν νά τον 
άρεστιάσουν.

οη. Περί τού ένκυτη ό'ταν θέλ-ρ νά άποφγγί τη ; ένκυμασίας, 
καί πότε δύνεται νά άποφγί), καί πότε ούδέν δύνετα ι.

30 οθ. Περί του ένκυτη όπου ούδέν ρ.ολογα παρά το ημισαν 
της ένκυμασίας.
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π . Περί της δυνάμεω; των άμαχίων των παίρνου τού; ένκυτάδες . 
πα. Περί ¿κείνου ούπου ¿μπορεί νά πουλησρ τήν οικίαν του 

χρειωφελέτη του, ου ό ένκυτη;, ου ό δανειστή.
πβ. ΙΙερί των άμαχίων των ένκυτων τά  έπουληθησαν, καί 

τ ί ;  νά ίκανώσγι την ζη μ ία ν . 5

π γ . Περί ¿κείνου όπου δανείζει τό ύποζύγιόν του ετέρου, 
καί έ'νι χρειω φελέτη;.

πδ. Περί του σεργέντη όπου δουλεύγει κάτινο;, καί π ο τα - 

πην έξουσίαν έχει άπάνω του έκεΐνο; άπου τον έχει εί; τό 
μην ιόντου . ίο

πε. ΙΙερί του σιργέντη, οΰ τ η ;  τζανπερλάνα; όπου ένι εί; 
τό μηνιόν κάτινο;, καί εύροϋν ευρημαν, τίνος νά ένρ .

π 7 · Περί του σιργέντη, ου τ η ; τζανπερλάνα; όπου κλέψει 
κανέναν πραμ.α ¿κείνου άπου τού; έχει εί; τό μηνιόντου;.

πζ. Περί του σιργέντη, ού τ ή ; τζανπερλάνα; όπου χάνου 15 

κανέναν πράμαν του άφέντη του; .
πη. Περί ¿κείνου όπου δέρει τον σιργέντην του, ού την τζαν

περλάνα του .
πθ. Περί του ράφτη όπου παίρνει όλα τά  ραψίματα τού; 

λα;, καί φεύγει, όμοίω; καί περί τού ; άλλου; έργολάβου;. -¡ο
Περί των ένοικατόρων, καί πω ; καί πότε δύνουνται ά- 

φιέναι αύτού; ¿κείνος, ού ¿κείνη άπου τό ένοικίασεν.
1·,α. Περί εκείνου του ένοικατόρου όπου ούδέν θέλουν νά πλε- 

ρώσουν τό ένοΐκί του .
[¡β. Περί ¿κείνου όπου άγω γιάζει άλλου ύποζύγιγον καί 25 

σύρνει το καί ψοφα, άπάνω τίνος έ'νι ή ζη μ ία .
ύγ. Περί του καμηλάρη όπου άγω γιάζει τ ά  καμ,ηλιά του,

<ρ. 6. καί πέφτουν καί πολομούν ζημία, | ¿πάνω τίνος νά πέσρ ή 
ζημία .

Ιςδ. Περί του κτηνου του άγωγιασμένου άπου άποστάθη εί; 30 
την στράταν.
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IjS. Περί του άγωγιαστή άποΰ άγωγιάσει ά χτηνόν καί πο

λομα το καμμίαν γιχ τρ ε ίχν , καί ψοφα .
iji-. Ιΐερί εκείνου όπού άγωγιάσει κτηνόν καί πουλεΐ το, οΰ 

άμ.αχεύγει το, ου παίρνει το διά χρεΐος το χρωστεΐ κάτινος.
5 Ι^ζ. Ιΐερί έκείνους όπου δίδουν τά  σ π ίτ ια  τους, οΰ τ ά  χω - 

ράφιά τους, οΰ τά  περιβόλια τους εις έφ ιτον.
IjV). Περί εκείνου όπου παίρνει έτερον πράγμ,α εις έφιτον, 

καί ούδέν θέλει νά πλερώση το έφιτον, καί που μέλλει νά 

κρατηθ?) ό αφέντης του πραμάτου .
10 IjO. Περί έκείνου όπου έπάχτωσεν έτερον πράγμ.αν, καί ούδέν 

θέλει νά πλερούση το πάχτος, καί ό άφέντης τού τόπου άμα- 
y εύγει το καί έξοδιάζει κανένα έξοδον διά τό αυτόν άμ άχε- 

μ.αν, τίς νά πλερώση έκεϊνον τον έξοδον μέ δίκα ιον.
ρ. Περί των πραγμάτω ν των παραδίδει ό εις τού άλλου,

15 καί χάνουνται.
ρα. Περί έκείνου όπου παραδίδει πραμα, οΰ ά σκεύος κλει- 

δωμ.ένον, καί μετά  τα ΰ τα  ευρίσκει το ανοικτόν.
ρβ. Περί την παράδοσιν την πολομα ό εις του άλλου. 
ργ. Περί τούς β' ανθρώπους όπου παραδίδουν τού χανιέρη 

20 όκάτινα βίον, καί πότε ένι κρατημένος ό χανιέρης νά μηδέν 

τά  δοίση τού ένού, οΰ τού ετέρου.
ρδ. Περί των συντροφιών των πολομ.οΟν οί άνθρωποι μέσο

τους .
ρε. Περί έκείνου τού συντρόφου όπου πο ιεί ζημίαν της συν- 

25 τροφίας .
ρς-. Περί των στοιχημάντων των ποιων οί άνθρωποι μέσον 

τους, καί ποιον στοίχημαν χρηζει καί ποιον δέν χρησ ει.
ρζ. Περί έκείνου του άνθρούπου άποΰ έστοιχημάτισεν μέ έ

τερον άνθρωπον νά κακοποίηση, καί ούδέν τό πολομα.
30 ρη. Περί έκείνου όπου πολομ.α στοίχημαν νά κακοποιήσου 

καί πολομοΰν τ ο .
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ρθ. Περί έκείνου άπου ποιεϊ δρκον πριν γένη εις την αύλ·4ν. 
ρι. Περί ποίων πραγμάτω ν δίδει ή αύλή ημέραν τούς άν- 

καλεμένους.

φ· 7. | ριχ. Περί έκείνου όπού μέλλει νά ξημερωθ'75 εις την αυ
λήν, καί ούδέν ηλθεν εις την ημέραν του, καί είς τη ντα  π έ -  5
φτει νά δούση είς την αύλ-ην.

ριβ. Περί έκείνου τού ανθρώπου άποΰ ούδέν ένι άπαί την 
χώρα, καί έταξαν τον καί ούδέν ήρτεν είς την ημέραν του .

ριγ. Περί έκείνου όπού ούδέν ή μπορεί νά έλθη είς την ή - 
μέραν του, καί περί τού ό'ρκου τού δούλου τον πολομα περί ίο
αύτού πώς ούδέν ήμπόρησεν νά έλ θη .

ριδ. Περί ό'ντα χάση ό άνκαλών το ένκλημάν του, καί πότε 
τό κάμνει ό άνκαλούμενος.

ριε. Περί έκείνου όπού έχει κόρπον φανερόν, καί περί έκεί
νου οπού τού έδωκεν, άν χρηζη νά έχη ημέραν, οΰ δ χ ι . 15

ρις-. Περί έκείνου όπου άνκαλεΐ έτερον άνθρωπον είς την 
αύλη, καί έπηρεν ημέραν δχι τακτική , χωρίς νά όμολογηση 
διά ποίαν αιτίαν τον άνκαλέ, καί ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι 
νά γένη .

ριζ Περί έκείνου τού ένκυτη όπού ένκυέται άλλον είς την 20 
αύλην νά έλθη είς την ήμ,έραν του, καί έκεΐνον τον έκύθην 
ούδέν ήλθεν είς την ήμέραν του, είς τ·ηντα έπεσεν ό ένκυτής 
νά ποίση διά έκεΐνον τόν ένκύθη .

ριη. Περί τού δικαίου τό έχουν οί πάντες άπάνω είς τόν 
βισκούντην πρός τό ένκλημάν τό γέγονεν έμπροσθέν τ ο υ . 25

ριθ. Περί τούς ανθρώπους της εύσεβείας ντέ ρελιτζιοΰν, όπού 
άνκαλοΰν είς την αύλην, καί δταν νικηθοΰσι, καί ό μάστρος

! τους λέγει ούδέν θέλει νά κρατηθη είς τό έγίνετον περί τούς 
αδελφούς το υ ς .

ρκ. Περί έκείνου άπου άνγκάζει την κρίσιν καί άφίνουν την 30 
είς ρεσπίτ, δ ια τί ούδέν σάζουν οί κριτάδες έν τώ  άμα .
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ρκα. ίίερί έκείνου του άνθρώπου όπου άνκαλέ γενχϊκαν ΰ- 
παντρη, καί άν έ'νη κρατημένη νά του άπολογηθή εις τήν 
αύλήν, οΰ ό χ ι.

οκβ. ’Εάν εί; άνθρωπο; πάρη μία γυναίκα ένκύτριχ, καί ή 
5 γεναΐκα έχει άντρα, άν άξάζη έκείνη ή ένκυμασία.

ρκγ. ΓΙερί έκείνου όπου λανβάνει μία γυναίκαν χήρα εί; 
σαρμασία, καί έκείνη ένι χρείωμένη, τ ι ;  μ.έλλει νά πλερώση 
εκείνον τό χρεΤος .

ραδ. Περι έκείνου όπου φθείρει παρθένον δυναστικώς, οΰ μέ 
10 τό θέλημάν τη ;, άνευ τής είδήσεως του πατρός αυτής, οΰ τής 

μητρος τη ;, οΰ έκείνου; όπου τήν έχου εί; φΰλαξιν.

I ρκε. Ιίερί έκείνου όπου ταπεινόνει μία παρθένον, καί ζη - φ 
τήσει να λάβη τζουΐζαν, νά δείςη πώς ούδέν τό έποίησεν, καί 
ποταπον δίκαιον νά γίνετα ι έκείνου άπου νά μείνη δίκαιο; 

15 κατά τήν τζου ΐζαν .

ρκς·. Περί των δικασιμάτων, καί διά ποίαν αιτίαν έντέχε- 
τα ι να έχη πρόλαλο τον λέγουσι άβανπαρλιέρη, καί δ ιατί νά 
μηδέν έχη .

ρκζ. Ποταπός άνθρωπος έμ.πορεΐ νά φέρη μαρτυρία εις τή 
£0 αυλή διά άλλον άνθρωπον καί πώς, καί πώ ; ούδέν έμπορεΐ.

ρκη. Περί εκείνου όπου θελει νά σύρη μ.αρτυρία διά βίον, 
καί ποταπον δίκαιον έντέχετα ι νά έχη άπαί κείνον άπου τό 
πολομη.

ρκθ. Περί έκείνου άπου έμπορεΐ νά σύρη μαρτυρία, κα ί περί 
25 έκείνου άπου δέν έμπορεΐ.

ρλ. Περί έκείνου του άνθρώπου άπου θέλει νά σύρη μαρτυ
ρία κατά  πρόσωπα γυναικός, καί άν έχη πόλεμον, οΰ ό χ ι.

ρλα. Περί του βισκούντη καί τούς σεργέντας όπου βλέπουν 
τούς φόρους, όπου θέλουν νά σύρουν μαρτυρία εις τήν αύλήν,

30 καί άν ά ς ά ζ η .

ρλβ. Περί τή ; μαρτυρίας των γραψιμάτων, καί ποία μαο-
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τυρία άξιάζει τού χαρτίου, καί ποία μαρτυρία χαρτίου ούδέν
» Υ ιγα ξ ια ζε ι.

ρλγ. Περί των προβελιτζίων καί ετέρων χαρτίων, καί ποιον 

ναρτίον χρήζει, καί ποιον δέν χρήζει.
ρλδ. Περί τών χαρτίων των κανών λεγομ.ένων ρωμαϊκή φω- 5 

νή κουμωνίων .
ρλε. Περί τών χαρτίων άπου ούκ έχου καμμίαν μαρτυρία, 

καί άν έντέχετα ι νά άςιάζου, οΰ ό χ ι .
ρλς\ Περί ποίων πραγμάτω ν έχουν τά  κουμούνια αύλή μέ

σον τους, καί περί ποίων πραγμάτω ν ούδέν έμποροΰν νά ποιή- ίο  

σουν δίκαιον παρού ή αύλή ή ρεηκή .
ρλζ. Περί έκείνου όπου μ-έλλει νά σύρη μ.αρτυρίαν εις τήν 

αύλήν, καί άν έ'νη λαβωμένος, οΰ γερός άπου έδιάβασεν και
ρόν νόμου, καί άν ήμπορή νά άλλαχτή  διά άλλον άνθρωπον .

ρλη. Περί έκείνου του άνθρώπου όπου ενι λαβωμένος, κα ί 15 

ζητούν τον νά πολεμήση διά φόνο. 
ο. 9. | ρλθ. Ιίερί έκείνου όπου χρινστεΐ βίον άνθρώπου τεθνηκου,

καί άρναταιτό  γρεωστεΐ καί τό του ζη το ΰ .
ρμ. Περί έκείνου του άνθρώπου όπου δέν πρέπει νά τον 

πάρου μαρτυρία. 20
ρμ α . Περί τής μαρτυρίας έκείνου του άνθρώπου όπου ένι 

τής εύσεβείας, καί τής μαρτυρίας του ίερέως καί του διακό
νου, πότε άξάζει, κα ί πότε ούδέν ά ξάζει.

ρμ,β. Περί τών ένκλημάτων τών πολομουν οί άνθρωποι έν 
τω άμα, ώςπερ τούς τοίχους τών έσπιτίων, όπου ένι καί έν- 25 

τέγετα ι νά τού άκούσωμ.εν.
ρμγ. Περί β’ βουργάριδες άπου έχουν μ.έσον του ; δικάσιμον, 

οΰ καμμίαν δυσκεψίαν άπού κανέναν σπίτιν, πώς ένι κρατού

μενος ό βισκούντη; καί οί κριταί νά παν νά τον είδον καί 
νά καθαρίσουν έκείνην τήν δυσκεψίαν μέ τό κείμενον καί κα- 30 

τά  τήν άσίζαν.
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ρμδ. Περί έκείνου όπου βάλλει το βολίκιν του είς άλλοι» 
τοίχον, ποταπόν δίκαιον μέλλει νά γ ίν ε τ α ι.

ρμε. Περί του ρυμαδίου όπου ούδέν είχεν άπού πολύν και
ρόν σπίτια , καί τώρα βι,ύλουνται άναστήσαι καί οίκοδομήσου,

5 τή ντα  δίκαιον έντέχετα ι νά γεν?).

ρμ7. Περί τής ζημίας της λανβάνει κανείς άνθρωπος, ου 
καμμία  γυναίκα άπου έξω του τοίχου του σ π ιτ ίουτου .

ρμζ. ’Αρχή των άρμασιών, (καί ένι λατίνικα το νόμιμον) τό 
συναικήσιον.

10 ρμη. Περί των άρμασιών των γενομένων, καί ποταπής έλι- 
κίας μέλλει νά ενγ ό άνθρωπος, καί ποταπής ή γενα ϊκα .

ρμθ. Μέ π οταπή  άφορμήν ¿¡απορεί νά χωριστή τό άντρόγυ- 
νον τό ποιον ούδέν έγίνετο ώ; ώ φ ειλε.

ρν. Περί εκείνου όπου παντρεύγεται γεναΐκαν όπου του συν- 
15 γκενιάζει, καί περί τοΟ ιερέως όπου τούς εύλόγησεν, καί πάν- 

τας όπου έλαχαν είς τον γάνμον.

ρνα. Περί πως έντέχετα ι ό άνθρωπος νά χαρτωθή, καί πώς 
νά όρμαστή είς την εκκλησίαν, καί ποία άρμασία άξιάζει καί 
ποία ούδέν άξιάζει, καί ποταπόν έπιτίμ ιον νά δώση τής έκ- 

20 κλησίας εκείνος, οΰ εκείνη άπου τούς ποιους κωλύεται ό γά μ ο ς .

ρνβ. Ιίερί των χαρτωμάτων καί των μετανοημάτων), τήντα  ιρ. 10. 
νά πλερώσουν οί άνθρωποι.

ρνγ. Περι εκείνου όπου έχαρτώθην γυναίκα, καί ούδέν την 
παίρνει, καί εδωκέν της κανέναν πράμα, άν δύνεται μετά  ταΰ- 

25 τα  νά τό πάργ, ου δ χ ι.

ρνδ. Περί εκείνου, οΰ εκείνης όπου χαρτώνεται άντρα, καί 
άποθαίνει ό είς, ού ό άλλους, πριν νά παντρευτούν, καί πο
τά  πόν δίκαιον μέλλει νά γίνε περί των ιδίων πραμάτων τά  
μένων του συνγκενεΐς α ύτου .

30 ρνε. Περί τής γυναίκας τής χηρευγούση άπου άρμάζεται 
έτερον άντρα μέσον του χρόνου όποΟ χηρέψει.

260 Α Σ Ι Ζ Α 1 ρνς\ Περί τής έτέρας τιμωρίας την έντέχετα ι νά λάβή εκεί
νη ή γεναϊκα άπου λανβάνει άντρα πριν διαβή χρονος και ή - 

μέρα άφόν έτελεύτησεν ό έ'τερος άντρας.
ρνζ. Περί τής έτέρας τιμωρίας τής έτο ιμάζεται τής χή?*ς 

όπου άρμάζεται πριν διαβή τ ά  χρόνια του άνδρός της του τε - 5 

λευτικοΰ.
ρνη. Περί των πραμάτων των τέκνων του πρώτου ανδρος, 

άν έχουν έξουσίαν ν’ άφήσουν άπαί τό έδικόν τους τ ίποτες τή ς 

μητρόςτους, άν άστενήσουσι καί έλθου είς τον θάνατον.
ρνθ. Περί έκείνου όπου ένι κρατημένος νά πλερώσή τό τουερι 16 

διά τον τεθνεώταν τής συβίας του .
ρξ. Περί εκείνης όπου έχει αφορμή νά ζητήση τό ντουέριν 

της, καί έμ-πορεϊ νά τό έχή καί ζώ ντα του άντρός τ η ς .
ρξα. Περί έκείνου άπου ούκ έχει άπόθεν πλερώσει τό  ντουέρι 

τής γεναίκας του, καί άν έντέχετα ι νά έχγ κανένα κακόν. 15
ρξβ. Περί ποταπό  δίκαιον έντέχετα ι νά γένετα ι περί τών 

δωρημάτων τών πο ιεί ό άντρας τής γυναίκας του άφόν τήν 

πάρη, καί ποία δόσις ούδέν άξιάζει.
ρξγ. Περί του δογμάτου τό έμπορεϊ νά δώσν; κάτις τής 

συνβίας του, καί άν χρήζη μέ δίκαιον. 20
<ρ. 11. ρξ^. Περί τής όρμασίας· διά πόσας άφορμάς έμπορεϊ [ νά χω 

ριστή άφόν όρμαστουν.
ρξε. Περί έκείνου του άνδογύνου τό χω ρίζεται διά καμμίαν 

αιτίαν, ου κώλυσι.
ρξς\ Περί έκείνου του ανδρογύνου τό έχωρίστην, καί έχου 25 

τέκνα, τις νά τά  άναγιώσν).
ρξζ. Περί έκείνων τών τέκνων τών πορν[ι]κών, ποταπόν δ ί

καιον (1) έντέχετα ι νά έχουν είς τάς κλήρας τάς πατρικάς τους 

καί τών πραμάτων τ ο υ .
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ρξη. Περί τών όρρασιών πόσα κελεύει ό νόρο; καί ή άσίζα, 

ποιον καιρόν ήρπορεϊ άνθρωπο; νά παντρευτή, καί ποιον κ α ι
ρόν ένι κωλυρένον νά ρηδέν όρρασθή.

ρξθ. Περί του αύτου . ϊ ό  έρπροστεν κεφάλαιον ήτον λ α τ ί-  
5 νικον, καί αύτό τό δροιον εί; κοινήν δ ιάλεκτον.

ρο. Περί τ ή ;  δυσκεψία; του άνδρός καί τ ή ;  γυναικό;, άν 
δικάζουνται, εί; ποίαν αύλήν νά δικαστούν καί νά κριθοΰν.

ροα. Περί εκείνου όπου λανβάνει ρέ π ά ντα  ό'λα τη ; τά  δ ι- 
κα ιώ ρατα εί; τό προικίον.

10 ροβ. Περί έκείνου τό  νά κάρη ό άνδρα; καί ή συνβία του 
τό νά κάρου καί τό νά άναστήσου έν τω  άρ.α.

ρογ. Περί των διαθηκών, καί πω ; ενι κρατούρενοι οί ζοον- 
τανοί νά τελειώσουν τό θέληραν του; τεθνεώ τε;.

ροδ. Περί έκείνου του ανθρώπου όπου τελευτά  άνευ διαθή- 
15 κη;, καί τίνο; χρή γενέστχι τ ά  π ρ ά ρ α τά το υ .

ροε. Περί εκείνη; τ η ;  γυναικό; όποΟ τελευτά  πριν του άν- 
δρό; τη ;, καί τ ί ;  ρέλλει νά πάρη τό ρερτικόν τ η ; τών κλή
ρων των ενι ρεσοντη; καί του ά νδρ ό ;τη ;.

ρος·. Περί του πραγρ.άτου τό έκαρώθην άδικα, ού κάτινε;
20 αναζητούν το, ποταπόν δικαίωραν έντέχετα ι νά γένη ,

ροζ. Περί έκείνου όπου τελευτά  ά δ ιά τα χτο ;, καί ούα " 
γεναΐκαν, ού τέκνα, οΰ συνκενεΐ;, τίνο; νά γένη τό 

ροη. Περί έκείνου όποΟ δίδει εί; την  διαθήκην 
πραραν άπαί τ ά  άγαθά τή ; γεναίκα; του, ού 

25 κα ιώ ρατα τ ή ; γενα ίκα ; του, καί άν άξιάζουν, ού ό 'χ ι.

I ροθ. Περί έκείνου όπου έτελεύτηκεν καί χρεω στεϊ χρήρα-φ. 12. 
τ α  καί βίον ού κάτινο; άνθρούπου, ού κ α ρ ρ ία ; γυναικό;, καί 
τ ί ;  ενι κρατούρενο; νά πλερώση εκείνον τό χρ ε ΐο ;.

ρπ. Περί του άνδρό; όπου χρεω στεϊ ή γεναΐκά του, πω ; ενι 
30 κρατούρενο; νά τά  πλερώση έκ εΐνα .

ρπα. Περί του χαρισράτο |υ | τό ήρπορεϊ ό πατήρ, ού ή ρή-

Γ  Τ II 2 Κ Υ Π Ρ Ο  ϊ  D. 263

τηρ, νά χαρίσουν τό τέκνο? αύτών, καν τ ε  ζώ ντά  του;, καν τε

ρετά  την άποβίωσίν τ ο υ ;.
ρπβ. Περί έκείνου; του; συνκενεΐ; όπου περιλανβάνου τά  

πράγρατα  του τεθνεώτο;, τή ντα  έ'νι κρατούρενοι ρ ετά  ταΟτα 
νά ποιήσου διά έκεϊνον τον τεθνεώταν, κά τε  άν ούδέν χρή- ^ 
ζουν τά  π ρ ά γρ α τα  του τεθνεώτο; ό'σα ρέλλει νά δώσουν.

ρπγ. Περί έκείνου του άνθρώπου όπου έχει κλήρα;, καί όρ- 
ραστή γυναίκα ρέ τ ά ;  κλήρα; τη ;, καί έπειτα  λαχάνει ό'τι 

πέφτει εί; χρεΐο:, πο ΐα ι; κλήραι; νά πουληθούν όνρπρό; διά

νά πλεριυθή εκείνον τό χ ρ ε ΐο ;. 10
ρπδ. Περί έκείνου του ανθρώπου όπου ένι χρειωφελέτη;, ού 

εκείνη ή γεναίκα, καί έρχετα ι εί; τον θάνατον καί πο ιεί την 
διαθήκην του καί αφήνει κάτινο; άπαί τό ξένον πραγραν όπου 
ούδέν ένι συνκενή; του, άν χρήζη ή ρηθεϊσα διαθήκη καί τό

λεγάτον, ού δ χ ι.  15
ρπε. Περί έκείνου του ανθρώπου όπου παιθαίνει άδ ιάτακτο; 

καί άξηγόρευτο;, καί ούκ έχει πατέραν, ού ρητέραν, ούδέ κα
νένα συγκενή εί; την χώρα, καί πόσον καιρόν πρέπει ή αυλή 
νά φυλάξη τό δικόν του, πριν δοθουσι του αφέντη ρέ δίκαιον.

ρπς. Περί έκείνου όπου ζη τά  τό λεγάτο  του τό του άφ·ή- 20 

κεν κανεί; άνθρωπο; εί; την διαθήκην του, καί π ώ ; χρή π α - 

ραστήναι ρέ ράοτυρα; τό λεγάτον του .
ρπζ. Περί έκείνου τό έπαφήνει ή συνοία του συνβίου τη ; 

ό'ταν άπαιθάνη, ρέ τοιουτον, νά ρηδέν πάρη έτέραν συνοία/, 

καί άν χρήζη τό αυτόν λεγάτον, ού άν ούδέν χρήζη · 25
ρπη. Περί τ ή ;  δωρεά; τόν πολοροΰν οί άνθροοποι, οΰ ή γυ - 

ναΐκε; εί; τόν θάνατόν του;, καί ρένου τά  πρά γρα τα  του ά - 

φ. 13.ποθαρένου ά ρ ά χ ι | εί; έκεϊνον έω; ό'που νά πλεοωθή .
ρπθ. Περί του δοράτου τό ποιεί ό άνήρ τ ή ; συνζία; του 

εί; τόν θάνατόν του, καί ποιον δόραν άξιάζει, ού ούδέν άξιά- 30* 

ζει, ού ούδέν πρέπει νά ενη κρατηρένον.



Ρ '. Περί του γραμματικού τω ν’ διαθηκών, καί τις έντέχε- 
ται νά το π ο ιή .

ρ^α. Περί των μαρτύρων όπου έντέχετα ι νά ένή εις την 
διαθήκη.

5 ρί,β. Περί του βαπτισμένου, οΰ τής βαφτισμένης όπου άπο- 
θάνει καί πο ιε ϊ διαθήκη, ποταπόν δίκαιον έχει εις τά  πρά
ματά  του εκείνος, οΰ εκείνη όπου έποϊκαν νά την ποιήσου, 
κάν τε χριστιανός όπου τον έλευθέρωσεν.

ρίςγ. ΙΙερί εκείνου όποΟ ένι βαπτισμένος καί άποθάνει άνευ 
10 διαθήκης καί άνευ τέκνων, τίνος ένι πάντα  όσα έχε ι.

ρ-(δ. Περί πόσον άφορμών στρέφεται ό Σαρακηνός, οΰ ό σκλά
βος, οΰ ή σκλάβα, τους έλευθερώσαν, άςαναπαρχής εί; τήν 
σ κλαβία .

ρ^ε. Περί εκείνου όπου πολομα τον σκλάβου του κλερονόμον 
15 του, καί τή ντα  ένι κρατούμενος μ,ετά τα υ τα  νά ποιήσνι εκεί

νος ό σκλάβος έκών, οΰ άκω ν.

ρ \τ .  Περί του καιρού όπου ένι νά δώσ·η άνθρωπος ελευθε
ρίαν του σκλάβου του, καί εις ποταπήν όπλή ό άνθρωπος έμ
πορε! νά την δώσν) την  ρηθεΐσαν ελευθερίαν του σκλάβου του, 

20 οΰ τής σκλάβας του .

ρόζ. Περί εκείνου όπου έβαλεν τόν σκλάβον του άμάχιν εις 
έτερον, καί θέλει νά τον έλευθερώση, άν ήμπορή νά τόν έλευ- 
θερώσ·ρ ώς που έ'νι άμάχι, οΰ ό χ ι .

ρΐ-η. Περί του σκλάβου όπου έποίησεν κανέναν κακόν έκεί- 
25 νου όπου ένι ελεύθερος, καί άπομένει νά τον πουλήσουν.

ρί^θ. Περί εκείνου όποΟ κρατεί εις τόν οίκόν του ένα άμά- 

λωτον κλεψιμίον, μ ετά  τό γεβέντισεν τό πρόσταγμαν μέ τήν 
είδησιν τής αυλής .

σ. Περί του σκλάβου όπου έποίγησεν κανένα κακόν τίνος 
30 εις τόν καιρόν άποΰ ήτον σκλάβος, καί τότες έλευθερώθη, τήν

τα  μέλλει νά γ έ ν η .
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σα. Περί έκεΐ του σκλάβου όπου κροϋ κόρπον, οΰ δέρνει 

14. κανένα χριστιανόν άδικα, οΰ καί δίκηα, | κα ί τίνος μέλλει γε- 

νέσται εκείνος ό σκλάβος όπου έποίγησεν τό  α ύ τό ν .
σβ. Περί των δωρεών πότε δει γραφήναι, πότε δέ δοθήναι

άνραφζ. 5
σγ. Περί του χαρισμ.άτου, ποταπόν χάρισμαν ή μπορεί κα

νείς νά δώσνι καί ποταπόν όχι, καί άν ήμπορή νά τό άναπά- 
ρη όπίσω, καί έκεϊνος όπου τό έπήρεν έχει το καί νομ εύ ετα ίτο .

σδ. Περί έκείνου όπου δίδει ένα πράμα ετέρου άνθρώπου, 
ότι έκεϊνος όπου τό λάβει ήμπορεϊ νά τό διόση έτέρου όπου 10 
τό λαβάνει διά λόγου του, οΰ διά χοεΐος όπου του χρεώστε!.

σε. Περί έκείνου όπου τάσσει έτέρου νά ποιήσνι κανένα πρά

μα, τήντα  ένι κρατούμενος νά ποιήση έκεϊνος όπου τάσσ ετα ι.
στ. Περί τούς έμπαλήδες καί τους σενεσκάρδους τούς άφέν- 

τας, εις τή ντα  ένι κρατούμενοι εις τούς άφεντας τους, καί τήν- 15 

τα  ένι κρατούμενοι οί άφένταιςτους πρός έκείνους.
σζ. Περί τό δάνειον τό δανείζουνται οί υιοί, έάν ένη κρα

τημένος ό πατήρ τους νά πλερώση, όμ.οίως καί άν χάσου τ ί 

ποτες.
ση. Περί έκείνου όπου ένι κρατούμενος άλλον εις καιρόν 20 

νοματισμένον, καί δίδει του άμάχια  καί ποντίζουνται μετά  ταϋ - 

τα, έπάνω τίνος ένι τό χεροτέρισμαν.
σθ. Περί τής αμαρτωλής, καί περί τό τής δίδουν, άν ή μ 

πορή τό τε  νά στραφή, οΰ όχι, καί τό  δίδουν έτέρου διά φό
βον δ ιατί ηύραν ποιοΰντα κακόν, άν ήμπορή νά πάρη τό έ- 25 

δωκεν διά έκεΐνον τόν φόβον.
σι. Περί έκείνου όποΟ έκαλε εις τήν αύλήν περί κανενοϋ 

κορμίου όπου του κρατοΰ καμμία  κλήραν, καί λέγει ότι έντέ- 

χετα ι νά ένη έδικόντου.
σια. Περί έκείνου όπου ούδέν έντέχετα ι νά ένκλητέψη περί 30 

τών δικαιωμάτων τής συνβίας του άν ευά της, καί πότες ένι
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κρατούμενη ή αυλή νά δούση σαζήναν εκείνου όπου ζη τά  ε
κείνον τό του κ ρ α τε ί.

σφ. Περί έκείνου όπου ζη τά  της συνβίας του τε|θνεώτός ο. 15- 
της άνήρ έκεΐνον όπου του χρεωστεΐ, ποταπόν δίκαιον έντέχε- 

5 τα ι νά γένη εί; τούτον τό ένκλημαν.

σιγ. ΙΙερί τό  που έντέχετα ι νά άνκαλέσουν περί των οι

κιών καί χωραφίων, άνμπελώνων, εις εκείνην την χώρα όπου | '
ένι τά  πράγματα , ου εις άλλον τόπον, καί τή ντα  ένι κρατη
μένη ή αυλή νά ποίηση έάν ούκ έστί τ ά  π ρά γμ α τα  εις αύ-

10 την την  χώρα όπου κρατεί τ ά  πράγματα  τ ά  ζητά , λαλώντα ] 
ό'τι έπεσάν τ ο υ .

σιδ. Περί των δύο αδελφών, ου ή δύο άδελφάδες όπου ού- 
δέν έμοίρασαν μέσον τους τό έκέρδαισαν, ού τό έσυνμπιάσαν, 
ώς περ ό εις ένι πλουσιώτερος του άλλου άνευ νά τού; δώση ό 

15 πατήρ τους, ου ή μητέρα τους είς μοιρασίαν.

σιε. ΙΙερι έκείνου όπου έβαλεν την οικίαν του άμάχι, ού ά - <
γρούς, ού άνμπελώνας, καί έάν έκεΐνος, ού έκείνη όπου τ ά  έ- ] I
χ ε ι άμάχιν λαλεΐ, ποταπόν δίκαιον γ ίνετα ι εϊ; αύτά  τά  χ ω 
ράφια . >1

20 σις·. Περί ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι περί έκείνου όπου ζη - I
τ ά  έκεΐνον τό ούδέν του χρεωστοΰν, ού περιττού παρά τό  ενε 
τό μέλλει νά έχη . . β

σιζ. Περί τών πραγμάτω ν των χαμένων, ποταπόν δίκαιον ■
έντέχετα ι νά γ ίνετα ι, περί τούς σκλάβου; όπου φεύγουν έ'ξω 

25 του ρηγάτου.
Τ-|· 1 ι / ί Λ» »/ \ / - *\ »σιη. ΙΙερι εκείνου οττου εχασεν το χτηναν του, ου ετερον 

άλλον πραγ;χχ, καί ευρίσκει το εχασεν έτάνω  τινά, ~οτχ~ον 
δίκαιον χρή γενέσ τα ι.

σιθ. Περί έκείνου του βίου τού έκλεψαν καί έπήράν τον εί;
30 την γην τούς Σαρακηνούς, καί μ.ετά τα υ τα  άξαναστράφην είς

την γην τού; χριστιανούς, τήντα  έντέχετα ι νά γένη , '■ 1
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σκ. Περί έκείνου όπου έκόκισεν την ημέραν όπου έχασεν τό 
πράμάν του, καί ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά γένη ές αύ-

τόν του .
σκα. Περί έκείνου όπου κρατεί κανέναν πράγμαν ξένον καί 

βάνει το άμάχιν, ού πολεμά νά τό ξενώσου με καμ-μία άφορ- 5 

μην διά νά μηδέν έρτη είς δικάσιμον. 
φ. 16. | σκβ. Περί τών αιρετών τού ; νά βάλουν έκεΐνοι όπου έχουν

άνθιλογίαν, νά τούς βάλουν εί; τόν τόπον του;, τούς λέγετα ι

α£ρέταί·σκγ. Περί έκείνου οπού έλάβωσεν τόν δούλάν του, καί θειο- 10 

ρώντα ό ιατρός, έσόνμπαψεν νά τόν ίάνη καί ειχέν τον κόψει 
κακά καί έτελεύτησεν, πώς ό γιατρός νά τόν καλλιωτερίση.

σκδ. Περί έκείνου του καβαλλάρη, ού τού βουργέση όπού 
στέλλει τό κτηνόν του νά τό μαρετζασιάσουν, νά τό ιατρέ
ψουν, καί λαβόνει το, ού ψοφά, πώ ; ό καλλικάς νά τό πλερώ ση. 15

σκε. Περί έκείνου τού ιατρού όπού έρχεται νά γιατρέψη τό 
σκλάβον τινός, καί διά κακά βότανα παιθαίνει, π ώ ; χρή νά τό 

πλερώση .
σκ7· Περί τών ιβ' αφορμών όπού ό πατήρ, ού ή μητέρα 

ήνμ.πορεΐ νά ξηκληρώση τά  παιδιά τους άπαί τ ά  ά γα θ ά το υ ς . 20 
σκζ. Διά πόσα; α ιτ ία ; τ ά  τέκνα ήμπορουν νά ξηκληοώσουν 

τού; γονείς άπαί τ ά  άγαθά τους πατέρα καί ή μητέρα διά ζ  

άφορμαΐ;.
σκη. Περί τού ; κλέπτας όπού ποιούν κλεψιάν, 
σκθ. Περί έκείνου τού ανθρώπου όπού εύρη κλέφτην εί; τήν 25 

οικίαν τούτου ζλέφτοντα, π ώ ; έντέχετα ι νά τόν πρεζεντιάση 

εί; τήν αύλήν.
σλ. Περί έκείνου τού κλέφτη όπού έξέβην έκ τού οίκου ε

τέρου καί ενωσέν τον κα ί έκούζεν όπίσω του, π ώ ; ένι ένο χο ;.
σλα. Περί τού κλέπτη  τον πιάσουν είς τήν  οικίαν του κα- 30 

νενοΰ ανθρώπου έχοντα  ρούχα μετά  τ ο υ .
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σλβ. Περί τοϋ κλέπτη  τοϋ Σαρακηνοϋ τον νώσου εις κανέ
να όσπίτιν, καί λάβουν ές αυτόν του κανένα πραμ.α, καί τ ί 
νος μέλλει νά ένή.

σλγ. Περί πραγμάτου του κλαπέντος καί εύρέθη επάνω κα- 
5 νενοΰ ανθρώπου καί ού γινώσκουν το τ ι ;  τό έπρασεν.

σλδ. ΙΙερί εκείνου όπου έρχεται έμπροσθεν τής αύλής καί 
θέλει νά προβιάσ·/) μέ τό κορμίν του εμπρός διά ά π ισ το ν . 

σλε. ( 1 ) .....................................................

| σμε. Πώς νά μηδέν ένγι κανείς άπότορμος νά ποίηση χω - , 
10 ριατοσύνη ετέρου, οΰ ταραχήν, ουδέ μάλλωμ,αν.

σμ.ς·. Περι έκεινου όπου έκλητεύεται έτερον, κατά  την  άσί- 
ζαν του ρε Μπανουΐν, διά δαρμόν, καί δείχνει ότι εκείνος ε- 
σκισέν του τά  ροΰχά του, οΰ έμάθησεν τά  γένειά του, οΰ τό 
αίμαν των δοντίου .

16 σμζ. Περί εκείνου όπου άπηδα νά σφάς-ρ έτερον άνθρωπον, 
κάκεϊνος διαφεντεύγεται οΰτως έπιδέξια ότι σφάζει τον, οΰ 
δέρνει τον καλά, οΰ έλάβωσέν τον εις τον θάνατον.

σμη. Περι εκείνου τοϋ ανθρώπου όπου άπηδα ετέρου άνθρώ- 
που, οΰ καμμίας γυναίκας, καί δύο άνθρωποι λίζοι είδάν τον 

20 και πιανουν τον, καθώς ενι κρατούμενοι, καί φέρνουν τον εις 
την αύλην.

σμθ. Περί εκείνου όπου ενι λαβωμένος μέ πολλούς κόρπους, 
πώς ήμπορεΐ νά άνκαλέσγ έπεσζύτους άνθρώπους όσους κόρ
πους έχ ε ι.

25 σν. Πώς ό έμ.πάλης, οΰ οί κριτάδες ούδέν έντέχουνται νά 
βιάσουν τινά  νά ποιησγ τζουΐζαν, άν ού μή την ζητήσρ μέ 
τό θέλημάν τ ο υ .

σνα. Περί εκείνου του άνθρώπου όπου ψεύγει τήν αύλην, 
καί λέγει, αύτό τό κρίσιμον ένι [ού] δίκήον καί άπιστον.

2 6 8  Α ϊ  I Z A I

(1) Ά π ο κ ο π έντο ς  Ινό ; φύλλου Λείπουσιν οί τ ίτλ ο ι σ λ ε -σ υ δ .

σνβ. Περί έκεινου του άνθρώπου όπου δέρει άλλον άνθρω
πον καί ένι ένοχος μέ καλήν μαρτυρίαν.

σνγ. Περί εκείνου του βουργέση, οΰ ετέρου έλευθέρου άν
θρώπου όπου δέρει έτερον σκλάβον καί ό αφέντης του άνκαλέ 
εις την αύλην . 5

σνδ. Περί έκείνου του άνθρώπου, οΰ περί εκείνης τή ς γ υ 
ναίκας όπου έρχεται εις την αύλην καί άνκαλέ ένα άνήλικον.

σνε. Πώς ά ρήγας ένι κρατούμενος νά πλερώσρ τά  όψώνια, 
τούτέστι τά  στουβέρια τούς κανπίτα ις τούς λέγου τζανπιού- 

ο. 18·νιδες | τοΐς κράζουν εις πόλεμον περί φόνου. 10

σνς·. Περί έκείνου τοϋ ανθρώπου, οΰ περί εκείνης της γ ε -
ναίκας όπου ένι φονεμένη καί ούδέν έχει κανένα συνκενή, οΰ

άγνώριμον νά γυρέψγ τό αίμάν της καί ό αύθέντης της χιόρας 
ενι κρατούμενος νά [τό] γυρέψν), κατά  τό κείμενον καί κατά  
την άσίζαν . 15

σνζ. Περί του όρκου τόν έντέχετα ι νά ποιησν] ό κανπίτης 
ένώπιον του βισκούντη καί τής αυλής.

σνη. Τό πώς ούδέν έμπορεΐ νά γενή κανμπίτης κανείς Συριά- 

νος, ούδέ Ρωμαίος, ούδέ Σαρακηνός, κατά  πρόσωπα Φρά[γκου] .
σνθ. Διά τούς σοδομίτας καί περί παντός κακοΰ άνθρώπου 20 

καί γυναικός, νά τούς θανατούσουν μέ άσχημον θάνατον.
σξ. Περί έκείνου του άνθρώπου του λαβωμένου όπου έρχε

ται εις την αύλην καί άνκαλέ έτερον άνθρωπον, καί έκεΐνος 
άρναται, καί πο ιεί τόν όρκον ότι τούτο ούδέν τοϋ τό έποί- 
γησεν, κατά  την άγνωριμίδαν τής αύλής. 25

σξα. Περί έκείνου τοϋ άνθρώπου τοϋ δαρμένου όποϋ άνκαλέ 
έτερον άνθρωπον, καί έκεΐνος ζη τα  ήμέρα ν’ άπολογηθή, καί ό 
δαρ μένος ηρτεν εις τ·ην -ημέραν του έως τό άνατείλημαν των 
αστέρων, καί ό έτερος ούκ ήλθεν, ούδέ έστρεψεν την ημέραν 
του, καί ό δαρμένος έτελεύτησεν. 30

σξβ. Αύτοϋ λέγει περί τού' κορπωμένου εΐρηνεύγοντα μέ
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τόν κατάδικόν του, καί έ'πειτα έτελεότη, καί εκείνος όπου 
τον έκόρπωσεν δείχνει β’ μάρτυρας το πώς είρήνευσαν.

σςγ. Περί του κριτοΰ τον κράζουν εϊ; βουλήν και τάξιν · 
αύτό ενι εις τά  ιβ' κεφάλγα .

5 σξδ. Περί εκείνου όπου ηύρεν λογάριν άπουκάτω | τής γήςφ. 19. 
ώς γιον εσγαφέν τίνος, τ ί  χρή γενέσται.

σςε. Περί εκείνου του άνθρώπου, ου περί εκείνης τή ς γ ε -
ναίκας όπου βάλλει πΰρ εις την χώραν, καί γ ίνετα ι τίποτες
ζημία  .

10 σξς\ Περί εκείνου του ανθρώπου, ου περί εκείνης τής γ ε -
ναίκας, όπου θάβουν σώμαν νεκρόν εις τόν οίκόντους.

σξζ. Περί εκείνους τούς ανθρώπους όπου φέρνουν έναν άν
θρωπον νεκρόν έ'μπροστεν τής αύλής καί έτερον ζωντανόν δη- 
μένον .

10  σςη.'Ό μοιόν του, καί περί αυτής τής ύποθέσεως.
σςθ. Περί εκείνου του ανθρώπου όπου ευρίσκει έτερον άν

θρωπον εις την κλίνην με την συνβίαν του σιμά του, σκοτω
μένους τούς δυο έν τω  ά μ α .

σο. Περί εκείνου του ανθρώπου, οΰ περί εκείνης τής γεναί-
20 νιας όπου άνκαλέ εις την αυλήν περί έτερον περί α ίοετικ ίχς.

σοα. Περί του γραμματικού όπου π ο ιγε ϊ άπιστον σιγίλλιον 
διά πραγμαν τό να τού δώσουν, καί ποταπήν τιμωρίαν έντέ- 
χε τα ι νά έχνι.

σοβ. Περί του γραμματικού του Σαρακηνοΰ, οΰ του Φράν-
25 -η,ου όπου ένι εις την δούλεψιν του αφέντη, καί κλέψει του 

κανένα πράμαν άπαί τάς εισόδους του φούντικος, οΰ τής 
τζαγιάνας, τούτέστιν τής θαλάσσου .

σογ. Περί του ένταλιαστή όπου χχράσσει άντιβούλλχς των 
ρηγατικών διά πραγμαν τό του έδωκαν.

30 σοδ. Περί εκείνου όπου ένκλητεύει εις την αυλήν καί χάσει 
το ενκλημάν του, οΰ τό ζήτημάν το υ .
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σοε. Περί εκείνου όπου ένκλητεύει εις την αυλήν έτερον 

άνθρωπον καί φέρνει τάς μαρτ[υρ]ίας του, καί ό άλλος ά ρνά τα ι.
σος\ Περί εκείνου όπου άνκαλέ εις τήν κρίσιν άλλον όπου 

τόν έδερεν, δείχνοντα β’ μάρτυρας.
σοζ. Περί εκείνου όπου δέρνει ένα φράνκο άνθριοπον, ήγουν 5 

ελεύθερον, οΰ μίαν έλεύθερην γυναίκα λεγάμενη φράνκισσα. 
σοη. Περί εκείνου όπου άνκαλεΐ μιαν γυναίκαν τό πώς τόν

% ϊ ν  ·σοθ. Περί τής πρώτης κλεψίας την ποιήσει ό κλέπτης. 
ο.20. | σπ. Περί τόν κλέπτην τόν νά εΰρουν καστιριασμένον. ίο

σπα. Περί εκείνου όπου τσακίζει τό πρόσταγμαν του α
φέντη

σπβ. Περί εκείνου, οΰ εκείνης τούς πιάνουν είς άδικον μέ- 
τρος, οΰ παρκάτω ζύ γ ιν .

σπγ. Περί εκείνου όπου πουλεΐ τό σπίτιν του ετέρου άν- 15 

θρώπου.
σπδ. Πώς νά μηδέν λάβουν τά  ζ ' ήμισον σόρδια άπ’ εκείνον 

όπου ούδέν έφουρκάλισεν τό στενόν όνμπρός τού σπιτίου του 
τήν θύραντου.

σπε. Περί εκείνου τού άνθρώπου όπου άπληκεύγει είς άλ- <¿0 
λον οίκον, καί ό οΐκοκύρης χάνει τίποτες κανένα πραγμαν ά
παί τό σπίτιν τ ο υ .

σπς\ ΙΙοταπόν άνθρωπον πρέπει νά ποιήσουν έμπαλήν είς 
τόν φούντικαν διά νά στερεώσγ πάντας τούς άνθρούπους είς 
τό κείμενον, ούτως τόν μέγαν, ώς τόν μικρόν, καί τόν Συριά- 25 
νον ώςπερ τόν Σαρακηνόν, καί τόν Αγαρηνόν, ώς τόν Χρι
στιανόν .

σπζ. Περί τούς κριτάδες τούς πρέπει νά έ'νγ είς τόν φούν- 
τ ικ α .

σπη. Πώς νά μηδέν πάρϊ) μάρτυρας ό έμπαλής τού φούν- 30 
τικος τούς οιργέντΧις τού φούντικος.



σπθ. ΓΙερί του Ρωμιού όπου άνγκαλέ τον ’Ιουδαίον.
Πως δει πάντες οί λα ; νά έχουν μάρτυρας κ ατά  τον 

νόμον τους έκείνους τούς άνκαλιούν.
σ^α. Περί τον δρκον τον α π α ιτε ί ή πολλαΐς λογαΐς των 

5 γενεών των άνθρούπων.
σύβ. Περί των μαρτυριών που πρέπει νά όμόσου. 
σύγ. Πώς ή μαρτυρίαις τού φούντικος ούδέν έχουν κάνπον. 

σ^δ. ΙΙεοί των δικαιωμάντων του φούντικος. 
σ^ε. ΙΙερί των δικαιωμάτων των πραγμάτων των έρχουνται 

10 διά τής θαλάσσης.
σ^τ-· Περί των πραγμάτω ν των έρχουνται διά τής θαλάσ

σης, καί ούδέν πουλοΰνται, ούδέ θέλουν νά τά  εύγάλουν εκεί

νοι όπου τά  έφέραν.
σ!ιζ. Περί των ετέρων πραγμ-άτων των εύγάνουν | διά τήν φ. 21. 

15 Σαοακηνίαν.
σ ύ η . Περί τής τάξης τής γενομένης εις τήν Τάκην μέ κεί

μενον, συνμπανμόν διά τάς ποικίλας γενεάς, άνευ τούς Φράν^ 
κους όπου μέλλει νά κατοικήσουν εις τήν Τ ά κ ην .

272 Α Ϊ 1 Ζ Α 1
Τ II 2  Κ 1' II Ρ Ο V Β. 273

?■ 2~· I Αρχή τ ή? βίβλου τη ς Συντάγματος,
ήγουν Ά σ ίζα .

α. Περι κρίσεως καί δικαιοσύνης. Εις τήν άργήν του παρόντος 
βιβλουν μέλλει να ειπούμ,εν απ άρχής καί νά γυρέψωμεν κρί- 
σι, ή νά διυσωμεν του καθενοΰ ανθρώπου δίκαιον, δτι ούτως 
γέγραπται δτι « στερεός έντέχετα ι νά εν-/] εις τήν πίστιν καί 

εις κρίσιν, εκείνος ζήσεται καί ούκ άποθανεΐται εις τον αϊώ- 5 

ναν », δτι οδτους γέγρα πτα ι έν τώ  νόμω « δίκαιος έκ πίστεοος 
στη τα ι, ομοίως καί ή κρίσις χρή έσται αιώνιος, » δτι ό Δαβίθ 
λέγει « δικαιοσύνη Κυρίου μένει εις τον αιώνα του αίώνος· » 
καί εντέχεται δτι έκ πίστεοις καί έκ τής κρίσεως νά έχω- 
μεν προοιμιον δλο προτήτερα, δ ιότι έκ πίστεως καί κρίσεως |ο  
έντέχεται νά στρέψωμεν του καθενου άνθρώπου καί τής καθη- 
μιάς γυναικός το δίκαιόν τους .

β. Ποταπδς άνθρωπος έντέχετα ι νά ενη ό δεσπότης, καί τήντα  
έντεχεται να ε χ -/] εις αυτόν του δια να ποίσο] δίκαιον καί διά 
νά δώσ-ρ κείμενον παντός του λαού.

Εί τις ίσον θελήσει νά γυρέψτι, καί έτερος θελήσει νά ποίσν] 
κρίσιν έπάνω εις πασα πράγμαν, έντέχετα ι θεόν φοβεΐσται 
και άγαπαν, οτι κάνεις ου δυναται θεον φοβεΐσται, ούδέ άγα- 

ΧωΡ1’ Ίτιστι εχει εν εαυτώ" λοιπόν ό τοιοΰτος έχοντα 
αλήθειαν καί κρίσι έν έαυτώ, δτι οϋτως λέγει ή Γραφή « ό 20 
πιστός άνθρωπος, πάντα  τά  έργα αυτού ά γα θ ά . » Λοιπόν εϊ 
τις θέλει άλλου νά ποίσ-η κρίσιν, τόν φόβον τού θεού καί τήν 
αγάπην του έντέχετα ι έχει έν έαυτώ, καί τότες δυνηθήσεται 
νά γυρέψη αλήθειαν καί ετέρου ποιήσαι κρίσι, καί πολλά ένι 
δίκαιος, και πολλά έντεχετα ι να εν-ρ καλά διδασκαλεμένος έ- 25 
κείνος όπου ετέρου κατάπτω μαν θελήσει νά κρίνοι, δτι μεγά- 

λην ύπόθεσιν καί μέγαν βάρος παίρνει άπάνω του νά περικρα- 
Μ Ε Σ .  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ .  Σ Τ ' .  18
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τήσ?) δπου τήν ήτίαν καί την ύπόθεσιν του καθενοΰ ανθρώπου 
καί τή ; καθηχιά ; γεναίκας παίρνει άπάνω του νά ποίσϊ] δί
καιον, καί νά δούσ·/) κείχενον π ά ντα ; εκείνους όπου ενώπιον του 
έλθωσι, δτι έ'νι νά | βιγλίζ·/] την ζωήν καί το κουστοΰχιν τοΰφ 

5 καθενοΰ καί τ η ;  κ αθηχιά ;· λοιπόν έντέχετα ι εκείνο; ά π ' αύτα
νά σάσγ πολλά καί νά σηκώστ), π ά ντα  τον καλόν ποιων, καί 
μετά  ταΟτα έντέχετα ι νά έξεύργ  δτι εί; τοιούτην τάξιν ώ; 

κρίνει τού ; άλλους κριθήσεται, δτι ούτου; λέγει τό Εύανκέ- 
λιον « έν ώ γάρ κρίχατι κρίνετε κριθήσεστε « .

10 γ . Αυτόν λέγει περί του έχπαλή τής πόλεως όπου έ'νι θεσπι
σμένο; εις τον τόπον διά νά σάσν) δλους εκείνου; καί δλαι; 
έκείναι; όπου έχπροσθέν του έ'λθουσι νά ένκλητέψουν, καί πώς 
έντέχετα ι νά στερεώση, εϊ; την δούλεψιν του θεοΰ καί του 
ρηγό;, ου του δεσ πότη .

1 ·’ Ό  ένπαλής τ ή ; χώρα; άπάνω του ποιου ενι ένέργεια νά 
βιγλίση καί νά βλεπίσνι τού; λά;, έντέχετα ι άπ  άρχή; έχει 
έν έαυτω πίστιν καί κρίσι καί δίκαιον, καί έκεϊνος κείμενα 
νά στερεώστ) καί νά ποίσγ  νά στερεώσουν πά ντα ; έκείνους καί 
εκείνον καί έκείνου όπου έμπροσθεν του έ'λθωσιν ζητήσαι δί- 

20 καιοσύνην · ομοίως καί του δεσπότου έντέχεται, δς περ καί άν 
ε«) καί ή χώρα έδική του, ιόα ζή μέ νόμον καί μέ δικαιο
σύνη δλον του τον καιρόν, δτε ούτως έφησαν ό Α ντώ νιο ; καί 
ό Ρωμάνος όπου ήσαν βασιλείς της Ρώμης « έάν εΐμεστεν ά- 
ποφγαλμένοι έκ του νόμου, πάντοτε; έντέχετα ι νά ζήσωμεν 

25 μέ τον νόμον. η Καί ούτως χρή ποιήσαι ό ένπαλης τν5ς πό- 
λεω; διά την τιμήν του καί διά την σωτηρίαν τής ψ υχή; του, 
ώ; δτι τό έπαινός του καί ή καλή του άκουγή νά γίνετα ι έ- 
ξόνμπλι εί; πάντα ;, καλόν ποιεΐν πά ντα ; έκείνου; όπου έ'νι 
ύπό την έξουσίαν το υ .

30 δ. Αύτοΰ λέγει ποταπον άνθρωπον έντέχετα ι νά ποίσουν 
βισκούντην καί παρά τίνος συνοουλής, καί πώς έντέχετα ι κεί-

. 23.

μενον ποιεί, καί πώς έντέχετα ι νά όρΐσγι την αυλήν νά ποιή
σουν τό κρίμαν, τούτέστιν τό κρίσιμον.

Ό  άρχο; έντέχετα ι μέ την βουλήν τούς καλού; άνθρώπου; 
τη ; χώρας του, έντέχετα ι τοιουτον άνθρωπον νά βάλη έρ.παλή 
τής χώρα; του, όπου άγαπα  τόν θεόν καί όποϋ τω  κρατεί τήν 5
πίστι καί ένμπιστοσύνην, καί νά πολέμα κρίσιν καί κείμενον 
πάντα; έκείνου; όπου νά έ'λθουν όνμπρό; του νά ένκλητεύου- 
σι· καί ό βισκούντης πρέπει νά ποίσα), άφόν καθίστ) έπ ί του 
θρόνου του εί; τήν αύλήν, δτι μέ καλόν πρόσωπον καί μέ με- 
γάλην φιλία νά άκούστ) τόν ένκλημαν του άνκαλετιοϋ καί τήν ίο

<?· άπόκρισι του άπολογητιοϋ, καί | έ'πειτα πρέπει ό βισκούντης 
νά όρίσγι τού ; κριτάδε; νά ποιήσουν τό  κρίσιμον του κληχά
σου καί του άπολογητιοϋ τό έκούσασι, καί δταν τό κρίσιμον 
νά γένγι, ό βισκούντης έντέχετα ι νά δώση τό δίκαιόν του έ
κείνου όπου έχει τό κείμενον τό έκλημάν του, έπε ιτα  έντέ- 1 5
χεται ό βισκούντης νά πάρ·/] τό κείμενον του άφέντη έκεΐ ά- 

ποΰ νά πέσ·/) μέ τήν κρίσιν.
ε. Τίΐδε λέγει τή ντα  έντέχετα ι νά ποιήση ό έμπαλής, καί 

πόσον χρήζει ή βοήθεια αύτοϋ, καί τή ντα  νά χάση), δταν πο
λέμα τά ούδέν έντέχετα ι νά ποιήσν). 20

Έ μπαλής ούδένι ήπορεϊ, ούδέ έντέχετα ι άνθρωπον νά στε
ρέωση εί; τήν αύλήν, ούδέ έντέχετα ι νά άφήση τέλο; καί δι
καιοσύνην διά κανένα κακόν θέλημ,αν τήν έχουν μέ κάτιναν 
άνθρωπον εί; τόν κόσμον, ούδέ καμμίαν γεναΐκαν, ού διά τ ά -  
ξιμον τό νά του τα χ τή  κανείς άνθρωπος, ούδέ νά σύργ άν- 25 
θρωπον έξω του μ,έτρου, καί άν τό έποΤκεν καί νά τόν έχουν 
πιασμένον, ώςπερ άν τόν ειδεν κανείς, ού μέ εϊδησιν τού; 
κριτάδε;, έντέχετα ι νά έ'ν/) αίσχυνόμενο; κατά  τό φταΐσμάν 
του, καί νά τον έβγάλουν άπαί τήν χώρα καί νά τόν έξορί- 
σουν άπαί τό ρηγάτον, καί πάντα  δσα έχει έντέχετα ι νά έ'νγ 30 

του άρ/οντο; τής χώρας, κατά  τό κείχενον.

Τ Η Σ  Κ Ϊ Π Ρ Ο Υ  1ϊ. 27δ



ς\ ΙΙω; ό βισκούντη; έντέχετα ι νά χαλάση τά  κακά κου
στούμια καί τά  καλά νά ύψώσ-γι κατά  την μπίστιν του, καί 

πώ ; οί κριτάδε; νά μηδέν το αποτείνουν νά κακοποιήσν).
Έ μ π α λ ή ; ούδέν έντέχετα ι νά βάλλη κακά κουστούμια είς 

5 την χώιρα, καί αν το πολεμά, οί ώρκισμένοι, ήγουν οί κριτά- 
δες ούδέν πρέπει νά τον αποτείνουν, άμμέ πρέπει νά τον 
πουν του αύθέντη, καί ό αφέντης ενι κρατημένο; νά τον έβ- 
γ ά λ ’ρ άπα ί την έμπαλίαν του, καί άν ούδέν ενη άνθρωπο; λή- 
ζιο;, νά τον άπολογιάση καί νά τον έβγάλν) έξω τή ; χώρα;

10 εί; καιρόν οκτώ ήμερών, δτε ό βισκούντη; ενι κρατούμενο;, 
κατά  τον δρκον του, καλά κουστούμια νά κρατή καί νά στε
ρεόν·/), τά  δέ κακά κουστούμια νά τά  άφανίσν) καί νά τά  ξη- 
λοθρεύσ·/) διά τήν αγάπην του θεού καί διά το συνφέρον τη ; 
χώρα; καί διά τήν σωτηρίαν τ η ; ψυχή; το υ .

15 ζ. Λέγει ποταποί άνθρωποι έντέχετα ι νά εν/) οί ώρκισμένοι 
τού; λέγου κοιτάδε;, καί δ ιατί τού; καταστήνουν.

Οί κριτάδε; έντέχετα ι νά ενγι δίκαιοι άνθρωποι, καί νά α
γαπούν τον θεόν, καί κείμενα νά στερεώσουν, καί νά ποίσουν 
τού; π ά ντα ; άνευ δολιότητο;, καθώ; λέγει ό νόμο;, νά εν»)

20 φίλο; τή ; άληθείας|, δτι το παν κεϊται επάνω τ ή ; ψή; αύ- <ρ, ¿5 

του πάντα  όσα κρινίσκει, άν ούδέν λαλή αλήθειαν, καί έντέ- 
χε τα ι νά δώσουν καλήν βουλήν τήν ύπέρκαλην τήν νά ήξεύ- 

ρουν όλου; έκείνου; καί όλον εκείνον όπου βουλήν νά τού; 
ζητήσουν .

25 η. Ό δ ε  λέγει εκείνον το έμποροΰν νά ποίσουν οί κριταί, 
τή ντα  ούδεν ήμπορουν νά ποίσουν, καί άν τό ποίσουν, έντέ- 
χε τα ι νά τον έβγάλουν άπαί τήν συντροφιάν τού; άλλου;, καί 
πώς ούδέν πρέπει νά πορευθοϋν παρά τήν ίσαν όδόν.

Οί κριταί εί; κανένα καταδικάσιμον ούδέν πρέπει νά εν γι 
30 προστάτη;, τούτέστιν ένμπροπέτη;, τό λέγετα ι φράνκικα άβαν- 

παρλιέρη;, καί κριτή;, καί εϊ τ ι ;  το ποιήσγ έντέχετα ι νά τον
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έβγάλουν άπαί τήν συντροφιάν τού; έτέρου; κριτάδε;, καί ε- 

χασεν άπόκρισιν εί; τήν αύλήν, ότι ό νόμο; ορίζει καί δ ια- 
φεντεύγει, κανείς μή εστω προστάτη; καί ένπροπέτης.

θ. Λύτου λέγει τό δίκαιον τού; κριτάδε;, τό έντέχετα ι νά 
ποιήσου, άφόν καθίσου εί; τήν αύλήν, καί πώ ; ούδεν έντέ- 5 

χουνται νά πορευθούσι παρά τήν όδόν τήν κ |αλήν?].
Οί κριτάδε; τής αύλής έστοντό; του ; εί; τήν αύλήν πρέπουν 

νά ακούσουν καί νά άκροθοΰν τό εκλημαν καί τ ά ; αποκρίσεις, 
καί καλά νά κατανοήσουν, καί έπάνω έκείνου τό νά ακούσουν 
καί νά άγνωρίσουν έντέχετα ι νά ποίσουν κείμενον κρίσιμον εί; ίο  
τον φανόν του; χωρίς νά πάψουν, ότι ό νόμο; λέγει « οί κρι- 
τάδε; έντέχεται νά εν/) τοιοΰτοι νά βαδίσουν τήν εύθειαν ό- 
δον τή ; άληθεία; καί τ ή ;  κρίσης, καί ούδέν τού ; μέλει νά 
γυρίσουν δεξιά, ού εύώνυμα, άμμέ έντέχετα ι Ισα νά κρίνου 
τον τρανόν ώ; τον μικρόν, καί τον φτωχόν ώ ; τον πλούσιον, 15 
καί πάντε; έκεΐνοι όπου ούτως τό ποιούν ε'νι φίλοι του θεού, 
έφειδήν πολου.οϋν κρίσι δεκτήν καί έντεχάμενη, καθώ; έστιν 
κελευόμενον έν τώ  νόμω καί είς το Σύνταγμαν τον έκάτσα 

οί άρχοντες τό λέγουν Ά σ ίζ α ν .
ι. Λύτου λέγει τό δίκαιον πώ ; οί κριτάδε; ούκ έ'χουν έξου- 20 

σίαν νά συνβουλέψουν τινάν, ούδέ τίπ οτες νά άκούσουν, άφόν 

καθίσουν έπί του θρόνου τους, ούδέ νά άποσκεπάσουν τ ά  μυ
στήρια τής αύλής.

Οί κριτάδε; ούδέν ήμπορουν, ούδέ πρέπου νά στερεώσουν,
26. ούδέ νά συνβουλέψουν | κανένα άνθρωπον, ούδέ καμμίαν γυ- 25 

ναίκαν, έφειδήν καθίση εί; τον θρόνον τους, ούδέ πρέπει νά 
φανερώσουν τά  μυστήρια τ ή ;  αύλής εί; κανένα άνθρωπον του 
κόσμου, καί άν τό ποιήσ·/) (1), έντέχετα ι νά τόν έβγάλουν ά
παί τήν (2 ) τιμήν  τήν έχει καί νά τόν δώξουν άπα ί τήν 
χώρα ένα χρόνον καί μίαν ήμέρα. 30

(1) χειρ. καί άν τό ποιήση καί άν τό ποιήση. (2) χειρ. τήν τήν μήν.
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ια. Λύτου ακούσετε ττερί της έξωσίχς την έχουν οί κρι- 

ταί, καί το  έμποροΰν νά ποίσου περί κρίσεω; εις λα ; άσύν- 

παυτως καμμίας ύπόθεσεως.
Οί κριταί, έάν βούλουντχι, έχουν τόσον την έξουσίαν ότι 

5  ήμποροΰν καλά νά συνπάψουν τούς γείτονας τους τούς άσυνμ- 
παΰτους, οΰ ετέρους λα :, πριν άνκαλεστουν, καί έντέχετα ι 
ν άποφύγη του κακού, άν το θεωρούν κ ατά  τήν εξουσίαν τους, 

καί χρή είναι άνδρες κοινοί συνβουλάτροι, καί πρέπει πά ντο 
τε ; νά βλέπουν καί νά σωτηοιάσουν το τέλος τού αφέντη το 
κάλλιον το νά κ α τέχ ο υ ν  ακόμη ή απορούν καλά οί κριταί νά 
συνμπάψουν δύο άνδρες πριν τη ς κρίσεω; γεναμένη;, εί δε γε- 
ναμένης τής κρίσεω;, οί κριταί ού δύνουνται συνμπάψαι αυ
τούς, διότι ήγνωρίζου καλά ποιος άπαί τούς δύο, τούτέστιν 

τον άνκαλον καί τον άνκαλούμενον, έκαμεν .
ιβ. Αύτοΰ λέγει τ ή ν τχ  έντέχετα ι νά ποίσουν εκείνους τού; 

κριτάδε; τούς έθέσπισαν διά νά ποίσουν κείμενον, καί διά νά 
συνβουλέψουν τάς χηρα ; καί τ ά  ορφανά, καί πάντας οπού νά 
τούς ζητησουν συνοουλην, κάκεΐνοι ούδέν θέλουν νά συνβουλέ- 

ψουν όταν τού; ζητούν εί; την αύλήν.
Έ άν γ ίνετα ι ότι εναν ορφανόν, ού μία  ορφανή, ού κανένα 

παιδίν ανήλικον, ού μία χήρα, κράζει με τύ ονομαν, ού πο
λέμα νά τον κράζουν δύο κριτάδε; τής αύλής εί; την βουλήν 
της, το δίκαιον ορίζει ότι ένι κρατημένοι νά τούς δώσουν συν- 
βουλήν την ύπερκαλλιώτερην την γινώσκουν μέ καλήν πίστιν ·

25 καί άν γίνετα ι ότι ό κάτις άπαί τούς κριτάδε; τού; κράξουν 
μέ τά  ονόματα εις τήν συνβουλήν κανενοΰ κορμίου, τούτέστιν 
κάτινος άπαί τούς άνουθεν ¿ονοματισμένους, καί νά ειπεν, άκούω 
των πάντων των ετέρων κριτών, ότι ούδέν νά ύπάγή καθόλου 
εις τήν  βουλήν του | εκείνου όποΰ τον κράζει, το κείμενον ό- φ. 2“ 

30 ρίζει, πρώτον έκεΐνον τον κριτήν νά τον διώξου άπαί τήν συν
τροφιάν τών άλλων κριτάδων, καί νά χάστ) εί; το πραιτώριον
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άπόκρισι, ή γουν εις τήν αύλήν, όλα; του τά ς ημέρας καί ού- 

δεποτε νά εϊσακουστή το ένκλημάν του, ούδέ νά πιστωθή ή 
μαρτυρία του, κχί κείθεται νά δώσγ) τοιούτον δικαίωμχν τού 
αύθέντη καθώς πρέπει νά δώστ) άνθρωπο; άπιστος, ού παράνο
μος, ότι καλά ενι μχρτυρημένον πράγμαν ότι έχει έν εαυτόν S 

παρανομίαν, έφειδήν ήτον κρατημένος νά συνβουλέψϊ). Κα ι ν ά  
γινώσκετε καλά ότι ούκ εχει τινάν άπαί τού; δώδεκα κριτά- 
δε; όποΰ ούδέν ένι κρατούμενος κατά  τή πίστιν του; νά δώ
σουν παντός ανθρώπου όπού νά τούς κράξουν, καν άν έμελλεν 
κατά τού πατρός του καί κατά τ ή ; μητρός του, καί τούτο ενι 10 

δίκαιον καί κείμενον, καί διά τούτον τούς καταστήνουν διά 
νά ποίσουν κείμενον καί διά νά ποΰν κειμένη βουλήν όλους 
εκείνους όπού νά τούς κοάξουν.

ιγ. Τούτον έστιν περί τών άγιων θεσπισμάτων · αύτοΰ διη
γε ίτα ι τήν δικαιοσύνην τών δικαιωμάτων τών εκκλησιών, καί 15 

πώς κανείς άνθρωπος κοσμικός ούδέν έντέχετα ι νά έχη, ούδέ 
νά κρατή εις τήν έξουσίαν του, κατά τό έντεχάμενον, ούδέ 
κατά  τήν άσίζαν, κα τά  τό δικαίωμαν τών ρηθέντων αγίων εκ
κλησιών .

Κατά τούς άγιους κανόνας κα ί μέ μέγαν στοΰδιν μεγάλην 20 
έντιμοσύνη, καί διά καλά κουστούμια έθέσπισαν όμοΰ καί έ- 
σύνταξαν, όταν ή άγ ια ι; έκκλησίαις άπαί τήν ποία λανβάνο- 
μεν τά  μυστήρια τής π ίστεω ; καί τά ; έργασίας τών εκκλη
σιών, νά ενη τιμημέναις περί πολλών βιβιλίων καί προβελιτ- 
ζίων, καί νά ϊ γ γ  πολλά κέρδη λεγόμενα άοχντάτζια , κα ί 25 
ούδέν έντέχετα ι εις καμμίαν όπλήν τά  καλά έφφίκιά της παρ- 
κατεοασμ,ένα, ού έστερισμένα ό, τ ι  γραμματικά  λέγετα ι, κατά  
τούς νόμου; άνωθεν διηγατα ι .

ιδ. Αύτοΰ δηλοΐ πώ ; ή αύλή ή κοσμική καί οί κριταί ένι 
κρατημένοι εί; τήν βοήθειαν τ ή ;  ά γ ία ; εκκλησίας εις πάσα 30 
άνκάλεμαν τό νά έχν) νά τό τελειόνουν καί νά τό κρίνουν .



Κ ατχ τά  άγια  έθεσπίσμχτχ καί έντιμα  καί κατά  τά  καλά 
κουστούμια έσύνταξαν δίκαιον ότι γ  αγιαις έκκλησίχις άπαί τάς 
ποιας λαβάνομεν πάντες οί χριστιανοί τ ά  {/.υστερία τή ς π ί-  
στεως νά ενη καλά διατηρημένα, καί κρατημέναις στερεωμένα 

® ολα τους τά  |· προβελίτζια, ώς δ τ ι έκεΐναις καί τά  κείμενά τους φ. 28. 
καί ή κράτησες τους νά μηδέ ένη λεΐψι τίποτες, δτι εξ αυτών 
των πραγμάτω ν της ζιουν οί μ,ητροπολΐταις καί οί έπίσκοποι 

καί οί αρχιδιάκονοι καί οικονόμοι καί οί διάκονοι, όπου δου- 
λεύγουν της άγίας εκκλησίας- λοιπόν δλα εκείνα τά  πράγμ α- 

10 τα  όποΟ συνμετέχουν εις την άγίαν εκκλησίαν, μέ μεγάλην 
αγαθοσύνη καί μέ μεγάλην εύλάβειαν καί με μεγάλην έλεη- 
μ.οσύνη εντέχουνται νά έχουν τά  δικαιώ ματά της, καί άν έ
χουν κανέναν ένκλημαν έντέχετα ι νά τελειωθή έμπροσθεν τους 
λεγάδες της άγίας του θεου εκκλησίας, καί ό έμπαλής, ού'τε 

15 οί κριταί νά τούς ενοχλήσουν, ού νά τούς έξηλώσουν άπού 
τίποτες, άλλά ένι νά τούς δώσουν βοήθειαν εις την βουλήν 
καί εις τά  άνκαλέματά τους νά τά  τελειόνουν, άν τούς έχουν 
χρήσιν- εί δέ άν ένρ τό ένκλημαν κοινόν, τούτέστιν ένκίζει 
τής κοσμικής επαρχίας καί τής πνευματικής, ώς γιον εις άνα- 

S0 γνώστης, άν ποίσρ κανέναν παράπτωμαν άπαί τό ποιον έντέ- 
χ ε τα ι νά κριθή εις την κοσμικήν αυλήν, ού άν ένη κανείς 
κοσμικός ποιήσει κανένα παράπτωμαν, ού κανένα έτερον πραγ- 
μαν δμοιον των άνωθεν, τό κείμενον καί ή άσίζα ορίζει δτι 
ή εκκλησία νά μηδέν άπονομευτή άπαί τό δίκαιόν της, τούτέ- 

25 οτιν τοιουτον ένκλημαν ούδέν έντεχετα ι ποτέ νά τελειωθή 
εις την κοσμικήν αύλήν, χωρίς νά τούς δώσουν άδειαν οί λε
γάδες τής άγίας εκκλησίας μέ τό δίκαιόν τους θέλημαν, άλλά 
ένι κείμενον δτι ό έμπαλής καί οί κριταί νά ύπασιν εις τήν 
άγίαν εκκλησίαν, κάκεΐ έντέχετα ι μετά  τούς λογάδες νά κριθή 

30 τύ έκλημαν εκείνου του παραπτώ ματος, κα τά  τό νά δουν καί 

νά ακούσουν, δτι ούτως έστίν τό κείμενον, δτε ό Κύριος ό
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θεός ώρισεν <« δότε τά  του Καίσαρος τω  Ιναίσαρι καί τά  του

θεου τω θεω · »> λοιπόν καλά ένι δίκαιον δ τ ι τό συμμετέχει
τής άγίας εκκλησίας νά δοθή τής άγίας έκκλησίας, καί τό 
ένι του πολιτικως κοσμική, νά δοθή τή πολιτικώς κοσμική, τού
το ενι δίκαιον κατά  τον νόμον καί κατά  τήν άσ ίζαν. 5 ·

ιε. Αύτου δηλοΐ προτήτερα περί των κοισιμάτων, καί πο- 
ταπός άνθρωπος ένπορεΐ νά ένκλητεύσρ εις τήν αύλήν έτερον 
άνθρωπον, καί ποιον ό χ ι. Δηλοΐ λατίνικα κατά  τούς π ο λ ιτι
κούς, καί καθαρίζει το, καθά κάτω δη λο ΐ.

Ό  υιός τή ς υποταγής ό έστώς έν τή  έξουσίαν του πατρός -¡ο
αύτου, κατά  τόν νόμον καί κατά τήν άσίζαν, άν οϋκ έστίν 
του νόμου, ούκ ήμπορεΐ εις τό δεμόσιον τόν πατέραν του, ού 

29.] έτερον έκλητεΰσαι, διότι έκλημ.αν ού δύναται ένι άνάμεσον 

δύο ανθρώπων μέ δίκαιος, έφειδήν ό είς ένι εις τήν εξουσίαν 
του πατρός α ύτου -’ άμμέ, έφειδήν ό υιός τής υποταγής ενι i s  
νόμου ηλικίας, τούτέστιν εστοντος ιε ' χρόνων, καλά ήμπορεΐ 
νά άνκαλέστ) εις τήν αύλήν πασα άνθρωπον, καί δλον του τό 
δίκαιον νά γυρέψη, καί νά ποίσ-ρ δίκαιον παντός ανθρώπου καί 
παντός γυναικός όπου νά τόν άνκαλέσουν, δ τ ι ούτως ένι κεί
μενον κατά τόν νόμον καί κ α τά  τήν άσίζαν. 20

ις\ ίϊδε λέγει ποταπήν τιμωρίαν έντέχετα ι νά εχ-ρ έκεΐνον 
το αιχμάλωτον όπου άνκαλέ τον αφέντην του είς ένκλημαν.

'Ομοίως έάν γίνετα ι ό απελεύθερος, τούτέστιν σκλάβος Σα- 
ρακηνός καί έβαφτίστη, ούδέν ήμπορεΐ, ούδέ έντέχεται νά άν- 
καλέσ-ρ τόν αύθέντη του, νά τόν ένκλητεύσγ διά τάς υποθέσεις 25 
τάς άνωθεν λαλημένας του υίου τής υποταγής όπου ένι είς τήν 
έξουσίαν του πατρός -ου · καί άν γ ίνετα ι δτι ό άπελεύτεοος 
νά άνκάλεσεν είς ένκλημαν τόν αφέντην, ού τήν κυράν του( 
ού τά  παιδιά  τους, ή αύλή ούδέν έντέχετα ι νά του άκώσουγ 

άμμέ νά τόν περιορίσουν ώς έκεΐνον όπου έπεσεν νά δώσφ είς 30 
τήν αύλήν πεντήκοντά σόοδια έκεΐ όπου έποΐκεν τό ενκλημάν



του, καί άν ούκ έχρ ότεσαϋτα, έντέχετα ι νά κόψουν τήν 

γλώσσαν τ ο υ - το αυτό ενκλημαν λέγουν το κρίμα, δ λέγετα ι 
παραπτωμαν, δ ιατι νκαλεΐ τον κύριόν του, ου τά  τέκνα τους, 
καί χρή γενέσται παρόν την αύλή, καί τούτο ένι κα τά  τόν 

5 νόμον καί κατά  την άσίζαν.

ιζ. Αύτοΰ λέγει ποταπός άνθρωπος ήμπορεϊ.ε ίς  την αύλήν 
νά άνκαλέσρ διά έτερον.

Πολλοί άνθρωποι ε'νι όπου ούδέν ήμπορουν ε ί; την αύλην 
δ ί  άλλου; νά ένκλητεύσουν, ώςπερ τόν υίόν της υποταγής ό- 

10 που ενι ανήλικον, καί οί κουφοί, τούτοι οί άνθρωποι ούδέν 

έμποροΰν νά άνκαλέσουν εις την αύλην μέ δίκαιον διά λόγου 
τους, ούδέ δ ί άλλους, κατά τόν νόμον καί κατά την άσ ίζαν.

ιη. Περί εκείνου; όποϋ έμποροΰν νά άνκαλέσουν εις την αύ
λην την δεμοσίαν διά λόγου τους, άμμε δχι δ ι’ άλλους.

1*> Ετεροι άνθρωποι ενι οιτινες ουκ ηνμποροϋ έκλητεύσειν εις  

την αύλήν την δημοσίαν, ούτε ή αύλή νά τούς άκροθί), τού- 

τέστιν διά έτερον, άνευ διά λόγου τους μόνον, ώς περ | άνθρω- ®. 30, 
πος όπου έχασεν τό φως του, καί γεναϊκα ΰπανδρη άνευ του 
άνδρός της, τοσοϋτον ορίζει τό κ είμ ενον  άμμε ή γεναϊκα ήμ- 

20 πορεϊ καλά νά ένκλητεύσν) διά τόν πατέρα τη ς , άν έ'νη ό'τι 
ένι κακόψυχα, κατά τό κείμενον καί κατά την άσ ίζαν.

ιθ. Περί εκείνους όποϋ έμποροΰν νά ένκλητέψουν διά λόγου 
τους καί διά τά  παιδιά  τους.

'Ομοίως τοιοϋτα κορμιά ένι όποϋ ούδέν ήμπορουν νά ένκλη- 
25 τεύσουν, παρού διά τόν εαυτόν τους καί διά κάνποσα κορμία, 

ώςπερ ένι εκείνος καταπλοκισμένος εις κλεψίαν, ού αρπαγήν, 
ου εκείνος οποϋ δεν διΟει τ ίπ ο τε ; άπαί τό έδικόν του διά νά 
μηδέν τόν έκλητεύσουν περί τής κακοεργίας του, καί διά τοϋτο 
ούτως τό έποϊκεν διά την κακήν του συνείδησιν, διότι πριν δε 

30 έθέλαν τον τιμωρήσειν, άν τό είχαν π ιτύ χ ε ι εις τό κάμωμαν · 
τοιοϋτοι άνθρωποι ήμπορουν μόνον νά άνγκαλέσου είς την αύ-
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λήν διά τόν εαυτόν τους καί διά τά  τέκνα τους, ούχι δε περί 

έτεοον, κατά  τό κείμενον, καί κατά τόν νόμον, καί κα τά  την
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άσίζαν.
κ. Περί του ένπροπέτη τόν λέγουν άβαντπαρλιέρη, π ό τε  χρή 

έσται άκροούμενος είς την αύλήν, και π ό τε  να μ,ηδεν του ά - 5 

κούσουν.
'Ομοίως άβοκάτης, τούτέστιν ό άβάντ παρλιέρης, άν θέλρ 

νά γίνετα ι κάτινος παραστάτης, τούτέστιν προκυρούρη; είς την 
αύλήν διά πράμ,αν κάτινος ανθρώπου, το δίκαιον όριζει ότι 
πριν είσακουστί), θέλει νά ποίσ-ρ την αύλήν θαρρούμενην ότι 10 

θέλει νά συντύχ'ρ διά όρισμον όπου ενι το ενκλημαν, και αν 
ούδέν ένρ ή αύλή θαρρούμενη, ό'τι ένι μέ τον ορισμόν εκείνου 
όποϋ ένι τό έκλημαν, ούδέν έντέχετα ι ή αύλή νά του άκροθή, 
κατά  τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν, ούδέ κατά  τόν νόμον.

κα. Περί του ανήλικου και περι εκείνου όπου ποντίζει το 15 

έδικόν του, καί διά ποια πράγματα  ήμπορουν νά άνκαλέσουν 

εις τήν αύλήν, καί ποια δ χ ι, κατά  τήν άσίζαν.
'Ομοίως ά υιός τή ς ύποταής, ανήλικον, ού χρή γενέσται 

άβάντ παρλιέρης, τούτέστιν άβοκάτος, δ ια τί ούκ είν του νό
μου, καί διά τής υποθέσεις τ ά ; άνωθεν λαλημένας, ότι ό νόμος 20 

ορίζει, « ό έ/ω ν χρήσιν βοήθειας καί συνβουλής ετέρου, τούτέ- 
στιν ό άνήλικος, ού δύναται συνβουλέψαι, ούδέ διαφεντέψαι τά  

ο. 3 1 .τοϋ ετέρου υφάσματα είς ενκλημαν »· ομοίως καί άσωτος [, 
τούτέστιν έκεϊνος όπου ποντίζει τό έδικόν του καί τά  πρά
μ ατά  του, πώς ένι δυνατόν βλεπίσαι ετέρου άνθρώπου; καί ό 25 
νόαο; λέγει « άνθρωπος όποϋ ποντίζει τά  πράματά  του ούδέν 
έντέχετα ι νά ένρ έτέρου προστάτης, ού προκυρούρη; ετέρου 
πραμάτου είς τήν αύλήν, έφειδήν τό έδικόν του άπαϋτα  ού 

δύναται τηρήσει ».
κβ. Αύτοϋ λέγει περί ποίων πραγμάτω ν δύναται ένκλητεΰσαι 30 

είς τήν πολιτικήν αύλήν, καί ποια δ χ ι .



Ά π α ί τά  πρά γμ α τα  άπό ποια οί άνθρωποι εμ.πορου νά έν- 

κλητεύσου εις τήν αύλή, -/.ατά τον νόμον καί κα τά  τήν  άσί- 
ζαν, έντέχετα ι νά ένρ περί αργυρίου, οΰ χρυσίου, οΰ ετέρου 
βίου, οΰ ετέρων πραγμάτω ν όπου νά εν/) το ιουτα άπαί τά  ποια 

5 δύνουνται γενέσται εις βίον, καθάπερ τά  κινούμενα, καί χωρά

φια καί έπικωμαϊς, καί κρίσαις θανατηφόροι, ώςπερ φόνον, οΰ 
κλεψιάς, άρπαγαίς, οΰ δάνειον, οΰ δόσες, πούλησες, άγοράδες, 

τοιουτα πράγματα  δύνουνται καλά οί κριταί κρίνειν εις την 
αύλήν · καί ακούσατε, το ιαΰτα έκλήμ.ατα καί άπα ί τοιουτα 

10 πράγματα  ήμποροΰν καί δύνουνται καλά νά ένκλητεύσουν εις 
την πολιτικήν αύλήν, κατά τό κείμενον καί κατά  την άσ ίζα .

κγ. Περί δέ ποίων πραγμάτω ν οΰ δύναται ένκλητέψει εις 
την πολιτικήν αύλην, καί αν ¿κλητέψουν νά μη τους άκού- 
σουν, διά τούτον τ ά  διαφεντεύγει, δ ιατί ένι άδηλα νά τά  πα - 

15 ραστήσου άπαξ τά  έρισαν καί έμέτρησάν τα  οί φιλόσοοοι, καθώς 
εύρίσκεται εις τό ΜαπεμοΟντιν.

Τοιουτα πράγματα  άπαί τά  ποια οί άνθρωποι ούδέν έντέ- 
χουντα ι νά άγκαλέσουν εις την αύλην, καί άν άνκαλέσουν 
ουδε κάνολου νά τούς άκροθοΰν · άν έν*ρ δύο άνθρωποι άνκα- 

20 λιοΰν καί έχουν δυσκεψίαν μέσον τους περί τού μεγέθους τού 
ουρανού, ού'τε περί τού στερεωμάτου, οΰ περί τού βάθου τής 

θαλαττης · άπο δε τά  άλλα τά  άνωθεν λαλημένα ήμποροΰν 

νά τά  κρίνουν. £ > Ν Ν
κδ. Εφειδην σάς εδειςαμ,εν και έρμ,ηνέψαμ.εν σας ποταποί 

25 έντεχετα ι νά ένρ οί κριτάδες, καί τό έντέχετα ι νά ποίσουν, 
καί πώς νά κρατιέται ό βισκούντης, καί ποταποί νά έν-ρ οί 
άβάντ παρλιέριδες, καί ποταποί νά έν-ρ όπου ήμποροΰν εις την 
πολιτικήν αύλην κατά  πρόσωπα άλλους νά άνκαλέσουν, καί 
ποταπο ί ού δύνουνται, καί αύτού άρχεύομεν νά ποΰμεν τάς 

30 κρίσας, καί προτήτερα νά άρχέψωμεν περί τού ρηγός.

Καλά ήγνωρίζετε ό'λοι όπου είστε καί οί ερχόμενοι ό'τε, ει
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τις πρώτος ¿κλητεύει εις την πολιτικήν αύλήν καί εις τήν 
πνευματικήν, προτήτερα έντέχετα ι νά έχρ δίκαιον άπαί ε ιτ ιν α  
άνκαλέσει, καν τε  άνθρωπος, καν τε  γενα ΐκαν. 

ο. 32. *ε. ΙΙερί τή ς έξου|σίας τήν έχει ό ρήγας προς τούς άνθρώ-
πους του καί τό τή ντα  ένι κρατούμενος εις τούς άνθρώπους 5 

του, καί τή ντα  ενι κρατούμενοι οί άνθρωποι πρός τήν ρήγαν 
καί τον δρκον τού ρηγός.

’Εάν γίνετα ι ό'τι είς άνθρωπος, οΰ μία γυναίκα νά κριθή 
άπ’ αύλής, τοιούτος, ώς γιον ενι καβαλλάρης, ή βουργέσης, καί 
ό ρήγας, οΰ ή ρήγαινα, οΰ εκείνος όπου ενι κύριος τού τόπου, 10 

ούδέν θέλει νά τον άφήσρ νά τελειώσ-ρ τήν κρίσιν έκεΐ όπου 
έκρίθη, πολεμά άδικον καί πά γει κατά πρόσωπα τού κειμένου 
καί κατά  πρόσωπα τού θεού καί κατά  πρόσωπα τού ό'ρκου 
του, καί εκείνος άπαυτα  άδικάται, καί κατά  τό κείμενον τού
τον ούδέν δύναται, ούδέ έντέχετα ι κατά  τό κείμενον, ό'τι ό 15 
ρήγας όμνέ προτήτερα ¿πάνω είς τά  άγια  νά στερεώσ-ρ τά ; 

δόσεις τούς προκατόχους του ρηγάδες, έ'πειτα όμνέ νά σ τε
ρεώσ-ρ τ ά  καλά συνήθια καί τά  καλά κουστούμ.ια τού ρηγάτου, 
έπειτα  όμ.νέ νά στερεώσ-ρ καί νά βλεπίσρ είς τό κείμενον κατά 
πρόσωπα παντός άνθρώπου κατά τήν έςουσίαν του ούτως τον 20 

πτωχόν, ώς τόν πλούσιον, καί τόν μέγαν, ώς τόν μικρόν, 

έπειτα  όμνέ νά στερεώσρ τούς λ ίζιούςτου κείμενα κατά πρόσω
πα παντός άνθρώπου, κατά  τήν τάξιν τής αύλής του μέ τούς 
λίζιούς του · καί άν γίνετα ι μ.ετά τα ΰ τα  είς καμμίαν όπλήν 
ό'τι υπάγει κατά πρόσωπα τού ό'ρκου του, πολεμά ζαβά, προ- 25 
τήτερα άρνάται τόν θεόν, καί πολεμά άδικα κατά τούς ό'ρκους 
του, καί ούδέν έντέχουνται οί άνθρωποί του, ούδέ ό λαός του, 
ό'τι ό άρχος καί ή κυρά ούδέν ένι αφέντης, παρά ένι οικονόμος 
δίκαιος κατά  τούς άνθρώπους του νά ποιήσ-ρ τόν ορισμόν του 
καί νά περιλάβουν τάς ρέντας του άπού παντός καί τ ά  τέλη 30 
του, άμμέ νά ήζεύρρς καλά ό'τι ούδέν ένι αφέντης διά νά
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ποίση ζαβόν, καί άν το έποΐκεν, ούδέ νά είχεν άποαάτω  του
κανένα άνθρωπον όπου νά έποΐκεν δίκαιον, οΰ νά πή  δίκαια, 
ά'ρειδή ότι εκείνο; ά<ρ έαυτοΰ του άδικα του; όρκου; του διά  
νά ποίση ζαβόν .

5 κς\ ΙΙερί πουλήσεις καί άγοραΐ;, καί ποία  πούλησι χρή εσται 
στερεωρένη καί ποία  πούλησι ένι άστερέωτη καί άκαιρη, κατά  
τό κείμενον καί κατά  την  άσίζαν.

| Είάν εί; άνθρωπο; πουλήση κανέναν τ ίπ ο τε ; άπό τον βίον φ. 33. 
του καί λανβάνει άροαβώνα; άπ εκείνην τήν πούλησιν άπλά,

10 καί επειτα  ό πουλητιό; ρεταγνώθει, έντέχετα ι νά διπλάση τ ά ; 
αρραβώνα; δ ίπλα  του άγοραστιώ, χωρί; άν θελήση νά του 
ποίση άλλον καλόν · καί άν ενη ότι εκείνο; όπου τό έγόρασεν
έκείνον τον βίο, ρετανώσει άπαί κείνη την αγορά την  έποΐκεν,
έν τέ /ετα ι νά χάση την αρραβώνα του, χωρί; πλεΐον, καί ρέ 

15 τούτον νά ενη άρέριρνο; · καί έάν έκεΐνο; ούδέν θέληση νά 
στρέψη την αρραβώναν του ρέ τό θέληριάν του, καί άν ούδέν 
έ/ου  άλλον στοίχηραν, νά την πάρου δυναστικά.

κζ. ΙΙερί του πουλητιοΰ καί του αγοραστού όπου λανβάνει 
ένα pipo; πλέρωραν άπ’ έκεΐνον τό έπούλησεν έκείνου του ά- 

20 γοραστου, άν ήτον παρού ένα ρόνο τραχίν διά όνοραν π λ ε -  

ρ ω ράτου .
Έ άν (1) άνδρε;, ό πουλητιό; καί ό άγοραστή;, συνπαύουσι 

ρέσον του ; νά ποίσουν πραγριατείαν, καί ό πουλητιό ; πουλεΐ 
τό έδικόν του καί έπερίλαβεν άπαί τόν αγοραστήν ενα πράραν 

23 άπα ί την ΰπόθεσι τ η ;  πούληση;, ου ένα ρόνον τραχί διά πλέ
ρωραν, ό πουλητιό; ούδέν έρπορεΐ νά ρετανώση άπ  εκείνην 
την πραγριατείαν την έποΐκεν χωρί; νά θελήση έκεΐνο; όπου 

τό έγόρασεν, άρρέ ένι κρατηρένο; ρέ δίκαιον καί κατά  την 
άσίζαν ό πουλητιό; νά δώση έκεΐνον τό πραγραν του άγορα-
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στιου, καί έκεΐνο; ενι κρατηρένο; νά πλερώση τά  έναπορέ- 
νοντα των καρτεσίων τ ή ; πούληση;, χωρί; άν είχαν έτερον
στοίχηραν ρέσ οντου ;.

κη. Περι του πραγρατου το ενι εί; τήν νορ.ήν του έκείνου
όπου τό έγόρασεν καί ρ ετά  τα υτα  θέλει νά ρετανώση, τη ν τα  5

ορίζει τό δίκαιον.

Αν ενη ότι εί; άνθρωπο; επουλησεν έναν πράρα έδικόν του 
ενου ετερου, και έκεΐνο; όπου τό έγόρασε τό πράγρα έχει το 
εί; την νορήν του έκείνου του βίου τό έγόρασεν,' ε ίτα  γίνεται 
ότι εκείνο; ό πουλητιό; θελει νά ρετανώση καί νά άναλάβη τό 10 

έδικόν του, τό κείμενον καί τό δίκαιον ορίζει ότι ούδέν έρ - 
πορεΐ να του τό στερήσην έκεΐνο τό πράγρα  έκείνου όπου τό 
έγόρασεν καί άπου τό έχει εί; την νορήν του έκεΐνον τό πράγ- 

ραν, άν ού ρή θέλη νά τό στρέψη ρέ τό θέληράν του · καί 
. 31. άν ένη ότι έκεΐνο; ά άνθρωπο; | όπου έγόρασεν τόν βίον έκεΐ- 13

νον θελήσει ρ ετά  ταυτα  νά ρετανώση άπ έκείνη την πούλησι
την έποΐκεν, ούδεν ερπορεΐ να το ποίηση, έάν έκεΐνο; ούδέν 
θέληση νά τό συνκατετέθην, άνρέ ένι κρατηρένο; νά τό πλε
ρώση όσον είχεν στοίχηραν διά έκεΐνον τόν βίον τό είχεν εί; 
την νορήν το υ .

κθ. Αύτου λέγει διά έκεΐνον τόν άνθρωπον όπου πουλεΐ την 
κληραν του ένοϋ έτερου άνθρώπου, καί ποταπόν δίκαιον οί 
συνκενάδε; του έρποροΟν νά έχουν κατά  τό δίκαιον.

Αν ενη ει; άνθρωπο; θελει να πουλήση την κλήραν του, 
καί γίνετα ι ότι εί; άπαί τού; συνγγενάδε; του θέλει νά την 23 
άγοραση και θελει να του δωση οτεσαΰτα ώ; περ έτερον άν
θρωπον ξένον, τό κείρενον ορίζει ότι ό συνγκενή; έντέ /ε τα ι 
νά λάβη έκείνην την κλήραν προτήτερα παρά έναν έτερον, καί 
έχει τοιούτην έξουσίαν ά συνγκενή; έκείνου όπου πουλεΐ την 

κληραν του να λαοη την αύτην κλήραν ρέ προδιάξιρ.ον προ- 30 
τητερα  παρά ενα γεΐτον, ού άλλον παρά τόν συνκενή, οΰ τήν
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συνκενάτρια · άρρέ ό συνκενής πρέπει προτητερα νά το λάβουν 
παρά εκείνον, ού εκείνην άπου το  έγόρασεν διά έπεσαυτα όσα 
εδωκαν ρέσα εις 'Q ήρέραις ρ ετά  άφδν ή πούλησι νά γένη * 
άρρέ καλά νά ήγνωρίζης ότι άφδν δτε ή ζ' ήρΐραις νά δια- 

^ βουν, .κανείς ούδέν ήρπορεΐ νά τδ στερέση ά π ’ έκεΐνον άπου 
νά το άγοράση, κατά  το κείρενον καί κατά  την  άσίζαν.

λ. Ή δε λέγει διά εκείνον» άποΰ αγοράζει ρ ίαν κληρονορίαν, 

καί νά έρ.πορήση νά το κράτηση ένα χρόνον καί ρ ία  ήρέραν, 
άνευ προδιάξιρον, καί ποταπδν δίκαιον έντέχετα ι νά πλερώση 

10 εκείνος όπου έπούλησεν την κληραν του του ρηγός, καί π ο τα - 
πδν δίκηον έντέχετα ι νά πλερώση εκείνος όποϋ νά το άγοράση, 
κατά  την άσ ίζαν .

’Εάν εις άνθρωπος άγοράση ρ ία  κληρονορία άπου έτερον άν
θρωπον, ου άπου ρία γεναΐκα, κα ί γ ίνετα ι δ τ ι κρατου το ένα 

15 χρόνον καί ρίαν ήρέραν, άνευ προδιάζιρο, το κείρενον καί ή 
άσίζα καί τό δίκαιον κελεύει των Ίεροσολύρων, δτι απ’ έκεϊ 
ούδέν ήρπορεΐ πλεΐον νά τδ χάση διά κανέναν άνθρωπον, ου 
διά καρρία  γυναίκα όπου νά ένη του νόρου· εί δε έχει κα
νένα ανήλικον άνθρωπον, ού γεναϊκαν όπου ούδέν ένι του νό- 

20 ρου, τδ  δίκαιον ορίζει δτι εκείνος, ου εκείνη όπου ούδέν ένι 
του νόρου, ούδέν έρπορεϊ νά χάση τδ  δίκαιόν του διά την 
κράτησιν του χρόνου καί της ήρέρας όπου τδ ειχεν καί έπλί- 
κεβεν εις την ρηθεΐσαν κληρονορία, ού δ ια τί έδιάβη χρόνος καί 
ήρέρα καί ούδέν έζήτησεν τδ ανήλικον τδ δίκαιόν το υ . Καί 

25 ένι γραρρένον εις την Σύνταξιν, ήεν εις την άσίζαν ένι θεσπι- 
σρένον δτι εκείνος όπου- πουλεΐ την κληρονορίαν του, άν ένη 
ή κληρονορία εις I γην ρηγάτικην, καί στρέψη έφισον, έντέ- 
χ ε τα ι νά πλερώση εις την αυλήν διά τούτην την πούλησιν 
ένα ράρκον άσηριν, καί εκείνος όπου τω  αγοράζει την αυτήν 

30 κληραν, έντέχεται νά πλερώση πέρπυρα γ ’ ηαισον διά την σα- 
ζίναν, τούτέστιν διά την νορην · εί δέ ή γη , ού τδ σπίτιν ένι

·. 35.

ελεύθερον, τούτέστιν δτι ούδέν στρέφει έφιτον πούποτε του 
ρηγός, άρρέ άλλου ώτινος καί άν ένη, τδ  κείρενον ορίζει δτι 
ούδέν έντέχετα ι νά πλερώση διά την πούλησι της κλήρας π α - 
ρού πέρπυρα γ ' ηρισον ρ,όνον ό αγοραστής, άνευ άλλον τίποτες, 
καί έν τούτω  ρένει άρέριρ.νος, τούτέστιν κίτες, κατά  τή  5 
άσίζαν.

λα .7Ωδε λέγει τδ δίκαιον εκείνου όπου παίρνει α' σπίτιν ά ρ ά χ ι 

διά βίον τδ έδωκεν, καί άν παίρνη ένοϊκιν, τίνος έντέχετα ι 
νά ένη, οΰ άπλικέβοντα εις τδ σπίτιν εκείνος όπου τδ κρατεί
ά ρ ά χ ι χρη νά πλερώση ένοΐκι του οικοκυρού, οΰ δ χ ι.  10

’Εάν είς άνθριοπος, οΰ ρ ία  γυναίκα λανβάνη ένα σπίτιν άράχι 
άπαί έτερον άνθρωπον, οΰ άπου ρίαν γυναίκα, διά πέρπυρα κ', 
οΰ ρξ οΰ διαπλια , έως είς ένα καιρόν, τδ  λ,έγεται τάρρε, ώνο- 
ρατισρένον όνρπρδς της αυλής, οΰ ε'ρ.προσθεν του βισκούντη 
καί δύο κριτάδων, καί αΰτδς ένι ρέσον εις την οικίαν, τδ κρα- 15 
τε ΐ άπ’ έκεΐνον όπου τδ έδάνεισεν τ ά  πέρπυρα είς ένα τραχί 
ένοϊκιν έως τδν καιρόν, καί ρ ετά  τα υ τα  δταν έλθη τδ τάρρε 
ούδέν θέλει νά τδν πλερώση, οΰ ούδέν έχει άπόθεν, εκείνος 
όπου έδάνεισεν τά  καρτζά, έντέχετα ι νά έλθη είς την αύλην 
καί νά τδ πη του βισκούντη καί τούς κριτάδες, καί ό βισ- 20 

κούντης καί οί κρίταδες ένι κρατούρενοι νά ορίσουν ρέ τδ 
κείρενον τδν διαλαλητήν του αΰθέντη νά τά  διαλαληση εις 
τήν χώρα δύο ήρέραις εκείνη την οικίαν είς την ποιαν ένι τδ 
χρεΐος, καί τότες έντέχεται νά τδ διαλαληση την τρίτην φορά
ο διαλαλητής είς την αύλη όταν κάθουνται, καί όπου πλεΐον 25
δώσει θέλει τδ λάβειν, έάν εκείνος ούδέν τδ  άποσπάση όπου 
το έβαλεν ά ρ ά χ ι- καί άν ένη ό'τι έκεΐνον τδ  σπίτιν ούδέν 
έπουλήθη διά έπεσαΰτα είς όσα ένι τδ χρεΐος, εκείνος, ού εκείνη 
όποϋ τά  έβαλε άράχι άπάνω είς όλα του τά  καλά, νά πλε
ρώση τά  δέλοιπα ρέ τδ δ ίκ α ιο ν  καί έάν τδ σπίτιν πουληθή 30 
διά περιττού παρά ό'σα ένι τδ χρεΐος, ή αύλη ένι κρατηρένη 
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νά περιλάβη τά  περιττού, καί νά τά  στρέψη εκείνου, οΰ έκεί- 
νη; ότσοΰ ή'σαν τά  σ πίτια , ου εκείνη ή γή , οΰ εκείνον το 

χωράφιν · άμμε  άν ένη ότι έκεΐνο; όπου είχεν το σπίτιν άμάχι 
ένοικίασεν το σπίτιν, οΰ έλαβεν ένοΐκιν, νά ψηφιστή επάνω 

5 εις τό χρεΐο; το χρωστεΐ τό σπίτιν, κατά τό δίκαιον καί κατά
την άσίζαν · καί εάν ήτον άπλικεμένο; μέσα εί; τό σπίτιν, έντέ-
χετα ι νά ψηφιστή τό έςίαζεν τό ένοΐκιν του έσπιτίου έτεΐσαΰτχ φ.36. 

όσα νά εδωκαν άλλοι λά ; νά έδωκε ένοΐκιν εις τό αύτό χρεΐο ;. 
λβ. Αίδε λαλεΐ τό δίκαιον εκείνου όπου πουλεΐ ένα κτηνόν 

10 ρηστίβικον, καί περί αύτοϋ όπου τό αγοράζει τό αύτό κτηνό 
τό ρηστίβικον, ήγουν τό άνυπόταχτον.·

Έ ά ν  γίνετα ι δ τι εί; άνθρωπο; αγοράσει άπού έτερον άλλον 
άνθρωπον κτηνόν άνυπόταχτον, τούτέστιν ρηστίβικον, καί εκεί
νο; όπου τό έγόρασεν έκράτησεν χρόνον καί ¡αίαν ήμέρα εί;

15  τό σπίτιν του, ούδέν έ¡απορεί πλεΐον νά τό στρέψη εκείνου
όπου του τό έποόλησεν, έάν ένη ότι εκείνο; όπου τό έπούλη- 
σεν ούδέν θέλει, έφειδήν τό έκράτησε ένα χρόνον καί μ ίζ  ή χ έ 
ρα · άνμέ άν ένη ότι εκείνο; όπου έγόρασεν τό κτηνόν έζήτησεν 
έκείνου όπου τοΰ τό έπούλησεν μέσα εί; τόν χρόνον καί εί;

20 τ '6ν ηχέρα άρότι; τό έγόρασεν, καί είπέν του ΐνχ άναλάβη τό 
κτηνόν του όπου ήτον ρηστίβικον καί νά του στρέψη τά  νομί
σματα. του, τό δίκαιον ορίζει ότι εκείνο; ένι κρατούμενο; νά 
άναλάβη το κτηνόν του μέ δίκαιον, καί νά του στρέψη τά 
πέρπυρά του με  τοιοϋτον, ότι νά όμόση έπάνω εί; τά  άγια 

25 ότι έκεϊνον τό κτηνόν ούδέν έ'μαθεν ρηστιβίχσμαν μ ετά  του, 
άφόν το έπήρεν έ'σω του, άφόν τό έγόρασεν, καί μετά  τούτο 
νά μένη άμέριμνο; μέ τό δίκαιον καί μέ την άσίζαν.

λγ. Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον διά εκείνον όπου πουλεΐ, οΰ 
άγοράζει ένα σκλάβον, οΰ μίαν σκλάβαν άποϋ π έπ τε ι άπού 

30 κακή (1 ) άρρώστιαν.

(I) χειρ. κικι.

2'JO A -  I  Z A I

Έάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο;, οΰ μία γυναίκα πουλήσει 

Ιτέρου άνθρώπου, οΰ έτερη; άλλη; γυναίκα; ένα σκλάβον, οΰ 
μία σκλάβα, καί γίνετα ι μετά  τα ϋ τα  οτι ό σκλάβο;, οΰ ή 
σκλάβα πέφτει, τούτέστιν άλανπάζει μέσα εί; τό χρόνον καί 
εί; την ημέραν άφόν έπουλήθη, εκείνο;, οΰ εκείνη όπου την  5 

έγόρασαν ήμπορεΐ καλά νά την στρέψη έκείνου όπου τήν έπού
λησεν μέσα εί; τον χρόνον καί εί; τήν ημέραν, καί έκεΐνο; 

ένι κρατούμενο; μέ δίκαιον νά τήν περιλάβη καί νά τού στρέ
ψη έκεϊνο τό έπήρεν · άμμέ άφόν ό χρόνο; καί ήμέρα διαβή, 
έκεΐνο; όποϋ έγόρασεν τόν σκλάβον, οΰ τήν σκλάβαν, ούδέν 10 

ήμπορεΐ πλεΐον μ,ετά τα ϋ τα  νά τήν στρέψη έκείνου όποϋ τόν 
έπούλησεν, κατά τό κείμ.ενον καί κατά  τήν άσίζαν τοΰ ρηγά
του των Ιεροσολύμων.

λδ. Αύτοϋ λέγει διά εκείνου όποϋ έγόρασεν σκλάβον, οΰ 
σκλάβαν κελεφή, καί διά εκείνον όποϋ τόν έπούλησεν, π ο τα - 15 
πόν δίκαιον έντέχετα ι νά γίνετα ι κατά  τήν  άσίζαν.

Κάπόσαι; φοραΐ; γίνετα ι ό τι εί; άνθρωπο;, ώ μία γυναίκα 
αγοράζει άπαί έτερον άνθρωπον, οΰ άπχί έτερην γυναίκα, καί 
ό σκλάβο;, οΰ ή σκλάβα γ ίνετα ι κελεφή μέσον τοΰ χρόνου 
καί τή ; ήμέρα; άφόν τον άγόρασεν . . . . .  (1 ). 20

31. | ............... [έκεί]νη; τ ή ;  γυναίκα; όπου άγοράσει πραμαν
τή ; έκκλησ ίχ;.

Έάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; κοσμικός, οΰ μία γυναίκα
είδη ότι άγοράζει παρά κάτινο; άνθρώπου, οΰ άπού καμμία ;
γυναίκα; κανένα πράγμαν τ ή ; εκκλησία; άφιερολογημένον, οΰ 25
μονή;, ώ ;περ  ποτήριον, οΰ σταυρόν, μαντήλια , φελόνιχν, οΰ
στιχάρια, οΰ έτερα φορέματα άφιερολογημένα, ό νόμ.ο; ορίζει

•

(1) Άποκοπε'ντος ένός φύλλου, λείπουσι τό τέλος του λδ', δλοκληρα 
,δέ τα λε' καί λ ;' κεφάλαια, ως και ή άρχή του τίτλου τοΰ έπομένου 
κεφαλαίου.
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καί ή άσίζα ότι όλον προτήτερα έντέχετα ι τά  τοιαΟτα πράγ
ματα  νά στραφούν εί; τήν αγίαν έκκλησίαν, καί πάντα όσα 
έδωκεν ό αγοραστής νά τά  χάση, δ ιατί κάθα χριστιανό; όπου 
έχει πίστιν εϊ; τόν θεόν ούδέν έντέχετα ι νά έ'χουν εί; τήν 

5 δεσποτείαν του;, ούδέ εί; τήν έμπαλίαν του;, ούδέ εί; τόν [οί
κον] του; πρά γμ α τα  άφιερολογημένα.

λη. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον έκείνου όποΰ πουλεΐ ένα άλο
γον έτέρου άλλου άνθρούπου εί; καιρόν νοματισμένον, καί έκεΐνο; 
ούδέν έχει νά πλερώση τό άλογον, τή ντα  δύναται γενέσται 

10 παρά τ ή ; αύλή; εί; τόν χρειωφελέτην κατά  τήν άσίζαν τ η ; 
χώ ρ α ;.

Έ άν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; πουλεΐ ένα άλογον έτέρου 
άνθρούπου έω; καιρόν νοματισμένον, καί μετά  τό έλθεΐν ό και

ρό; καί διαβή, καί ό πουλητή ; έρχεται εί; έκεΐνον καί ζη τά  
15 του νά του στρέψη τά  νομίσματά του, καί ό χρειωφελέτη; 

άπολογάται ότι ούδέν έχει άπόθέν νά τόν πλερώση, τό δίκαιον 
ορίζει ότι έκεΐνο; νά όμόση έπάνω εί; τά  άγια, ότι ούδέν έχει 
άνω τ η ; γης, ούδέ κάτω τ η ; γης άπόθεν νά έμπορήση νά τόν 
πλερώση έκεΐνον τό του χρεωστεΐ· καί άφόν ουτου; νά όμόση,

20 ή αύλή έντέχετα ι νά του τόν παραδώση έκείνου όπου τοΰ 
έπούλησεν τό άλογον, καί έκεΐνο; πρέπει νά τόν έχη εί; τήν 
φυλακήν του, ώ; χριστιανόν άγιά  ψουμίν καί νερόν, άν ενη ότι 
πλεΐον ούδέν θελήσει νά του δώση νά τρώγη, καί άν ξοδιάζη 
τ ίπ ο τε ; διά λόγου του, έντέχετα ι νά τά  ψηφά έπάνω εί; τό 

25 χρεΐόςτου, κατά  τό δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν τ ή ; χώρας.
λθ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον διά έκεΐνον όπου δανείζει τό 

άλογόν του, οΰ τήν μούλαν του έκείνου όπου ένι ένκυτής, οΰ 
έτέρου χρειωφελέτη, πώ ; έμπορεΐ νά τό πάρη μέ δίκαιον τό 
χτη νό ν .

30 Καλά νά ήξεύρη; ότι άν εί; άνθριοπο; δανειζη ένα του ύπο- 
ζύγιον έτέρου άνθρούπου, καί έκεΐνο; | όπου του τό έδάνεισεν φ· 38.
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λαλεΐ του, « aó'ptov νά σου τό στρέψω τό άλογόν σου »· καί 
έσού άφήνει; τον καί σύρνει τό ύποζύγιόν σου, καί έκεΐνο; ένι 

τοιοΰτο; άνθρωπο; όπου ένι χρειωφελέτη;, οΰ ένκυτή; κάτινο ; 
άλλου άνθρώπου, έκεΐνο; ό άνθρωπο;, εϊ; τό όποιον ένι ένκυ
τή;, οΰ χρειωφελέτη;, ήνμπορεΐ καλά νά σου στερήση τό ύπο- 3 
ζύγιόν σου καί νά πλερωθή, μέ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν 
τή ; χώ ρα;.

μ. Αύτοΰ λέγει το δίκαιον περί έκείνου; τού ; μεταπράτα ; 
όπου δείχνουν καλήν μούστραν έκείνου τό θέλουν νά πουλοΰν, 
καί έπειτα δίδουν άλλον παρά τό έδείςασι. 10

Έάν εί; άνθρωπο; τοιοΰτος, Ó; γιον νά ενη, κά τε  πραμα
τευτής, οΰ έτερο;, έρχεται εί; έναν μεταπουλητιόν σίτου διά 
ν’ άγοράση, καί έκεΐνο; όπου πουλεΐ τό σιτάριν, δείχνει του 
άπαί τό σιτάριν, οΰ έτέρου πραμάτου, καί λέγει του « νά σου 
πουλήσω τοιοΰτον σιτάριν, οΰ τοιοΰτον πράμα, καί τοιουτον 15 
καλόν ώςπερ τούτον » , έπάνω εί; τοΰτον ό άγοραστή; δίδει 
του άρραβώνα διά έκεΐνον το σιτάριν όπου του εδειξεν, μετά  
ταυτα δέν θέλει νά του δώση τοιουτον σιτάριν κατά έκεΐνον 
όπου του έδειξεν, άμμε άπ’ άλλον, τό δίκαιον ορίζει μέ τό 
κείμενον, ότι ό πουλητιό; ένι κρατούμενο; νά δώση τοιοΰτον 20 

σιτάριν, οΰ τοιοΰτον πράγμα, ώς γιον τοΰ έδειξεν κα ί έστοι- 
χημάτισεν, οΰ το ιούτη; καλοσύνη;, καθάπερ έκεΐνον τό σιτάριν 
τό τοΰ έδειξεν, ó rt π ά ντε; οί άνθρωποι ένι κρατημένοι νά 
τελειώσουν έκεΐνον τό έχουν στοίχημαν, έφειδήν το στοίχημαν 
ενι έναντίον του νόμου καί έναντίον τής άσίζα;· καί έάν ό 25 
πουλητιό; ούδέν θέλη νά τοΰ δούση έκεΐνον τό έχουν στοίχη
μαν, έντέχετα ι νά τοΰ διπλάση τήν άρραβώνάν του, μέ τό 
δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν.

μα. Έφειδήν ήκούσαμε / των άλλων δικαιωμ.άτων, κείμενον 
ένι νά ακούσετε τά  δικαιώ ματα των δανεισμάτων των πραγ- 30 
μάτων όπου ύπάσιν έπάνω εί; τήν θάλασσαν διά νά κερδαίσου·
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Τούτέστιν άφόν εϊπεν τά  του νόμου λατινικοί έρμήνεψέν το 
τοιοϋτον πραγμ,ατείαν καλή; πίστης, τούτέστιν άπαί τά  δα
νεικά έντέχετα ι τώρα νά ποϋμ.εν, άμμε δλο προτήτερα έντέ- 
χε τα ι νά δοϋμεν ποταπόν πράγμα  ένι το δανεικόν. Δανεικόν 

5 ενι ένα πράγμα δομένον διά τό διάφορο; εκείνου όπου συνει- 
θ ιζει, τούτέστιν ρ,εγάλην έν ευκολία έντέχετα ι νά ενη ζητη- 
μ.ενη τό δάνειον άπαί τον δανειστιόν, ότι ενι κρατημ,ένος | πάσαν φ. 39. 

μπαρατουρίαν καί πάσα άνομίαν, εί δέ άπού άφορμας του ρι
ζικού, ούδέν ένι έκεΐνο; κρατούμενος, εάν ένγ ότι τό πταΐσμαν 

10 ούδέν ενι φανερόν π ο ύ π ο τε .

μβ· Αύτοϋ έξηγεΐτα ι εί; ποιον τόπον έθέσπισαν ό ρήγα; 6 
Α’μαρήν που νά γίνουνται ή κρίσε; τού; ,θαλασσομάχου; καί 
των ναβών καί των καραβιών.

Καλά νά ήγνωρίζνι; ότι εκείνοι οί άνθρωποι όποϋ πάν τ ή ;
15 θαλάσσου, έάν γ ίνετα ι ότι έχουν καμμίαν δυσκεψίαν με τούς 

ναύται; το υ ; άπό ρίψιμον κακοϋ καιρού, οΰ δ ί άλλον τ ίπ ο τε ; 
πράγμά του; τό ρίψουν άπαί τό καράβιν, τό δίκαιον ορίζει ότι 
άντα νά κριθοϋν μέ την αυλήν τ ή ;  θαλάσσου, διότι εί; την 
αυλήν τ ή ;  θαλάσσου ούκ έχει ποτέ πόλεμον διά ένδειξιν, ου 

20 παράστημαν, ούδέ διά ζήτημαν εκείνου του ταξειδίου, άμμέ 
εί; τ ά ; αύλά; των βουργέσιδων έντέχετα ι ένα έχγ  εί; τά ; 

παραστάσεις πολέμου;, έάν τό ζητημαν αναβιβάζεται ανώτερα 
ένόϋ μάρκου άσήμιν, καί διά τούτον ένι αύτά τά  δικαιώ ματα  
θεσπισμένα εί; την αύλήν τή ; άλύσεω;, άνευ κλέπτην, οΰ φο- 

25 νίαν, οΰ παραβουλίαν, ότι ταϋτα  πάντα  έντέχουνται νά έλθουν 
εί; την άλλην αύλήν, άνευ άν είχαν αναμεταξύ, ότι λέγει ό 
νόμο;, πάντα  τά σ το ιχήματα  όπου οκε έναντιοϋνται του νόμου, 
πρέπει καί έντέχετα ι νά ένη στερεωμένα καί κρατημένα.

μγ. Ώ δ ε  λαλεΐ διά τό δίκαιον εκείνου του άνθρώπου όπου 
30 δίδει τον βίον του νά τον πάρουν εί; έναν άλλον τόπον ώνο- 

ματισμένον, καί έκεΐνο; παίρνει το εί; άλλον τόπον, καί κερ-

δαίνει έκεΐνο; όπου τό παίρνει εί; άλλον μέρος όπου ούδέν 

ή τον συνπαμένον, ούδέ σ το ιχηματισ μένο .
Έ άν ει; άνθρωπο; δώσγ ένοϋ ετέρου άνθρώπου κε’ πέρπυρα, 

οΰ ρ', νά τά  πάργ έπάνω τή ; θαλάσσου, ώ ; περ νά ποϋμεν ώ; 
την Κύπρον, καί πολεμά του στοίχημαν νά του δώσγ άπαί τό  5 

κέρδο; τό μερτικόν του, καί γίνετα ι ότι έκεΐνο; όπου λανβάνει 
τον βίον πο ιεί έτερον ταξεΐδιν, τούτέστιν υπάγει εί; άλλον 
μέρο; παρά έκεΐ άπου ήτον στοιχηματισμένο;, καί γ ίνετα ι ότι 

' έκεΐνο τό πλοΐον τσακίζεται, οΰ χάνει τά  πέρπυρα, το δίκαιον 
ορίζει οτι έκεΐνο; ένι κρατημένο; νά καλλιωτερίσγ αύτά τά  ^  
πέρπυρα, διότι έπήγεν αύτουθελημάτου έκεΐ άπου ούδέν ήτον 
στοιχηματισμένο; νά πά γη , καί άν έγένετο ότι έκέρδαισεν εί; 
έκεΐνο τό ταξεΐδιν, χρή λαβεΐν τό μερτικόν του ό κΰρι; του 
β ίου, κατά τό δίκαιον καί κατά  την άσίζαν.

μδ. 'ίίδ ε  λέγει τό δίκαιον τή ντα  έντέχετα ι νά γένη άπ’ έ- 15 

40.'/.εΐνον τό πράγμαν τό ρί|πτουσιν εί; τήν θάλασσαν διά δυνατόν 
καιρόν διά νά άλαφρύνρ τό καράβι, οΰ τό πλοΐον.

Έάν γίνετα ι ότι ένα καράβιν έχει κακόν καιρόν, καί έκεΐ/οι 

ρίπτουν .άπαί τ ά ; πραματεία ι; του;, οΰ άπα ί τά  ρουχά τους, 
οΰ άπαί τον βίον τους, διά νά άλαφρύνγ τό καράβι, οΰ διά νά 20 

γλυτώσουν τήν ζωήν τους, τό δίκαιον ορίζει ότι παρευτύ; ότι 
νά έλθουν εί; τον λιμέναν τ ή ;  σωτηρίας, όλο προτήτερα έκεΐ- 

•νον τό χρήζει τό καράβιν, οΰ τό πλοΐον, μέ όλην του τήν 
άφεσιν, καί τάπισα τό τή ντα  έμενεν,μέσα εί; τό καράβι, άνευ 
τά ροΰ τά  οί λά ; νά έχουσιν άπάνω του; φορεμένα, εί δέ 25 
έχουν έπάνω του ; μπούκλα; χρουσά;, οΰ ζωνάρια άργυρά, καί 
ταϋτα πά ντα  έντέχετα ι νά ψηφιστούν εί; διατίμησι περπύρων 
μέ εκείνα τά  έναπομένοντα · καί γίνωσκε ότι έκεΐνο; ό βίο; 
όπου έρρίφθη ούδέν πρέπει νά διατιμηθή παρά μόνον όσον 
έκούστεψεν μέ τά  δικαιώ ματα του ■ όμοίω; έκεΐνο; ό βίο; άπαΰ- 30 
τα  τό έναπόμεινεν έντέχεται νά ψηφιστή όσον έκούστεψεν, ότι
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άν έψηφίστην εις ό'σον έμ.πορεΐ νά φθάση ? εις την γήν όπου 

νζ ήρταν, τούτον ήθελεν ειστεν άδικον, διότι ένι εύκολίαν 
ήθελεν εχει τοιουτον βίον όπου ήθελεν ειστεν τότες καλής 
πουλησης, καί τοιουτον ό χ ι·  ώς γιον αν έγόρασαν α' βίον διά 

5 κε πέρπυρα, καί ημπορώ να πάρω πέρπυρα ν’, καί ό άλλος 
όπου άγόρασεν β£ον διά πέρπυρα ρ', καί ούδέν έμπορεΐ νά πάρη 
τώρα πζρού πέρπυρα λ', καί ό'ταν έλθουν εις τό ψήφος του χ α -  
σιμίου διά νά δώσουν του καθενού τό ριερτικόν του, ήθελαν έχει 
οι μέν διάφορος διά τον βίον τους όπου ήθελεν ειστεν καλής ' 

10 πούλησης εις τήν γήν, οί δέ ήθελαν εχει ό'λην τήν ζημίαν 
του ριψιμάτου, τό ποιον ήθελεν ειστεν άδικον · καί διά τούτο 
ορίζει εις τον νόμ.ον καί εις τήν άσίζαν ό'τε τό ριμμένον καί 
τό έναπομένοντα ούδέν έντέχετα ι νά ψηφιστή παρού έτεσαΟτα 
μονον οσα εκουστεψεν * και άφον τά  διατιμήσουν ούτους τό 

15 ριμμένον καί τό έναπομένοντα, κα τά  τό πε~ν τούς πραγμα- 

τευτά.δες καί τού ναυκλέρου καί τούς ναότας, ορίζει ά νόμος 
και ή άσιζα, ότι οί κριτάδες της τζα ϊζνας, τούτέστιν τής 
άλύσεως, έντέχετα ι νά κρίνουν ό'τι τό χασιμιόν έντέχετα ι νά 
ψηφιστή κατά τάς εκατοντάδας των περπύρων, τούτέστιν εις 

20 κά.Οα ρ' πέρπυρα έρχεται ζημία, τόση ζημία  άπ  έκεινο τό 
ριψιμιόν, καί αν ένη δτι ό κύρις του καραβιού, ου έτερος άλ
λος ουδεν πιστεύει ότι ετεσαΰτα ερρίψαν, η αύλή έντέχετα ι 
νά φέργι όνμ.πρός της τον ναυκλερον καί πολλούς άπαί τούς· 
ναύτας, άποΟ έχουν άγνο^ριμίδα διά καλλιώτερους, καί νά | τούς φ. 41 

25 βάλλουν νά όμόσουν έπάνω εις τά  άγια  νά πουν αλήθειαν, καί 

μετά  ταΰτα , κατά  τό πεϊν τους, έντέχετα ι ό καθές νά εχ γ  τό 
μερτικόν του άπαί τό χασιμιόν, ό'τι τούτον ένι δίκαιον καί κεί
μενον κατά την άσίζαν τής γής τού ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων, 

με. 7Ωδε νά άκούσετε τό δίκαιον των ναυτών όπου ένι συμ- 
30 παμένοι νά ποιήσουν ένα ταξεΐδιν, καί άφόν πάρουν τά  αρρα

βώνας μεταγνώνουν.
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Έάν γίνετα ι ό'τι ναύταις συμπαύουν μέ τον καραβοκύρη να 
ποίσουν ένα ταξεΐδιν καί λαβά.νουν τό ήμ.ισον των καρτζών 
των ένι συμπαμένων, καί τότες γίνετα ι ό'τι οί ναΟταις μ ετα - 
γνώθουν, τό δίκαιον ορίζει ότι έντέχετα ι να καλλιωτερισου 
τά  καρτζά του του καραβοκυρου εις δίπλα, και άν έποιησαν 5 
καμμίαν δουλίαν εις τό καράβιν, ώς γιόν άν έποΐκαν βίγλαν, 
οΰ άν έφόρτωσαν, ούδέν έντέχετα ι νά τούς δώσουν τίποτες, 
διατί έλειψαν άπαί τό στοίχημαν το έποΐκαν · και εαν οι 
ναύταις λείψουν εις τοιούτην ώρα του καραβοκυρου, οταν εν- 
τέχουνται νά κινήσου, καί διά την βίαν της κίνησης ό κα- ίο  
ραβοκύρης μισταρόνει άλλους ναύτας άκριβώτερα, οΰ άν του 
γίνεται έτερη άλλη ζημία, τό δίκαιον ορίζει ό'τι όλη εκείνη 
ή ζημία την λάβει ό καραβοκύρης διά λόγου τους, ού την 
ζηαία την έχει νά μισταρώση άκριβώτερα άλλους ναύτας, ότι 
όλα ένι κρατούμενοι νά τά  Εκανώσου μέ δ ίκ α ιο ν  ομοίως το ι- 15 

ούτον καί ό καραβοκύρης, άν ειχεν κρατήσει ναύτας διά νά 
ταξειδέψη, καί ύστερα μετανώσει, πά ντα  ό'σα έδωκε τούς ναύτας 
νά [ένη] έδικόν τους, μέ δίκαιον ■ καί νά άλλάξη άλλην στράταν 
παρά έκείνη την έσύνπαψεν, ού πλεΐο μ.ακρά, οΰ πλεΐον κοντά, 
οί ναδταις ούδέν ένι κρατούμενοι νά τό ποίσουν, άν ούδέν 20 

θελήσουν, κατά  τό δίκαιον καί κατά την άσίζαν, άμ.μέ εντέ- 

χεται νά μείνουν άμέριμνοι τό λέγετα ι κ ίτες .
μς\ Αύτου λέγει περί τού κακού χριστιανού όπου παίρνει 

βίον διαφεντεμένον εις την γην τού Σκρακηνοΰ, καί τηντα  
έντέχεται ή κρίσις νά ποίση εκείνου τού άνθρώπου όπου τά  25 

παίρνει.
Έάν γ ίν ετα ι ότι είς ναύτης, οΰ εις πραματευτής, όγιος καί 

άν ένγι, παίρνει βίον διαφεντεμένον είς τήν γην τούς Σαρα- 
κηνούς, ώςπερ έάν πάρη άρματα καί παρμποΰτιν, καί κλάτζαις 
άλυσιδωτάς, καί κοντάρια, οΰ τζάκραις, οΰ βεργαις σίδερον, ού 30 
στομίου, καί ήμπορούν νά τον νώσουν είς την αύλην τής
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άλύσεως | διά των ναυτών, ού παρά των πραματευτάδω ν όπου ψ. 42. 
ήταν έκεΐ καί είδάν τον το πώ ; το έπούλησεν, καί έπήρέντο 
του ΣαρακηνοΟ έκεϊνον τον βίαν τον διαφεντεμένον, καί έκεΐ- 
νον το έπηρεν ένέβαν πλεΐον παρά ένα μάρκον άσημιν καί 

5 άνω μέρου, πάντα  όσα έ'χει νά ένρ του άφέντη της χώρας, 
καί έντέχετα ι νά κριθή μέ την άλλην αύλήν της βουργεσίας 
νά τον κρεμάσουν, έφειδήν οι κριτάδες της τζαϊάνας έλαβαν 

ένμπροστέν τους μάρτυρας του αΰτου πραγμάτου, καί αυτόν 
ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

10 ρ-ζ. Αΰτοϋ λέγει το δίκαιον διά εκείνον τόν βίον τον π α 
ραδίδουν νά το πάρου άπάνω της θαλάσσου, καί γ ίνετα ι ό'τι 
οί κουρσάροι στερεύγου τον πάντα  όσα έβάσταν καί δικά του 
καί άλλότρια, ου το πλοίον άν τσακιστή καί χάνει πάντα  

όσα έ χ ε ι .
15 Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθρωπο; δίδει ετέρου ανθρώπου άπαί 

τον βίον του νά το ήπάρρ έπάν τής θαλάσσου εϊ; τό κέρδος 
εί; το ριζικόν τής θαλάσση; καί του; λα:, καί γ ίνετα ι ότι 
έμπλάζουν του κουρσάροι καί στερεύγουν τον π ά ντα  όσα έοά- 
σ τα , ου γίνετα ι κακό; καιρό; καί τσακίζετα ι τό πλοΐον καί 

20 χάνουνται τά  πάντα, τό δίκαιον ορίζει ότι αυτός κατά  τό 
αυτόν ενι κίτες, καί οΰδέν έντέχεται τ ίπ ο τες  νά του καλλιω- 
τερίσρ τόν βιον του · άνμε άν πάγ·/; γερό; καί καταυγόδιο; εί; 
τό ταςεΐδιν όπου έμελλε νά πάγη , καί άφόν έπήγεν είς την 
γην, έποΐκεν τίπ οτες τάραξιν καί έσκότωσεν κανένα άνθρωπον,

25 καί δ ιά  τούτον ό άφέντη; τη ; χώρας παίρνει πάντα  όσα έχει, 
τό δίκαιον ορίζει ότι ένι κρατούμενο,; νά στρέίτρ τού; λ α ; 
πάντα  όσα τού; έπηρεν, ότι ποτέ οΰδέν ένι δίκαιον ότι οί 
καλοί λά ; όπου του έδωκαν τό έδικόν του ; δ ιά  νά ποίση α
γαθόν οΰδέν πρέπει νά τό χάσουν διά την μωρίαν του, καθά 

30 έποΐκεν τό κακόν άφ’ έαυτοΰ του, ούτω; νά τό άναλάβρ άφ’ έ- 
α υ το ΰ το υ · καί άν γίνετα ι ότι έλαβεν τό πραγμαν τους κα-
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λοΰ; λα ; νά το πάρρ ’; καταυγόδιον είς την γτίν, ένι κρατού

μενος νά τόν άμαντιάσου, ώ; καί έάν εγίνετο χαμένα, τοΰτέ- 
στιν ώ; καί άν έχάθησαν ■ καί έάν ήτον πράμαν έτεσαυτον 
ότι οΰδέν έχε άπόθεν νά τά  πλερώσρ όλον έκεϊνον τό έβάσταν, 
ή αύλή τη ; τζαϊάνας έντέχετα ι νά τον βάλρ εί; την φυλακή 5 

οκτώ ημέρας, καί άπεκεϊ καί νά πα, άφόν νά βαλτρ είς την 
φυλακήν, πρέπει νά του δώσουν έκεΐνος, ού έκεΐνοι, διά τους 
ποίου; ένέβη είς την φυλακήν, νά τρώγρ εί; τό πρακάτω 
ψουμίν καί νερόν, άν ένρ ότι πλεΐον οΰδέν θέλει νά του δώσρ, 
καί τούτο ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  την άσίζαν. ίο

43. μη. | Αΰτοϋ λέγει τό δίκαιον περί των βίων τους ρίπτουται 
εί; την θάλασσαν καί κάτινε; τά  εύρίσκου είς τόν βυθόν τής 
θαλάσσης, ού εί; τό ρέμαν των νερών, καί τή ντα  μέρος νά 
λάβρ έκεΐνος όπου νά τό εύρη κάτω των νερών εί; τόν βυθόν, 
καί τήντα  μέρο; νά λάβρ έκεΐνο; όπου τό ευρρ είς τόν ά- ΐ 5 

φόρ (1 ) του νεροϋ.
Οί πραματευτάδες όπου παν τής θαλάσσου, ού έτεροι λα;, 

άν λάχ·ρ ότι έχουν δυνατό καιρόν, καί ρίπτουν διά έκεϊνον 

τόν κακόν καιρόν άπαί τόν βίον του;, ού άπαί τά  ροϋχάτου; 
εί; την θάλασσαν, καί γίνετα ι έφειδήν ευρουν έκεϊνον τόν βίον 20 

άνω τό νερόν πλειώντα, το δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνο; όπου τό 
εύρρ άνω του νεροϋ χρή έχει τό ήμισο, καί τό άλλον ήμισο 

χρή γενέσται του αφέντη του πραγμάτου · άνμέ, άν ένη ότι 
ό βίο; εύρέθη εί; τό βύθο; τ η ;  θαλάσση;, έκεΐνο ;’όπου τό 
εύρρ χρή έχει τό τρίτον μέρος, δ ιότι έκεΐνος ό βίο; όπου ένι 25 
εις τό βυθόν τής θαλάσσου έγδέχετα ι τόν άφέντη του, καί άν 
ένρ ότι ό 'αφέντης του πραγμάτου οΰδέν ένι, τό μερτικόν τό 
έμπαΐνον του άφέντη του πραγμάτου έντέχετα ι νά ένρ του 
άφέντη τή ; χώρας · καί έάν τό καράβιν πέσρ είς την γην  καί
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τσακίζεται Χιά κακόν καιρόν, οΰ μέ καλοταρία, οΰ μέ άλλην

όπλην, ο); γιον καί άν ένη, και τσακίζετα ι το καράβιν, οΰ 
το πλοΐον, ό βίο; όποϋ ένι μέσα έντέχετα ι νά ένη σωτηρια- 
σμένος εκείνου όπου ενι έδικόν του · άμμέ, όπου τσακιστή, ό 

5 αφέντης του τόπου έντέχετα ι νά έχη άπ’ εκείνον τό καράβιν 
το τσακισριένον, όπου έτσακίστη εις την θάλασσαν, οΰ εί; την
γην, τό τεμόνι καί τό άρμενον, ότι ·ή μακαρία ψυχ'η του ρέ
Α μαρήν έδωκεν τούτην την έλευτερίαν είς όλο τό ρηγάτον 
των ‘Ιεροσολύμων.

10 μθ. Αύτοΰ νά άκούσης έτερα δικαιώ ματα  διά εκείνον όπου 
δανείζει τό έδικόν του, και θέλουν νά του δώσουν άλλον παρά 
εκείνον τό έδάνεισεν. Αύτό ένι νόμιμον λατινικόν · αύτοΰ λέγει 
τό δίκαιον διά εκείνον όπου δανείζει τόν βίον του ετέρου αν
θρώπου, καί εκείνος όπου τό έδάνεισεν τό έδικόν του, θέλει νά 

15 τόν πλερώση άπού άλλον βίον.παρά εκείνο όπου του έδάνεισεν.
Πάντες οί άνθρωποι έντέχετα ι νά ξεύρουν ότι έκείνος όπου 

δανείζει τό έδικόν του ούδέν ε'νι παντός κρατούμενος μ.έ δί
καιον, άν ούδέν θέλη, νά περιλάβη έ'τερον πράγμα  παρά εκείνον 
τοιοϋτον ώ; γιον έδάνεισεν καί τοιούτης καλοσύνης· ώςπερ 

20 άν σου έδάνεισεν σιτάριν, ούδέν έντέχετα ι παντός νά του στρέ
ψη; κριθάρι, ούδέ άν σου έδάνεισεν έλαιον |, ούδέν πρέπει νά φ. 44. 
του στρέψη; κρασίν, οΰ άν σου έδάνεισεν πέρπυρα, ούδέν νά 
του δώσης καρτέσια, άμμέ τό δίκαιον ορίζει ότι έσού είσαι 
κρατούμενος νά στρέψη; τοιοϋτον πράγμαν, ώς γιον σου έδά- 

25 νεισεν, καί νά σου δείξω την αφορμήν δ ια τ ί·  διότι πολλαϊς 
φοραΐς γίνετα ι ότι τό νόμισμαν χρ'ηζει π έντε  σόρδια, καί γ ί 
νεται πολλαϊς φοραΐς τό πέρπυρον χρηζει δέκα σόρδια· καί 
τού σιτάριν χρ'ηζει τοιούτην ώρα τό σιτάριν άξάζει ό μόδης 
πέρπυρον ένα, καί τρία μόδια κριθάρι είς το πέρπυρον· διά 

30 τοΰτο όοίζει ό νόμος καί ή άσίζα ότι παντός ούδέν ενι δ ί
καιον ότι νά του δώσης, οΰ νά του στρέψης καρτζά διά πέρ-
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πυρα, ούδέ κριθάριν διά σιτάριν, άμμέ τοιοϋτον πράγμαν, ώς 

γιόν σου έδάνεισεν, τοιοϋτον έντέχετα ι νά του στρέψης μέ 
δίκαιον, ούδέ -ή αύλη έντέχετα ι νά σφίξουν τινά νά πάρη άλ
λον, παρα τοιοϋτον ώς γιόν σοΰ έδάνεισεν, άνευ άν θέλη, ομοίως 
τοιούτης καλοσύνης καί τοιούτης τιμής, ώς γιόν ητον όντα 5
σοΰ τό έδάνεισεν.

ν. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον διά έκεινον όποϋ δανείζει τό 
έδικόν του ετέρου άνθρώπου, καί όταν τό ζη τά  έκεΐνος άπο- 
λογάταί τον καί λαλεΐ του, ότι χρεωστεΐ του περιττού παρά 
έκεΐνο όποϋ τοΰ ζη τά , καί διά τοΰτον ούδέν θέλει νά τόν 10
πλερώση, έάν ού μη τό άγνωρίση ή α ύ λ η .

Εαν γίνετα ι μέ κανένα ριζικόν ότι εί; άνθρωπος άνκαλέ 
εις τήν αύλ'ην διά έτερον άνθρωπον καί λέγει του ότι χρεω
στεΐ του πέρπυρα δέκα, καί έκεΐνος άποκρίνεται « κϋρι, καλά 
λαλεϊς, άμμέ ούδέν θέλω νά τον πλερώσω, ότι χρεώστε? μου 15 
πολλά περιττού παρά τό χρεωστώ έγώ έκείνου, καί διά τοΰτο 
ούδέν θέλιυ νά τόν πλερώσω, άν ού μη τό άγρωνίση ή αύλη » · 
ή άγνωριμίδα τούς κριτάδες έντέχετα ι νά ένη ότι, έκεΐνος ένι 
κρατούμενος νά πλερώση τά  αύτά δέκα πέρπυρα, δ ιατί άνκά- 

λεσεν προτήτερα παρά έκεινον, ότι καλά τά  έμολόγησεν το 20 
τοϋ ζητά, καί μ,ετά τα ΰ τα  άς έρτη νά άνκαλέση έξ αύτόν 
του, διά τίποτες νά τοΰ τό είπη, καί ένι μετά  ταΰτα  κρα
τημένο; νά τοΰ ποίση δίκαιον, κατά  τό  δίκαιον καί κατά 
σήν άσ ίζαν.

να. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου τοΰ άνθρώπου ό- 25 

ποΰ άρνάται τό τοΰ έδάνεισαν, καί μ ετά  τα ΰ τα  έγνούρισέν το 
είς την αύλην άνευ δυναστείας μαρτύρων, ποταπόν δίκαιον έν- 
τέχεται νά γίνετα ι έξ αύτόν του .

’Εάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπον άνκαλέ είς την αύλην διά 
ένα άνθρωπον διά βίον όπου τοΰ χρωστεΐ, καί έκεΐνος όποϋ 30 

Αό·τοΰ ζητά  τόν βίον άρνάταί το είς την αύλην | ένώπιον τοΰ
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βισκούντη καί τούς κριτάδες, καί γ ίνετα ι δτι μετά  τα ΰ τα  ότι 
αναγνωρίζει τα  το χρεΐος έ’μπροστεν του βισκούντη κ,αί ενπρο- 
στεν τούς κριτάδες άνευ σφίξιμον μαρτύρων, το δίκαιον ορίζει 
δ τ ι δλο προτητερα νά πλερώση εκείνον τον βίον τον έρνηθην, 

^ καί τότες μένει διά άπιστον καί έχασεν αντίλογον εις την 
αύλην καί απολογίαν, ώς δτι ποτέ νά μηδέν του πιστέψουν, 
ούδέ νά του ακούσουν εις το ένκλημάν του, ουδέ της ¡μαρτυ
ρίας του νά πιστεύσουν, καί επεσεν εις την άφεντίαν, καθά 
χρεωστεΐ νά δώση άνθρωπος άπιστος, οποίος άφ’ έαυτοΰ του 

10 ¡μόνου έφανερώθην ή απιστία  του, δτι άρνηθην τον βίον καί 
¡μετά τα ΰτα  ώμολόγησέν τον .

νβ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον διά έκεΐνον όπου δανείζει τδ 
έδικόν του ετέρου άλλου ανθρώπου, καί φέρνει δύο ¡μάρτυρας, 
καί πεθάνει ¡μετά τα ΰ τα  ό εις.

15 ’Εάν γίνετα ι δτι εις άνθρωπος δανείζει τον βίον του ετέρου 
άνθρώπου καί έβαλεν δύο ¡μαρτυρίαις, καί ¡μετά τα ΰ τα  γίνε
τα ι δτι είς των ¡μαρτύρων τελευτά , καί μετά  τα υ τα  χ ρ ίζ ε 
τα ι τούς δύο μάρτυρας εκείνους άποΰ έδάνεισεν, δ ιότι ό χρειω- 
φ’ελέτης του άρνάται τον βίον άποΰ τού έδάνεισεν, τό δίκαιον 

30 ορίζει δ τ ι  6 μάρτυς ό ζωντανός έμπορει καλά νά σύρη μαρ
τυρία διά λόγου του καί διά τον τεθνεώτον, άμμ.έ χρηζετα ι 
πόλεμον, άν ένη τό άνκάλεμαν άπού ένα μάρκο άσημι καί 

απάνω, δ τ ι ό χρειωφελέτης έμπορει νά ζητηση έκεΐνον τόν 
μάρτυ τόν θέλει νά πολεμήση, καί εΐ τις νικηθη, έντέχετα ι 

25 νά τόν κρεμάσουν, μέ τό δίκαιον καί μέ τήν άσ ίζαν.
νγ. ¿¿δε λέγει τό δίκαιον διά τό χρεΐος άπαί τό ποιον έ- 

γνώρισεν ένα μέρος, καί τό άλλο δ χ ι.
Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος χρωστεΐ πράγμαν ετέρου άν

θρώπου, καί έκεΐνος ζητά  τον βίον του του χρειωφελέτη του 
30 νά τοΰ τό στρέψη], καί έκεΐνος άπολογαται « άληθώς έ'νι τό 

έχοώστουν σου πέρπυρα, κ’, άμμέ έπλέρωσα σου τά  ι' πέρπυρα,
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καί τά  άλλα ι’ πέρπυρα θέλω σου τά  πλεροίσει έγληγορα » · 
καί έκεΐνος αποκρίνεται του « μη τό όρίσοι ό θεός, δτι έμενα 
έπλέρωσές μου τίποτες, άμμέ χρεωστεΐς μου κ πέρπυρα · » ή 

?· Ί6 αύλη έπάνω είς τό αύτόν θέλει νά βιγλίση δτι, | άν ένη δτι 
έκεΐνος έχει μάρτυρας δύο ανθρώπους όπου τόν ειδασι νά πλε- 5 

ρώση εκείνα τά  ι' πέρπυρα, έντέχετα ι νά ένη κίτες, τούτε- 
στιν αμέριμνος· εί δέ έκεΐνος άρνάται όπου ζη τά  τό πράγ
μαν, εχει πόλεμον, δτ ι ήμπορεΐ νά κράςη τόν ένα των μαρ
τύρων διά π ό λ ε μ ο ν  καί έάν έκεΐνος ούδέν έχ·ρ δύο μάρτυρας 
όπου τόν ειδασι νά πλερώσ-ρ έκεΐνον τά  ι πέρπυρα εκείνα τά  ίο  
ζητά έκεΐνος, έντέχετα ι νά όμόση είς τά  άγια  δτι ούδέν ελα- 
βεν τίποτες απ’ έκεΐνα τά  ι’ πέρπυρα, ούδέ άλλος διά λόγου 
του, καί τότες ή αύλη έντέχετα ι νά τόν ποίση νά πλερώση 
τόν χρειωφελέτην του τά  κ’ πέρπυρα, κατά  τό δίκαιον καί 
κατά την άσίζαν των 'Ιεροσολύμινν. 'Ομοίως έάν εί; άνθρωπος 15 
δ αν ε ίση άλλου ι’ πέρπυρα, καί μετά  ταΰτα  δντα τά  ζη τά  τοΰ 
χρειωφελέτη του, έκεΐνος άρνάται τούτον, τό δίκαιον ορίζει δτι 
χρηζεταί του δύο μάρτυρας εκείνου όποΰ έδάνεισεν τά  ι πέρ
πυρα, τό πώς τον είδαν νά τοΰ δανείση τά  αύτά πέρπυρα,
καί άν ούδέν έχη μάρτυρες άποΰ τόν ειδασι πώς τοΰ τά  έ- οο
δάνεισεν, καί έχει μάρτυρες της άθυμησεως, ούδέν τόν άξιά—

ζουν τίποτες, άν έ'νη δτι ή άθύμησις ούδέν έγίνετον εμπρο-
στεν του ένοΰ καί τοΰ άλλου, τούτέστι τοΰ δανειστιοΰ καί 
του χρειωφελέτη, ούδέ μ-η έκεΐνος όποΰ τοΰ ζητά  τό πράγ
μα ό χρειωφελέτης νά όμόση εις τά  άγια  δτι τ ίποτες ούδέν 25 
τοΰ χρωστεΐ, ού έδάνεισέν του τ ίποτες, καί μετά  τα ΰ τα  νά 
ένη κ ίτες .

νδ. Αύτοΰ λέγει το δίκαιον περί εκείνου όποΰ έβαλ.εν τό 
άλογόν του ά μ ά χ ι.

Εάν είς άνθρωπος βάλη τό άλογόν του ά μ ά χ ι είς έτερον 30 
άνθρωπον διά πέρπυρα κ' εως ένα καιρόν, τό λέγετα ι τάρμε,
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ώνοματισμένον, καί μετά  τα υ τχ  δνταν έλθω ό καιρός έκεΐνος, 
ούδέν θέλει νά το αποσπάσ-/), ό δανειστιδς ευπορεί καλα να 
ποίσν; νά διαλχλήσουν τδ άυ.ά/ι εί; την χώρα β' ήμέραις, καί 
την τρίτη ημέραν ήμ,πορεϊ νά το λνεβριάσουν εις εκείνον όπου 

5 πλεϊον νά βάλ?), καί έκεΐνος ούδέν ή μπορεί νά έχω άπαι το 
άμάχιν του παρού όσα έδάνεισεν δμπρος, εκείνος όπου το έ- 
βαλεν άμ.άχι ένι κρατούμενος νά του στρέψω τά  λείπουνται, 
μέ δίκαιον καί κατά  την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσο
λύμων, εί δέ ελαβε πλεϊον άπαί τδ  άμάχιν παρά τά  έδωκεν 

10 άνω, έντέχετα ι νά του στρέψη τά  περιττού του ά'ρέντη του 

άμ.αχίου, οΰ τούς λάς του μέ δίκαιον.
νε. Αύτου νά ακούσετε τδ  δίκαιον των άμαχίων όπου χά - 

νουντα ι.
Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος δανείζει ετέρου ανθρώπου κ'

15 πέρπυρα καί λαβάνει άμάχι, ώς γιδν ένι ζωνάρια | αργυρά, οΰ φ. 47. 
έτερα άνκεΐα χρυσά, οΰ άργυρα, γίνετα ι μ.ετά τα υ τα  δτι ό 
δανειστιδς χάνει τά  άμ.άχια, οΰ κλέιρτουνται, τδ δίκαιον οΰ- 
τιο; ορίζει δτι είς πάσα οπλήν όπου τά  έχασεν ό δανειστιδς, 

οΰ αν του τδ έκλεψαν, νά τά  ανταποδώσω εκείνου όπου του 
30 τά  εδωκεν διά άμάχιν, μέ τδ δίκαιον καί κατά  την άσίζαν.

νς\ Αύτοΰ λέγει περί έκείνου όπου ούδέν έχει άπόθεν νά 
πλνερώσγ εκείνον τδ χρεωστεϊ.

Έ ά ν  είς άνθρωπος έδάνεισεν ένου έτέρου ανθρώπου κ πέρ
πυρα έως καιρδν ώνομ.ατισμένον, καί μετά  τα ύ τα  όταν έρτ·ρ 

25 ό καιρδς καί ζη τά  του τά  πέρπυρά του, καί ό χρειωφελέτης 

αποκρίνεται δτι, ούδέν έχει άπόθεν νά έμπορησα) νά τδν πλε- 

ριόσγ, καί γίνετη δτι ό δανειστιδς άνκαλέ είς την αυλήν τδν 
χρειωφελέτην, τδ  δίκαιον ορίζει δτι οι κριτάδες έντέχετα ι νά 
κρίνουν δτι ό χρειωφελέτης όπου λαλάει δτι ούκ έχε ι άπόθεν 

30 νά πλερώσγ εκείνον τδ χρειωστεΐ του δανειστιω, έντέχετα ι νά 
όμόσ'/] είς τά  άγια δτι ούδέν έχει άνω τής γης άπόθεν νά
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έμπορήστι νά τδν πλερώσω έκεΐνο όπου του χρεωστεϊ, καί 
άοδν όμόσ·/], ή αύλή έντέχετα ι νά τδν παραδώσ^ τδ κορμίν 
του χρειω'ρελέτη είς τδν δανειστιόν, καί έντέχετα ι νά τδν 
κρατή ώς περ χριστιανδν είς τδ  σπίτιν του, καί οντα περιλάβ-ρ 
τά  πέρπυρά του, έντέχετα ι νά τδν στρέψω είς την κρίσι, μέ 5
δίκα ιον καί κα τά  την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμων.

νζ. Αύτου λέγει τδ δίκαιον του Φράνκου καί του Συριάνου 
διά χρεΐος τδ χρεοιστεΐ ό είς του άλλου.

Έ άν γίνετα ι δτ ι είς Φράνκος άνκαλέ έναν Συριάνον είς την 
αύλήν διά πράγμαν τδ του χρεωστεϊ, καί ό Συριάνος άρνάται 10
τδ πράγμαν, ήουν τδν βίον, καί ό Φράνκος ούδέν έχει μάρ
τυρες, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό Συριάνος νά όμόσ-ρ έπάνω είς 
τδ τίμιον σταυρδν δτι ούδέν του χρεωστεϊ τίποτες, καί περί 
αύτου του δρκου ό Συριάνος νά μείνγ κ ίτες .

'Ομοίως έάν είς Συριάνος άνκαλέ είς την αύλήν ένα Φράν- 15 
κον διά πράγμαν τδ του εδωκεν, καί ό Φράνγκος άρνάται τδ 
πράγμαν τδ του ζητά , και ά Συριάνος ούδέν έχει μάρτυρας, 
ό Φράνκος ποτέ ούδέν νά του στρέψω όρκον του Συριάνου, αν 
ούδέν εχω κανέναν πράγμαν τή ς  άθύμ.ησης.

νη. Αύτου λέγει το δίκαιον του Φράνγκου καί του Σαρακηνοΰ. 20 
Έάν είς Σαρακηνδς ένρ άνκαλεμένος είς τήν αύλήν άπού 

ένα Φράγκον διά βίον άπου χρεω στεϊ τδ θέλει νά περιλάβτι 
έ- αύτόν του, καί rov βίον άρνάται τον ό Σαρακηνός, καί ό 
Φράνκος μάρτυρας ούκ έχει, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό Σαρακη
νδς νά όμόσω άπάνω είς τδν νόμον τδν π ιστεύγει δτι τ ίποτες 25 
ουδέν του χρεωστεϊ, καί μ.έ τούτον νά μ.είνη κ ίτες.

48· | 'Ομοίως έάν είς Σαρακηνδς άνκαλέ ένα Φράνκον είς τήν αύ
λήν διά βίον άπού χρεωστεϊ, καί ό Σαρακηνδς ούδέν εχει μ.αρτυ- 
ρίας, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό Φράνκος ούδέν έντέχετα ι νά στρέψω 
δρκον τού Σαρακηνοΰ, άν ούκ έχω κανένα πράγμα  άθύμησι. 30 

νθ. Αύτου λέγει το δίκαιον του Ρωμαίου καί τού Φράνκου.
ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. ΣΤ '. 30
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Έ άν γίνετα ι ότι ε ί; Φράνκο; άνκαλέ εί; τ/;ν αύλην άπού 
ένα Ρ ω μ ιόν, άπαί κανένα πράγμαν τό άνκαλέ όποϋ ένι κα- 

Οάπερ χρεΐός, καί ό Φράνκο; όπου άνκαλέ, ούδέν εχει Ρω- 
μήω ; μάρτυρας, έφειδήν έκεΐνος άρνάται τό χρεΐός του, άλλη 

5 μαρτυρίαις ούδέν ένι άξαζόμεναις κατά  τό δίκαιον καί κατά 
την άσίζαν, διότι ό Φράνκο; ούδέν ή μπορεί νά σύρη μαρτυρία 
ν.ατά ποόσωπα του Ρωμ.ήου, ούδέ ό Ρωμηος κατά  πρόσωπα του 

Φράνκου, κατά  την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμων. 
ξ. Αύτοϋ ξηγάτα ι τό δίκαιον τοΰ Ρεωμαίου καί τ ο ΰ ’Αρμενίου. 

10 Έ ά ν  γ ίνετα ι ό'τι ε ί; Ρωμ.ήος άνκαλέ ένα Άρμένην ε ί; την 
αύλην άπού κανένα πράγμαν τό  άνκαλέ, όποΰ νά ένη ώς γιόν 
χρεΐός, καί ό Ρωμαίος ό ένκαλών ούκ έχει μάρτυρας Ά ρμ έ- 
νου;, άλλοι μάρτυρες ούδέν του ένι αύταρκητόν τοΰ Ρωμαίου, 
διά τό ούδέν ήμποροΰν Ρωμαίοι νά φέρου μάρτυραν κατά  πρό- 

15 σωπα τοΰ ’Αρμενίου, μέ το δίκαιον καί κατά την άσίζαν.
‘Ομοίως έάν εί; Άρμένης ένκλητεύη εί; την αύλην άπού ένα 

Συριάνον διά χρεΐο; τό τοΰ χρεωστεΐ, καί ό Συριάνος άρνάται 
το χρεΐό; του, καί ό ’Αρμένης ούδέν έχει Συριάνους μάρτυρα;, 
έτερη μαρτυρίαις ούδέν τόν ήφελοΰν είς ούδέν, κατά  τό δίκαιον 

20 καί κατά  την άσίζαν τοΰ ρηγάτου τ ω ν ‘Ιεροσολύμων, 

ξα. Αύτοΰ λέγει 

στοόρη.
Έ άν γίνετα ι ό'τι 

ένα Νεστούρην, άπού εΐ τ ι καί άν ενη τό άνκάλεμαν άποΰ έ'ν 
25 διά χρείας, καί ό Συριάνος ούκ έχει Νεστούρου; μ,άρτυρες, άλ

λοι μάρτυρες ούδέν ένι τοΰ Συριάναυ ωφέλιμοι, καί έάν τό 
πράγμαν ούδέν έγίνετο είς την  αύλην, ό'τι ό Συριάνος ούδέν 
ή μπορεί νά φέοη μαρτυρία κατά  τό Νεστούριον, κ α τά  τήν 

άσίζαν τ ω ν ‘Ιεροσολύμων.
80 ‘Ομοίως έάν είς ’Αρμένης άνκαλέ έτερον διά χρεΐο; τό τοΰ 

χρωστεΐ καί άρνάται τό χρεΐός του, καί ό Άρμένης ούκ έ/ε ι

τό δίκ αιον τοΰ Συειάνου καί τοΰ Νε-

* 0 .
εις Συριανός άνκαλέ εί; την αύλά,ν άπού

ΐΊϊοτυυρυυ; μαρτυρας, άλλοι μάρτυρες ούδέν τόν χρήζουν τ ί-  
19.πότες, | έάν τό πράγμαν ούδέν έγίνετον είς την αύλην, διότι 

Α’ρμένιους ούδέν έμ.πορεΐ νά φέρη μαρτυρίαν κατά τοΰ Νεστού
ρου, κατά την άσίζαν τοΰ ρηγάτου τ ω ν ‘Ιεροσολύμων.

ξβ. Αύτοΰ νά άκούσετε διά τόν Νεστούρη καί τοΰ Ά κ ο υ β ίτη . 5
Έάν γίνετα ι ότι είς Νεστούρης άνκαλέ είς την αύλην άπού 

ένα Ά κουβίτην άπού εί τ ι  πράγμαν άποΰ τόν άνκαλέ όποΰ 

ένι χρεΐός, καί ό.Νεστούρης ό άνκαλών ούκ έχει Ά κουβίτας 
μάρτυρας, ούδέν ένι άξαζόμενοι τοΰ Νεστουρίου, έάν τό δά
νειον ού γέγονεν είς την  αύλην, ότι ό Νεστούριος ούκ ήνμπο- ίο  
ρεΐ νά φέρη μάρτυρας κατά  τό Ά κουβίτην, κ ατά  τό δίκαιον 
καί κατά την άσίζαν των ‘Ιεροσολύμων.

‘Ομοίως έάν είς Ά κουβίτης άνκαλέ εί; την αύλην ένα Σα- 
μαρίτην άπού χρεΐός όποΰ τοΰ χρεωστεΐ, καί ό Σαμαρίτης 

άρνάται τό χρεΐός, τό δίκαιον ορίζει ότι έχει χρνςσι νά έχη 15 
β' μάρτυρας Σαμαρίτας, ό'τι άλλαις μάρτυρες ούδέν χρηζου 
τίποτες, κα τά  τό  δίκαιον καί κ ατά  την άσίζα των 'Ιεροσολύ
μων, δ ιατί Ά κουβίτης ούδέν ήμπορεΐ νά σύρη μ,αρτυρία κ ατά  
τοΰ Σ αμ αρ ίτη .

ξγ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον τοΰ Σαμαρίτη καί τοΰ Σαρακηνοΰ. 20 
Έάν γίνετα ι ότι είς Σαμαρίτης άνγκαλέ είς την αύλην έ

ναν Σαρακηνόν διά χρεΐο; όποΰ τοΰ χρωστεΐ, καί ά Σαρακη- 
νός άρνάται τό χρεΐός του, χρη ζετα ι ό Σαμαρίτης μάρτυρας 
Σαρακηνούς, ότι άλλοι μ.άρτυρες ούδέν ένι ικανοί εις τον Σα
μαρίτη, άν ενη ότι τό πράγμαν ούδέν έγίνετο είς την αύλην, 25 
ότι ό Σαμαρίτης ο ^ έ ν  ήμπορεΐ νά σύρη μαρτυρίαν κ ατά  τοΰ 
Σαρακηνοΰ, κ ατά  την άσίζαν τοΰ ρηγάτου των ‘Ιεροσολύμων.

'Ομοίως έάν είς Σαρακηνός άνκαλέ είς την αύλην άπού ένα 
Εβραίον άπού χρεΐός όποΰ τοΰ χρεωστεΐ, καί ό Εβραίος άρ- 
νάται, τό δίκαιον ορίζει ότι τοΰ Σαρακηνοΰ ένι χρήσιν β' μάρ- 30 
τυράς ’Ιουδαίους, ούδεμή έτεροι μάρτυρες ούδέν τόν ώφελοΰν
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τίποτες, χωρίς τό χρεΐος άν έγίνετο είς τήν αύλήν, διότι ό 
Σαρακηνός ούδέν ή μπορεί μαρτυραν κατά  τόν ’Ιουδαίον, ούδέ 

ό Εβραίος κατά  τόν Σαρακηνόν, ούδέ ό Σαμαρίτπς, ούδέ ό 
Σ αμαρίτη; κα τά  πρόσωπα του Ίακουβίτη , ούδέ ό ’Ακουβίτης 

5 κατά  τοΰ Συριάνου, κατά  τό δίκαιον καί κατά  την  άσίζαν, 
ούδέ διά χρεΐος, ούδέ διά κλερονομίαν, ούδέ διά πράγμαν τό 
ήμπορεΐ νά γένη, άνευ τό  πράγμαν νά ένη φτιασμένον είς την  
αύλην, ό'τι το δίκαιον ορίζει, δτι ά π ’ εκείνον τόν νόμ.ον άποΰ 
ένι έκεΐνος όποΰ άνκαλέ, ά π ’ έκεΐνον | τόν νόμον χρη ζετα ι μάρ-φ, 

10 "τυρες, ό'τι ούτως ορίζει ό νόμος ό βασιλικός.
ξδ. Αύτοΰ ξη γα τα ι τό δίκαιον περί εκείνου όποΰ έ'νι δομέ- 

νος είς την αύλην διά χρεΐος τό χ[.]εω σ τεΐ.
Καλά νά ήγνωρίζετε ότι εί; άνθρωπος έ'νι παραδομένος είς 

την  αύλην διά βίον τό χρεωστεΐ ετέρου ανθρώπου, καί έ'πειτα 
15 έ'ρχεται κανείς άνθρωπος, ού καμμία  γυναίκα καί άνκαλοΰντον 

έκεΐνον όποΰ έ'νι κρατούμενος είς την αύλην, καί λαλοΰν δτι 
χρεωστεΐ τους πραγμαν, δίκαιον ορίζει δτι άνίσως δτι έκεΐνος, 
ού εκείνη όπου άνκαλέ τόν άρεστιασμένον, ούδέν έ'χουν εξου
σίαν είς έκεΐνον όποΰ τόν έ'χουν είς την φυλακή διά τό χρεΐος 

20 όποΰ τοΰ χρεωστεΐ, ήμπορεΐ καλά μετά  τα ΰ τα  νά τόν βάλη 
είς τήν φυλακή του καί να τόν κρατή ώ ςπου νά πλερωθη τό 
χρειω στεΐ καί άν έπλέρωσεν καί τ ίποτες διά λόγου του τοΰ άλ
λου χρεωφελέτη, καί τούτον ένι κείμενον κατά  την άσίζαν. 

'Ομοίως έάν γ ίνετα ι δτι έκεΐνος όποΰ κρατεί τόν παραδομέ- 
25 νον είς την φυλακήν του ώς χριστιανόν, καί έκεΐνος έχει άλ- 

λ.ου χρειωφελετας εί; τούς ποίως τούτος ό παραδομένος χρΐω - 
στεΐ καρτέσια, καί έκεΐνος α π ισ τεί έκεΐνον όποΰ κοατεΐ τόν 
παραδομένον, ό'τι ούδέν τόν έπλέρωσεν τό τοΰ χρεωστεΐ, ού 
ούδέν τοΰ χρωστεΐ ποτέ δσα τοΰ ζητά , τό δίκαιον ορίζει δτι 

30 ό βισκούντης νά τόν ποίση νά όμόση έπάνω είς τά  άγια έ
κεΐνον όποΰ κρατεί τόν παραδομ.ένον είς την φυλακήν του, νά

όμολογήση άληθινά άπό έκεΐνον όποΰ τοΰ χρεω στεΐ ό παρα
δομένος, καί έντέ νά πή όνπρός του πόσα τοΰ χρωστεΐ, καί 
πόσα έπερίλαβεν, καί τότες νά τον όρίση ό βισκούντης είς τόν 
όρκον τόν έποΐκεν δτι παρευτύς δτι νά πλερωθη νά τόν π α -  
ραδώση είς την  αύλην, καί ή αύλή, άν ούδέν έχη άλλον χρειω- 
φελέτην, ’ έντέχετα ι παρευτύς νά τόν άξαπολύση, καί τούτον 
ενι δίκαιον καί κείμενον, δ τ ι νά τόν ποίσου νά όμόση ούτως 
έκεΐνον όποΰ τόν κρατεί είς την φυλακήν του, δτι « άν είχα  
έναν φίλον μου είς την φυλακήν μου καί χρωστή βίον άλλ.ου 
άνθρώπου, ού γεναίκας, ήθελα πεΐν δτι χρεωστεΐ μου ρ" πέρ
πυρα, καί έκεΐνος ούδέν νά. μοΰ έχρώστεν τ ίποτες » καί είς 
τοιούτην όπλήν ήθελαν κουρεύειν τόν β ίον ' άπα ί τούς κα
λούς λ.άς .

ςε. Έφειδήν εΐπαμέν σας τά  δικαιώ ματα τούς δανειστιόδες, 
τώρα νά σας διδάξωμεν τά  δικαιώ ματα τούς ένκυτάδες όποΰ 
έμπαίνουν ένκυτάδες διά άλαλου; λ α ; . Αύτοΰ λέγει τόν ένπρό- 
λογον λατίνικα νόμιμα, τούτεστιν τό δίκαιον τής ένκυμασίας.

| Καλά έντέχετα ι πάσα άνθρωπος νά ήγνωοίζη δ τ ι οί έν
κυτάδες έ'νι δεύτεροι χρειωφελέταις, ό'τι δταν έκεΐνος όποΰ 
έδάνεισεν τόν βίον του, ούδέν ήμπορεΐ νά πλερωθη άπα ί τόν 
χρειωφελέτην του, χρήζετα ι μέ δίκαιον δτι οί ένκυτάδες νά πλε- 
ρώσουν ο, τ ι  διά τοΰτον έπήρεν ό έμπιστευτιος τούς ένκυτά- 
δες, διότι έφοβεΐτον άπα ί τόν χρειωφελέτην του · καί διά τοΰ
τον βλεπηθήτε καλά τίναν ένγκυέστε, δτι τό δίκαιον ορίζει 
καθώς ένι ούτως θεσπισμένον.

ζ7· Αύτοΰ νά άκούση; περί τοΰ ένκυτή όποΰ άρνάται τό 
ένκύθην, καί μετά  ταΰτα  ο μ ο λ ο γείτο .

Καλά νά ήγνωρίζετε δτι, άν ένη δ τ ι είς άνθρωπος γίνετα ι 
ένκυτής διά άλλον άνθρωπον, καί ό δανειστιός, τούτέστιν ό 

έμπιστευτιος, ζη τα  τό άμάχιν τοΰ ένκυτή του, καί ό ένκυ
τής άρνάται την ένκυμασίαν είς την αύλήν, καί έπειτα  άνα-
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γνωρίζει την ένκυμασίαν άνευ δυναστών μαρτύρων εί; την αυ

λήν, το δίκαιον ορίζει δτι έκεΐνο; ό ένκυτή; ένι όλο προτή- 
τερα άπιστο; καί εχασεν άπόκρισιν εΐ; την αυλήν, έ'ρ δλον 
τον χρόνον τ ή ; ζωής αύτού νά μή τον πάρουν μάρτυραν, ουδέ 

5 νά π ιστευτή  άπού εί τ ι  είπή, καί πέφτει νά πλερώση εί; τήν 
κρίσιν τοιούτον δικαίωμαν, καΟάπερ χρεωστεΐ νά δώση άνθρω- 

πο ; [άπι]στος.
ξζ. Αύτού λέγει το  δίκαιον περί έκείνου όπου πουλεΐ το 

άμ.άχι του ένκυτή του διά περιττού παρά τά  του χρωστεΐ,

10 καί π ω ; χρήζετα ι νά πλερώση καί νά στρέψη τά  περ ιττού .
Έ ίά ν ) γίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; ενι ένκυτή;, καί ζη τα ; του 

τδ άμάχιν του καί έκεΤνο; δίδει σου το, καί έσού πουλεΐ; το 
περιττού εκείνον τδ άριάχιν παρά έτεσαΰτα δσα σου χρεωστεΐ 
ή ένκυμασία του διά τδ  ποιον σου έδωκεν τδ  άμάχιν του, τδ 

15 δίκαιον όοίζει δτι έσού νά του στρέψη; τ ά  περιττού του ά- 
μαχίου του ένκυτή όπου σου έπαράδωκεν τδ  άμάχιν, δτι τού
τον ένι δίκαιον, καί άν ένη δ τ ι στρέψει; τά  περιττού του 
χρειωφελέτη, δίκαιον ένι νά τά  ίκανώση; τού ένκυτή, άν θελήση

νά σου τά  ζη τή ση ,
20 ξη. Αύτού λέγει τδ  δίκαιον περί έκείνου όπου μακρυνίσκει 

τδ ά μ ά χ ι του χρειωφελ.έτη του, άφδν τδ έπήρεν .
’Εάν γίνετα ι δ τ ι εί; άνθρωπο; έχει έναν του χρεωφελέτην, 

καί έρχεται εΐ; αύτόν του εί; τδν καιρόν, τδν λέγετα ι εί; τδ 
τάρμε, καί ζητα. του τδν βίον του τδ  του έδάνεισεν, καί ό 

25 χρειωφελέτη; άποκρίνεταί τον « ούδέν ήυ.πορω νά σε πλερώσω 

τώρα », καί ό δανειστή; λαλ,εΐ του « έφειδήν ούδέν θέλεις νά 
μέ πλερώσης, υπάγω  νά πάρω τδ άμ άχι του; ένκυτάδε; »,
| καί έν τούτω  ό χρειωφελέτη; παρακαλεΐ τον « μηδέν πά- ιρ. 52. 
ρη; τδ  άμάχι τού; ένκυτάδε;, δ τ ι θέλω σού δώσει τδ άμάχι 

30 διά τού; ένκυτάδε; ρ.ου », καί έφειδήν του δώσει τδ  άμάχι 
του διά  τού ; ένκυτάδε; του, παρακαλεΐ έτεσαυτα εκείνον καί
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άίξη του, καί ένμπιστεύεταί του καί δίδει του έκεϊνόν του τδ  

άμάχιν ιε ήμέραι; πολεμωντα, καί λέγει του δ τ ι νά τού στρέ
ψη έκεΐνον τδ άμάχι, οΰ καλλιώτερον εί; τήν άκραν των ι ε' 
ή μ ερΰν  γίνωσκε, δ τ ι τδ δίκαιον ορίζει, δτι άν ένη δτι έκεΐ- 

νο; ό χρειωφελέτη; ούδέν θελήσει μετά  ταύτα  νά στρέψη τδ  ο 
άμάχι του έμπιστευτιω , δτε οί ένκυτάδε; ενι κ ίτε ; άπού έπε- 
σχύτχ δσον έχρηζεν έκεΐνον τδ  άμάχι άπα ί τήν ένγκυμασίαν, 

έφειδήν έκεΐνο; ένπιστεύτην του, κατά  τδ  δίκαιον καί κ ατά  
τήν άσίζαν του ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων .

ξθ. Αύτου λέγει περί των ένκυτάδων όπου θέλουν ν’ άποφ- 10 
γούν άπαί τήν ένκυμασίαν, καί πότε έμπορούν νά άποφγούν, 
καί πότε ό χ ι.

’Εάν εί; άνθρωπο; βάλη τρεΐ; ένκυτάδε; εί; ένκυμασίαν, κα
τά  τήν άσίζαν τ ή ;  χώρας, εί; έναν άνθρωπον, ού εί; μίαν γ ε - 
ναΐκχ, καί εί; τδ  πλεΐον φανερόν, ούδέν ήμπορεΐ άπ’ έκεΐ νά Ιό  
κιτιάση τδν έναν ένκυτήν, άνευ του άλλου, καί άν έκεΐνο; ό
που έβαλεν νά είπεν τού χρειωφελέτη του « λ.άβε, δτι π λε - 
ρόνω σου τά  πέρπυρα τούτα  διά όδεΐνά μου ένκυτή (καί νά 
τον όνοματίση), καί λέγει του δτ ι θέλει νά ένη κ ίτε ; άπαί 
τήν ένκυμασίαν » , ήςευρε δτι τδ δίκαιον ορίζει δτι ούδέν ήμπο- 20 
ρεΐ νά τδ ποίση ούδέ νά κιτιάση τδν έναν ένκυτήν άνευ του 
άλλου· καί γ ίνετα ι δ τ ι ό εί; των ένκυτάδων νά έπήρεν άπαί 
τδ έδικόν του, ού ετέρου, καί νά ήλθεν εί; τδν δανειστών καί 
νά τού ειπεν « νά, κΰρι, δτι θέλω νά κ ιτ ιχσ τω  άπού δσον 
έμπορω τδ μερτικόν μου άπαί τδ  σού είμαι ένκυτή;, » γίνω- 25 
σκε δτι τ ίπ ο τε ; ούδέν χ ρ ίζε ι, καί ούδέν έμπορεΐ νά κιτιάση 
τδν έναν άνευ τού άλλου.

ο. Αύτού νά άκούση; τδ  δίκαιον τού ένκυτή τού ά μ α χ ίο υ .

Έάν έγώ ήμαι ένκυτή; τού Μπερνάρτ διά  τδ  Μαρτή, καί 
ό Μπερνάρτ ζη τα  μου τδ  άμάχιν μου, καί έγώ  δίδω το διά 30 
τδν Μαρτήν τού ποίου είμαι ένκυτή;, καί γ ίνετα ι δτι μετά
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τούτον χπεθαίνγ ό Μάρτης έχοντα έκεϊνον το άμάχιν μου, τ'ο 

δίκαιον ορίζει δτι ό ένκυτής ένι κίτες άπού δσα άξιάζεί εκεί
νον το άμάχι, μέ δίκαιον καί κατά  την άσίζαν των Ιεροσο
λύμων .

5 οα. *ίΐδε λέγει το δίκαιον διά έκεΐνον τον χρειωφελέτην ά- 
ποϋ ν’ άφίντ] νά πουληθούν τά  άμάχια  τού ένκυτάδες του, καί 
ούδέν έχει άπόθεν νά τά  καλλιωτερίσ·/].

’Εάν εΐ; άνθρωπος βάνν] ένκυτάδες διά λόγου του εΐ; έναν 
έτερον χρεωφελέτην του, καί γίνετα ι | δτι τά  άμάχια  τούς εν- φ· 53. 

10 κυτάδες έπουλήθησαν, το δίκαιον ορίζει δτι εκείνος όποΰ έβα- 
λεν τούς ένκυτάδες ένι κρατημένος νά στρέψη έκείνου τήν 
τιμ.ην τών άμ,αχίων του τά  έπουλήθησαν διά λόγου του, καί 
άν εν·/} δτι χρεωφελέτης, τούτέστιν εκείνος όπου τον έβαλεν 
εις την ένκυμασίαν, ούδέν ήμ.πορεϊ νά του στρέψη τήν τιμ.ήν 

1δ των άμαχίων του, ή αυλή έντέχετα ι νά τον παραδώστ) τούς 
ένκυτάδες τδ κορμίν του χρειωφελέτη, καί έντέχετα ι νά τον 
κρατή εις την φυλακήν του καί εις τδ σπίτιν του, οΰ έκεϊ ό
που θέλει, ώς χριστιανόν, έως δπου νά τον πλερώσν), καί οϋδέν 
έντέχετα ι νά τον δέργ, ούδέ νά του ποιήσνι κανένα κακόν, καί 

20 έντέχετα ι νά τον τα γ ίζ γ  άν καν ψουμίν καί ρόν, άν οϋδέν θε- 
λήση νά του δώσγ περιττού, καί άν εχτ} άλλους ένκυτάδε; 

όπου θελήσουν νά ζητήσουν τίποτες απ’ έκεινον άπαί τδ  έχά- 
σαν διά λόγου του, έντέχετα ι νά τδν άμαντιάσγι δλα, μέ δίκαιον, 

οβ. Αύτοϋ λέγει τδ δίκαιον περί εκείνων των ένκυτάδων 
25 όπου ούδέν έχου νά ποιήσουν ώς ένκυτάδες, οΰ άν έπέοασαν 

άπαί τδ ρηγάτον.
Εαν γίνετα ι οτι εις άνθρωπος δανείζει απα ι τον βιον του 

ετέρου ανθρώπου, καί έκείνος λανβάνει ένκυτάδες κ ατά  την 
άσίζαν τής χώρας, καί γίνετα ι δτι κανενείς διαβαίνει την γήν,

30 τούτέστιν περα, οΰ εχει κανένα άπαί τού; ένγκυτάδες όπου 
ούδέν εχει άπόθεν νά ποίστι ώς ένκυτήν, έκεϊνος όπου δύναται

νά ποίσγ ώς ένκυτήν, εις δλα πρέπει νά ποισγ ώς ένκυτήν · καί 

άν οϋδέν εχγι τινά  όπου δύναται νά ποίση, ώς ένκυτήν, τδ δίκαιον 
ορίζει δτι έκεϊνος όπου ούδέν έχει νά ποίστ) ώς ένκυτήν, έν- 
τέχετα ι' νά όμοσγ έπάνω εί; τά  άγια, δτι ούδέν έχει άνω τής 
γης, ούδέ κάτω τής γης όπου δύναται νά ποιήση καθαπερ ·> 
ένκυτήν, καί μετά  τδ  νά ενρ κίτες μέ δίκαιον.

ογ. Αύτοϋ λέγει τδ  δίκαιον των άμαχίων, καί πόσον νά 
τά κρατή πριν τά  πουλήσ γ.

Νά ήγνωρίζετε καλά δτ ι άν ένγ εί; άνθρωπος ένκυτής έτε- 
ρου άνθρούπου κατά την άσίζαν τής χώρας, καί ζη τα  του τδ 10 
άμάχιν του εις τδ τάρμε, καί έκεϊνος δίδει του, καί μετά  ταϋ- 
τ χ  παρακαλεΐ τον έκείνου όπου του έ’δωκεν τδ  ά μ άχι του νά 
του αύξήσρ τδ  τάρμ.ε ι ε’ ήμέραις πολομώντά το, καλά νά ά- 
γνωρίσετε δτι ό δανειστιός, άν θέλτ, θέλει πάρει τδ άμαχι 
έσω του καί θέλει τδ κρατήσει δλας τάς ι ε’ ήμ,έρας, έάν θέλγ 
μέ δίκαιον, καί δυναστείαν ούδέν δύναται ό ένκυτής να του 
ποιήσρ · καί άν ούδέν τδ  πλερώση εις την άκραν των ιε  ή 
μερων, τδ δίκαιον ορίζει δτι έσού δύνασαι νά τδ διαλαλήσρ; 
καί νά τδ πουλήσης εις την χώραν ά μ ά χ ι έξαπόλυτον, καί 

_ όπου περί|ττου βάλλει, θέλει τδ λάβειν, καί πρέπει οΰτω; νά go 
το διαλσ.λήσουν γ ' ήμέραις εις την χώραν μετά  την πεντα - 
καιδεκάτην, καί την τρίτην ήμέρα νά τδ λεβριάσουν πώ λη- 
μαν γενομένον έκείνου όπου περιττού νά βάλγ · άμμε καλα 
νά ήγνωρίζγς, δτι ού δύναται, ούδέ ήμπορεϊ νά πουλήσγ τδ 
άμάχι ήτσου έγλήγορα ό ένκυτής, νά του δώσγ έπεσαϋτα ώς 25 
που νά διαβή ή πεντακα ιδεκάτη, καθά ένι άνωθεν λαλημένον.

οδ. Αύτοϋ λέγει τδ δίκαιον περί του άμαχίου τδ νά ρεσπετιάσν) 
άπαί την πρώτη πούλησι, άνευ τής είδήσεως του άφέντη του, καί 
έπειτα πουλεϊ τδ άμάχι την άλλην ήμέρα διά παρκάτω, έπάνω 
εις τίναν νά πέσρ ή αύτή ζημία  τοΰ παρκάτου, καί τίς νά την 30 
πλερώσγ, οΰ ό άφέντης τοϋ άμαχίου, οΰ ό διαλαλητής.
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Έάν είς άνθρωπο; ένη ένκυτής ετέρου άνθρώπόυ διά ρ' πέρ
πυρα, καί ό δανειστώ ; ζη τα  του το  άμ.άχι του ένκυτή του, 
καί ό ένκυτή; δίδει του μία μούλα, καί δ δανειστής πολομα 
καί πουλοΟν τήν μούλουν άπάτουν, τούτέστιν άξαπόλυτα, καί 

5 ήμπορεΐ νά έχη άπαί τήν μούλαν ρ' πέρπυρα, καί άφόν ποίση 

τήν πούλησι, άξανακράζει την καί τες άξαναπολομα άλλην η
μέρα νά τήν πουλήσουν, καί ούδέν εύοίσκει άπαί τήν μούλαν 
παρά ξ' πέρπυρα, καί πουλεΐ την διά έτεσαΰτα, έπειτα  έ'ρχε- 

τα ι 6 δανεισμός καί άξαναζητα ά μ άχι του ένκυτή τής λεί- 
10 ψης των ρ' περπύρων, καί άποκριναται ό ένκυτή; « ούδέν νά 

σου δώσω έτερον άμάχιν, δτι έσού έπούλησες τήν μούλαν μ.ου 
διά ρ' πέρπυρα των ποίων σου ήμουν ένκυτής, καί έάν έρε- 
σπετίασες τήν μούλαν, ούδέν τήν έρεσπετίασες μέ τήν εϊδησίν 
μου, διά τοΰτο ούδέν θέλω νά σου άπολογηθώ, έάν ού μή τδ 

15 είδη ή αύλη », καί ό δανειστιδς άποκριναται « αληθώς έρε- 

σπετίασα τήν μούλαν σου, διά νά μέ πλερώση ό χρεωφελέτης 
τά  πέρπυρα, καί οχι διά άλλ.ον, καί έπουλήθην ή μούλα σου 
μ.ετά ταυτα , θέλω νά μέ ςηπλερώσης τά  ρ' πέρπυρα, άν τδ 
άγνωρίση ή αύλή · » τδ  δίκαιον ορίζει δτι οί κριτάδες έντέ- 

20 χετα ι νά βιγλίσουν καί νά κρίνουν έπάνω τοΰ παρόντος έν- 
κλήματος, καί έπάνω εί; όσα τοΰ ’μοιάζουν, δτι ό ένκυτής 
ένι μετά  τα ΰ τα  λυτός, έφειδήν ό δανειστιδς έξανάκραξεν τήν 
μούλαν άπαί τήν πούλησιν, ού τοΰ άμαχίου, άνευ ε ίιη σ ή ςτο υ . 

οε. Αύτοΰ λέγει τδ  δίκαιον περί τών ενκυτάδων τών τ ε -  
25 Ονεώτων, οέτινες ¿τελεύτησαν πριν πλερωθή τδ ένκύθην, καί 

■ είς τίναν νά σσραφή ό δανειστής διά τδ  έδικόν του.
Έάν γίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; δανείζει ετέρου άνθρώπου 

πέρπυρα ρ’, καί έκεΐνος διά τήν άποθάρρησιν τών περπύρων ό 
δανειστιδς | (1).....................................................

(1) Άποχοπέντο; ένδ; φύλλου, λείπει τδ τε'λο; τοΰ παρόντος οε' κεφα
λαίου, δλοχληρον Οε τδ ος και ή άρ/ή τοΰ επομένου οζ .

314 Α Σ I Ζ Λ I
........................................................... νά ποίση ώς ένγκυτήν, ή

αύλή έντέχετα ι νά τόν ποίση νά όμόση έπάνω εί; τα  άγια , 
δτι ούδέν έχει άνω τής γής, ούδέ κάτω τής γής άπόθεν 
νά ποίση, ώς γιον ένκυτής, καί μετά  ένι λυτός, τούτέστιν
τό λέγει φράνκικα κίτες, έάν ένη δτι ό δανειστιδς ούδέν 
θέλει νά τόν κρατή τη  εί; τήν φυλακήν του, καθάπερ έλα- 
λήθη ανώτερα εί; τά  άλλα κρισίματα · άνμέ άν ένη δτι 6 
δανειστώ; ήμπορεΐ μ ετά  τα ΰ τα  νά μάθη άπού κάτινες ο
πλήν οπω ; ό ένκυτή; όποΰ έχει πραγμαν άπού τό ποιον 
ήμπορεΐ νά ποίση ώ ; ένκυτήν, παντός διά τόν όρκον ούδέν 
νά άφήση ό δανειστώ ; νά μηδέν πάρη τό ά μ ά χ ι τοΰ ένκυτή 
του καί νά πλερωθή, καί ό ένκυτής όποΰ ώμοσεν ε ί; τά  
άγια ποΰ νά πέση νά δώση τής κρίσεως τοΰτον δικαίωμαν
καθότι πρέπει νά δούση άνθροίπος άπιστος · έάν ό χρειωφελέ

της όποΰ τον έβαλεν ένκυτήν, καί ούδέν θελήσει νά τόν 
άποσπάση εί: κανένα τίποτες, ό βισκούντης καί ή αύλή έν- 

τέχετα ι νά δώσου ορισμόν τού; ένκυτάδες νά πάρου έτεσαΰ- 
τα πράγματα  άπ’ έκεΐνον άποΰ τούς άφήκεν, ακόμη καί νά 

πουλήσουν άπα ί τό ποιον νά λυθή · καί άν γίνετα ι δτι ό 
χρειωφελέτης ήτον ξένος άπ’ έξω τής χώρας, καί νά ήθελεν 
νά έπήγεν, 6 δανειστώ ; ήμπορεΐ καλά νά τόν κωλύση τό ά
μάχιν του, άνευ νά ποίση νώσι είς τήν  αύλήν, καί νά περιο- 

ρίση τό κορμίν τοΰ χρεωφελέτη, ως που νά τόν ποίση νώσιν 

είς τήν αύλήν, καί ό βισκούντης έντέχετα ι νά στείλη νά τόν 
φέρη έμπροστέν του διά νά ίκανώση τό  χρεωστεΐ εκείνου, οΰ 
εκείνης διά τόν ποΐον τόν ¿περιόρισαν · ομοίως έμπορεΐ ό έν
κυτής έκεΐνον όποΰ τον έβαλεν είς τήν  ένκυμασίαν, καί άν 
ούδέν έχη άπόθεν νά πλερώση, ου νά τόν άποβγάλη άπαί τήν 
ένκυμασίαν, άφόν ώμοσεν, καθώς άνωθεν έλαλήθη, ή αύλή έν- 
σέχεται νά τον δώση τοΰ ένκυτή, καί έντέχετα ι νά τον κρα
τή  εί; τήν φυλακήν ώ; χριστιανόν, άνευ νά τοΰ κακοποίηση,
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άχρι νά πλερωθή, καί τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  
τήν άσ ίζαν.

ον). Αύτοΰ νά ακούσετε τδ δίκαιον όποΰ ένι ένκυτής, καί 
πότε δύναται νά έβγη άπαί την ένκυμασίαν, καί πότε ούδέν 

5 ήμπορεΐ νά έβγη .

Καλά νά ή γνωρίζετε ότι άν ένη έμ πει ένκυτής δ ι’ άλλον 
έως ένα καιρόν ώνοματισμένον, καί γίνετα ι μετά  ταΰτα , ότι 
ό καιρός πριν έβγη, άνκρίζεται ό ένκυτης μέ τον χρειοοφελέ- 

την, [και) ερχεται εις την αύλήν, ααί [άνκίαλέ τον [χρεω]ρε- 
10 λετη καί λεγει, θέλει νά εβγη, καί ζη τα  νά τον άποφγάλη 

ά π ’ έκεΐ όπου τον έβαλεν, ότι ούδέν θέλει πλεΐον νά ένη εις 
την ενκυμασίαν, τό δίκαιον ορίζει ότι ό ένκυτής ούδέν έμπο- 
ρεΐ νά άποφγή, ουδέ νά τον σφίξη τίποτες ό χρειωφελέτης έως 
τον καιρόν του τάρμε τ ’ ώνοματισμ,ένον, άν ούδέν έχουσιν αλ

ί15 λον στοίχημαν μέσον τους, ου άν ούδέν θέλη ό χρειωφελέτης 
νά πέραση άπαί την χώραν, ότι άν Ο έλη νά έβγη έξω τη ς 
χωράς αύτης, οΰ τής θαλάσσου, ου τής γης, ενι | δίκαιον νά <ρ.50. 

τον άποβγάλη, είς τανιό τοΰ ένκυτη, άν θέλη ό ένκυτης, ότι 
ούτως ενι δίκαιον .

οθ. Αύτοΰ λεγει τό δίκαιον διά έκείνου όπου ούδέν όμολο- 
γα  παρά τό ήμισον της ένκυμασίας.

Έ άν είς άνθρωπος έ'χη ένκυτην ένα διά πέρπυρα κ', καί ότο 
ερτη το ταρμε ό δανειστής ζητα  του τό άμάχιν του των κ’ περ
πύρων περί των ποίων ενι ένκυτης, καί ό ένκυτης λαλεΐτου  « μή 

35 το όρίσοι ό θεός, ότι ούδέν σου είμαι ένκυτης παρά διά ό πέρ
πυρα », τό δίκαιον ορίζει ότι, άν θέληση ό άνκαλών νά οέοη 
β' μάρτυρας όπου τον είδαν νά γένη ένκυτης του διά κ' πέρπυ
ρα, έκεΐνος χρεωστεϊ νά τά  πλερώση ■ καί άν ούδέν έ /η  β' μάρ
τυρας το πώς τον ενι ένκυτης διά τά  κ' πέρπυρα, ό ένκυτης νά 

30 ομύση έπάνω εις τά  άγια, ότι ούδέν του ένι ένκυτης παρά διά 
ι πέρπυρα, καί τούτα νά τον πλερώση,καί νά λυθγί μέ δίκαιον.
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π. ‘Ωδε λέγει τό δίκαιον την δύναμιν το Ο άμαχίου τό παίρ- 

νου του ένκυτη .
Έ άν είς άνθρωπος ένη ένκυτης ετέρου άνθρώπου, καί έκεΐ

νος όπου του ένι ένκυτης θέλει νά τοΰ πάρη τό άμάχιν του, 
έντέχεται νά τον άφήση νά τό πάρη, καί άν ό ένκυτης πάρη 5 
τό άμάχιν του δυναστικώς, καί έκεΐνος έμπορέ νά δείξη μέ 
β’ μάρτυρας ότι ενι ένκυτης του, έκεΐνος έντέχετα ι νά ένη κα- 
κοδικημένος ώς έναν δυνάστη της χώρας, ότι άν τό ύστέρησεν 
τό άμάχιν του άδικα, ή αύλη ήθελε τον ποίσει νά τό στρέψη 
μέ δίκαιον- καί καλά νά ήγνωρίζης ότι πάντες οί άνθρωποι 10 
ήμπορουν καλά νά πάρουν τό άμάχιν τούς ένγκυτάδες τους ά- 
νευ ένκλήματο; αύλης, μέ τοιοΰτος, νά έχη β' μάρτυρας τό 
πώς τοΰ ένι ένκυτης, ότι ούτως ένι δίκαιον.

πα. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον όπου έμπορεΐ νά πουληση την 
οικίαν του χρωφελέτη, τοΰ ενγκυτη, ου τοΰ δανειστή, ποία 15 

πούλησι ά ξ ιά ζε ι.
Έ άν είς άνθρωπος ενη ένκυτης έτέρου άνθρώπου, καί ό δα- 

νειστιός ζη τα  τό άμάχιν του τοΰ ένκυτη του, καί ό ένκυτης 
δίδει του τό άμάχιν τοΰ χρεωφελέτη, τούτέστιν τόν οίκόν του 
όπου τόν έβαλεν είς την ένκυμασία, ό δανειστής ούδέν ήμπο- 20 
ρεΐ νά τό πάρη, διότι ούδέν νά ήμπορήση νά τό πουληση έ- 
κεΐνον τό άπλίκιν, άνμέ ό ένκυτης έντέχετα ι καί ήμπορεΐ νά 
πουληση έκείνην την κλήραν, καί νά λυθή άπαί τό χρεΐός του 
τής ένκυμασίας· άμμέ άν ό ένκυτής νά θέλησεν νά έδωκεν 
την κληρονομιάν του τοΰ δανειστή, ήμπορεΐ νά τό πάρη καί 25 
νά τό πουληση μέ δίκαι · άμμέ έάν ά δανειστιός νά πούλησεν 
την κληρονομιάν του χρεωφελέτη του, καί ό ένκυτής όποΰ έ- 
πήρεν τήν κληρονομιάν καί ό δανειστιός έτελεύτησαν, καί κα
νένας συνγκενήν όπου ήτον ή ρηθεΐσα κλήρα νά ήλθεν όμπρός 
καί νά έζήτησεν έκείνην τήν κλήραν, ώς δίκαιος κληρονόμος 30 
έντέχεται νά τόν λάβη, καί έκεΐνος όποΰ έγόρασεν τήν κλή-
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ραν ηθελεν | χάσειν πάντα  όσα έδωκεν, μέ δίκαιον, καί διά τοΰ-φ, 
τον ούδέν πρέπει ό ένκαλών νά πουληση την κληραν, άμμε ό 
ένκυτης, εις το ποΤον κανέναν φόβον, ουδέ κίνδυνος κανείς της 
πούλησης, διότι το δίκαιον καί το κείριενον ορίζει τό, δτι ό 

5 ένκυτης έντέχετα ι νά τδ  πουλ·ηση καί νά λυθη άπαί τον δε
σμόν της ένκυμασίας.

πβ. Αύτου λέγει το δίκαιον περί των άμαχίω ν των ένκυ- 
τών τ ά  έπουληθησαν, καί τ ί ;  νά τά  καλλιωτερίση.

’Εάν εις άνθρωπος έχη έ'να χρειωφελέτην ούδεν ήμ,πορεΐ κά- 
10 νόλου νά τον βάλη εις ένκυμασίαν διά νά κράχτη, το λέγε

τα ι ρεσπιτέρ, έκεΐνον τδ χρεωστεΐ νά τδ πλερώση του χρειω- 

φελέτη του, δτι πρέπει οί άνθρωποι νά ξεύρουν δτι άν ενη, 
δτι ό χρειωφελέτης άφησει νά πουληθη το άμάχι του ένκυτη 
του άποΰ έ’νι χρειωφελέτης του, οΰ τά  άμάχια  τούς ένκυτά- 

15 δες χαθούν, δι αύτόν ούδεν νά μεωη τδ χρεΐος τδ  χρεωστεΐ 
ό ένκυτης του δανειστιώ του, όποΰ ένι άπού άλλον μέρος νά 
μ,ηδέν δώση, άνμέ νά του στρέψη δλα του τά  άμάχια  καί όση 
ζημίαν λάβη δ ιατί έπουληθησαν τά  άμάχια  του διά λόγου 
του καί διά τδ χρεΐος του, καί τούτον έ'νι δίκαιον καί κείμε- 

20 νον κατά  την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων .

π γ . Περί έκείνου όπου δανείζει τδ  ύποζύγιόν του ετέρου, 
καί έ'νι χρειωφελέτης.

’Εάν είς άνθρωπος θέληση νά π ο ίσ η . αγαθοσύνην ένοΰ του 
φίλου, καί ποιεί του τδ καλόν, τούτέστιν δανείζει του τδ  κτη - 

25 νόν του, ου άφηνει τον νά καβαλλικέψη όνμπρός του επάνω εις 
τδ  κτηνόν του επάνω είς την σέλλα, καί έκεΐνος καβαλλικεύ- 

γ ε ι δπίσω του, καί έκεΐνος ό φίλος σου έ'νι τοιοΰτος άνθρωπος 
δτι ένι ένκυτης, ου χοειωφελέτης κανενοΰ ανθρώπου, οΰ καμ.μίας 

γυναίκας, καί ένπλάζουν τον καοαλλικεύγοντα τδ κτηνόν σου 
30 μόνος του, οΰ μετά σου, ένπροστέν σου είς την σέλλα, κα ί έ- 

σού είσαι όπίσω καβαλλικεμένος, τδ δίκαιον ορίζει δτι έκεΐ
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νος, οΰ έκείνη, τούς ποιους ένι ένκυτης, οΰ χρειωφελέτης, ήμ- 
ποροΰν καλά νά του σηκώσουν τδ άλογον διά τδ  χρεΐάς του, 
οΰ διά την ένκυμασίαν του νά λυθη, δτι αύτδν ένι κείμενον 
κατά την ά σ ίζ α ν  καί βλεπηθ'ητε καλά νά ήγνωρίζετε τ ί -  
ναν τ ιμ ά τε  καί τίνος πολοματε καλοσύνην, νά ένη τοιοΰτον 5 

ο.58.| κορμίν όπου νά μηδέν ήμπορη.-ης νά χάσης μέ δ ίκ α ιο ν  δτι 
νά ήξεύρετε δτι καλά ένι μαρτυρημένον πραγμαν δτι τδ κτη- 
νδν ένι εδικόν του, έφειδην καβαλλικεύει όνμπρός σου καί έσού 
όπίσω το υ .

πδ. Αύτου τδ θέλετε ακούσει τδ δίκαιον των ανθρώπων καί 10 
των γυναικών όπου δουλεύουν μέ μηνίο μέ άλλους λάς, καί 
άπαί τά  πρά γμ α τα  τά  μισταρόνου οι άνθρωποι καί ή γυναί
κες άλλους διά βίον τόν έντέχετα ι νά έχη καί νά δώση καί 
πώς νά τδ π ά ρη . Αυτός ό έμπρόλογος ένι νόμιμος γραμμα
τικός. Αύτου λέγει τδ δίκαιον του σιργέντη, καί ποταπην έ- 15 

ξουσίαν έχει ό αφέντης κατά τδν σιργέντην του, καί ό σιργέντης 
κατά τδν άφέντην του .

’Εάν είς άνθρωπος, οΰ μία γυναίκα κράτη ενα δοΰλον σιρ
γέντη, οΰ μίαν δούλη λεγάμενη τζανμπερλάναν, είς καιρόν νο- 
ματισμένον, τδ  λέγετα ι τάρμε, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό αφέντης, 20 
οΰ ή κυρά όπου τδν έκράτησεν, έχει καλά έτεσαύτην έξουσίαν 
δτι πασα φοράν όπου θέλει ήμπορεΐ νά τδν άπολογιάση τδν 
σιργέντην, οΰ την τζανμπερλάναν την έκράτησεν, μέ τοιουτον, 
δτι νά τδν πλερώση είς όσον καιρόν άποΰ του έδούλεψεν, καί 
άλλόίως ή απολογία ούδέν άςιάζει· άμμε ό σιργέντης, οΰ η 25 
τζανπερλάνα ούδέν ήμποροΰ άπαί τον άφέντην τους, οΰ άπαί 
τ-ην κυράν τους, ώς τδν καιρόν τους, άν ούδέ/ θέληση ή κυρά, 
οΰ ά άφέντης του · άμμέ άν ένη [δτι ό σιργέντης], οΰ ή τζα ν 

περλάνα άποΰ έκατσεν μέ άφέντην, οΰ μέ κυράν, άν θέλη νά 
περάση, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό άφέντης, οΰ η κυρά όπου τούς 30 
έκράτησεν ένι κρατημένος νά τούς άπολογιάση, έφειδήν θέλουν
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νά περάσουν, καί χρεωστεΐ νά τον πλερώσϊ] διά όσον καιρόν 
νά του δουλέψουν · άμμέ άν ούδέν θέλου νά περάσουν, ό α 
φέντης, ου 'ό κυρά, ούδέν νά τού; δούσουν απολογίαν, άν ού

δέν θέλουν έως το τάρμε· καί άν ό σεργέντης, οΰ ή τζα ν- 
5 περλάνα πάσιν δίχως τά,ν εΐδησίν τους, θέλουν λάβειν πρώ

τοι την Οεορκίαν, διότι έτσακίσαν τον δρκοντους, έπειτα  
θέλουν χάσει όσον έδουλεΰσαν άπαί το ρ.ηνίον τους, καί άν 
εύρεθτ) μέ άλλον τινάν εις τό ρηγάτον, έντέχετα ι εκείνος, οΰ 
έκείνη | όπου έτσακίσαν τον όρκοντους, νά τρυπώσουν την φ. 59. 

10 παλάμην τους μέ έναν σίδερον βραστόν, ού δέ κάνού νά όμ.ό- 
σν] του αφέντη του, οΰ της κυρά; του, νά τού ; δουλέψω ώ; 
τον καιρόν, τούτέστιν άπαί την ημέραν άποϋ έςέβησαν ώ; που 
νά τελειοοθίί τό τάρμε τους, ότι έφειδην έξέβη άβουλα του 
αφέντη του, καί όδίχω ; νά διαβη το τάρμε του, προτητερα 

15 άρνάται τον θεόν, έπειτα  ψεύγει εις τον όρκον του, ότι οΰτω; 

ορίζει ό νόμ.ος.

πε. Αύτοΰ νά ακούσετε το δίκαιον του σεργέντη, οΰ της 
τζανμ-περλάνας τούς έκράτησαν εί; τό μηνίον, καί βρίσκουν 
κανένα εΰρημαν, τίνος πρέπει νά ένη έκεΐνον τό εΰρημάν, οΰ 

20 του σεργέντη, οΰ του αφέντη εις εκείνου όπου ένι εΐ; την 
δούλεψίν τ ο υ .

Έ άν εΐ; άνθρωπο; κράτηση ένα σιργέντη, οΰ μίαν τζανπερ- 
λάνα ε’.ς την δούλεψίν του, καί γ ίνετα ι ότι ό σεργέντη;, οΰ 
ή τζανμπερλάνα ευρίσκει κανένα εΰρημαν, τό δίκαιον ορίζει 

25 ότι ό κυρις νά έχη τό ημισον, καί ό σιργέντη; τό άλλον ημισον 
του εύρημάτου· καί άν λάχη , ότι ό σιργέντη;, οΰ ή τζαν- 
περλάνα παν έ;ω  τη ; χώρα; μέ τον αφέντη του, οΰ μέ την 
κυράν του, καί κάμνουν τίποτες μέ δουλιάν την ήςεύρουν, οΰ 
άλλοιω;, άπού πάσα πράγμα τό νά κάμη, ό αφέντη; του;, οΰ 

30 ή κυρά τους νά έχουν τό ημισον μ.έ δίκαιον.
π7. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου τού σιργέντη, οΰ
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εκείνης της τζανπερλάνα; όπου κλέψει κανένα πράγμαν του 
αφέντη τους, καί τότες φεύγει.

Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος έκράτησεν έναν σεργέντην, οΰ 
μίαν τζανπερλάναν, καί ό σιργέντη;, οΰ ή τζανπερλάνα υπά
γει άπαί τό σπίτιν άνευ είδησης του άφέντη του, οΰ τ·ης κυ- 5
ρά; του, καί παίρνει κανένα πράγμαν του άφέντη, οΰ τ η ; κυ
ρά; του, καί ό άφέντη;, οΰ ή κυρά του ευρίσκει έκεΐνον τό
εχασεν επάνω κανενοΰ άνθρώπου, οΰ επάνω καμμίας γυναικός, 
τό δίκαιον ορίζει ότι ό άφέντη;, οΰ ή κυρά όπου ό σιργέντη;,
* Λ * Υ ϊ  'Λ. \ ! /ου η τ,ανπερλανα εποικεν τούτον το παραπτω μαν, εντεχετα ι ίο
νά πάρη τό έδικόν του μέ δίκαιον μέ τοιουτον, ότι νά όμόση
έπάνω εΐ; τά  άγια  έκεΐνο; έκεΐνον τό πράγμαν ούδέν τό έπού-
λησεν, ούδέ έχάρισέν το, άμμέ έκλέψαν τού το, καθώς είπεν, ό
σιργέντη; του, οΰ ή τζανπερλάνα του, καί οΰτως νά τό περι-
λάβη · καί ήμποροΰν νά τού; άνκαλέσουν διά κλέπτας, άν 15

ο. 00. θέλουν έκεΐνοι όπου | τό έχάσαν, καί άν ήμ.πορη νά ευρεθη
έκεΐνο; άποϋ τό έκλεψεν, έντέχετα ι νά πέση εί; έπ ιτίμ ιον εί;
το κοριόν του, κατ*  το εςαψ,εν εκείνον το ττρκγ^αν το εκλε-

ψεν, καί τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κ ατά  την άσιζαν
των 'Ιεροσολύμων. 20

πζ. Αέ νά άκούσετε τό δίκαιον του σεργέντη, οΰ τής τζαν-
περλάνας όπου χάνου κανένα πράγμαν του άφέντη το υ ;.

Έ άν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; έχει α ’ σεργέντην, οΰ μίαν
τζανπερλάναν, καί ό σεργέντη;, οΰ -ή τζανπερλάνα χάνουν κανένα 
πράγμαν άπ’ έκεΐνα τ ά  ειχεν εί; την φύλαξίν του άπαί τά  25 
πράγματα του άφέντη του, οΰ τ η ; κυρά; του, τότό δίκαιον ορίζει
ότι έντέ/ετα ι νά το άυ.αντιάση, τούτέστιν νά τό πλεοώσουΛ. ι ι Γ
πάντα όλα τά  νά χάσου, οΰ νά δώσουν την τιμήν των πραγ
μάτων, καί οΰτω; ένι δίκαιον.

πη. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου δέρει τον 30
σιργέν του, οΰ την τζανπερλάνα του . 
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’Εάν είς άνθρωπος άνκρίζεται μέ τον σεργέντην του, ου μέ 
τήν τζανπερλάνα του, καί κροΰ του μίαν φουσκιά, καί ό σερ- 
γέντης, ου ή τζχνμπερλάνα άνκαλέ εις την αυλήν μέ τήν 
άσίζαν, το δίκαιον ορίζει δτ ι διά τήν φουσκίαν ούδέν τοΟ θέλει 

^ παίσει άσίζαν · άμμ-έ αν ό αφέντης του, οΰ ή κυρά του νά τον 
δέρη, ου νά ποίση νά τον δέρουν άμετρα τον σεργέντην του, 
οΰ τήν τζανπερλάνα του, οΰ νά τους ποίσουν κόρπον άξαζό- 
μεν ον, καί νά άνκχλέση εις τήν αυλήν, ή άσίζα καί το δίκαιον 
ορίζει δτι νά έχη οΰτος καλόν δίκαιον, καθάπερ ένα ξένον, 
τοιούτως τδ λέγει το δίκαιον καί ό νόμος.

πθ. *Ωδε λέγει τδ  δίκαιον περί του ράφτη όπου ράβγει τά  
ρούχα τους λάς, καί φεύγει μέ δλα τά  ραψίματα, ομοίως καί 
περί πάντων δλων των έργονλάβων.

Έ άν κάτινες δούσου τά  ροΰχά τους ένου ράφτη διά νά τά  
^5 ράψγ, οΰ νά τά  καταδηγήση, οΰ νά δώση τά  νήματά του ένου 

άνυφαντάρη νά τά  κάμη πανί, οΰ άλλον τίπ οτες δίδει άλλου 

τινδς έργολάβου διά νά τά  όδηγήση, καί ό χεροτεχνίτης παίρ
νει τα  καί φεύγει, καί μετά  τα ΰ τα  ευρίσκει τα  εις τδ χέριν 
κάτινος, τδ  δίκαιον ορίζει νά άναλάβη τδ έδικόν του, μ.έ τοι- 
οΰτον, νά όμόση έπάνω | εις τά  άγια, δτι εκείνος εκείνον το φ. 61 

πραγμαν ούδέν τδ έδάνεισεν, ούδε επούλησέν το, ούδέ έχάρισεν, 
ουδέ άμάχεψέν το, άμμέ έδωκεν τά  ρουχά του, οΰ τά  πανιά 
του, οΰ τδ πραγμάν του νά του τδ  οδηγήσουν, καθώς άνωθεν 
έλαλήθην, καί ούτως νά λάβη τδ  πραγμάν του λυτά  - άμμ.έ ή 

25 άσίζα ορίζει δτι ό εργολάβον, άν έδούλεψεν τ ίποτες εις τδ 
φτίασμαν του έδικου του, καί χρω στεϊ του τήν τσιγάρισίν του, 
δίκαιον ένι νά δοθή έκεΐνος όπου χάνει το πραγμαν πάντα  
δσα χρωστεϊ διά τδ αύτδν ρουχον.

Ι{. Αύτου λέγει τδ δίκαιον περί εκείνου όπου νά ενοικιάσει 
20 οίκον, καί πότε δύναται άφιέναι αύτδν έκεΐνος, οΰ εκείνη όπου 

τόν ένοικίασεν.
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Εαν γίνετα ι δτι εις άνθρωπος ενοικιάζει τδ  σπίτιν του ετέ
ρου ανθρώπου, ώ μιας έτέρας γυναίκας, έως ένα τάρμε ώνο- 

ματισμένον, τδ  δίκαιον ορίζει δ τ ι έφειδήν ό κϋρις τη ς οικίας 
νά τδ  ένοικιάση έως ένα ταίρμε, έκεΐνος ούδέν δύναται νά έβ- 
γάλη  τδν ένοικάτορόν του έως δπου νά τελειωθή τδ τάρμε του 5 
το να ποιήσουν, ούδέ έκεΐνος, ούδέ έκείνη όποΰ νά ένοικιάση 
τήν οικίαν ούδέν νά ήμπορήση νά τδν άφήση έως τδ  τάρμε 
7ου, άν Οελήση νά τδν άφήση, ήθελεν τδν πλερώσει σω
στά τδ  ένοΐκιν διά  δσον καιρδν τδ  ένοικίασεν, άν ούδέν ά π λ ί- 
κεψεν παρού μία ήμέραν, μόνον έάν θελήση έκεΐνος άπου ένι 10 
τδ σπίτιν έδικόν του · ομοίως έάν 6 οίκοκύρης άν τδν άπολο- 
γιάση άπαί τήν οικίαν του πριν τελειωθή, καί ούδέν έποίησεν 

εις τήν οικίαν παρά β' μόνας ημέρας του λείπουνται νά διαβή 
τδ τάρμε καί χρεωστεΐ τδ ένοΐκιν δλου του χρόνου, ούδέ νά 
τδν πλερώνη λοιπδν τίποτες, έφειδήν τδν άπολογίασεν, καί 15 
άν του έδωκεν τ ίπ ο τες, έ ν τέ /ε τα ι νά τδ στρέψη καί κατά  
τήν άσ ίζαν.

“Ετερον περί α ύ τό ν .

'Ομοίως έάν είς άνθρωπος ένοικιάζη τδ  σπίτιν του έτέρου 
ανθρώπου, οΰ μιας γυναικδς έως ένα χρόνον, καί έκεΐνος, οΰ 20 
έκείνη όπου ένοικίασεν τδ  σπίτιν, ήτον κακοποιός, καί έκριναν 
καί άπόφηνάν τον νά τδν έξορίσουν έξω τής χώρας |ή] ό ρή-

 ασέν τον . . [ε;1ω τής χ[ώρα]ς, είς τοιοΰτα
κορμία έθέσπισαν είς τήν  άσίζαν, νά μηδέν πλερώσουν παρού 
όσον νά κατοικήσουν είς τήν  οικίαν, καί όχι πλε ΐον . ’Αληθώς 25 
άν ενοίκιασα τήν οικίαν μου μιας γυναικός, καί έκείνη ή γ ε -  
ναΐκα ήτον μ.αυλίστρια καί κακή γεναΐκα, οΰ ήτον κακδς άν
θρωπος καί κακής περιστροφής καί κακής ακοής, καλά ένι 
δίκαιον ότι νά τδν διώξω άπαί τήν οικίαν μου πριν τδ  τάρμε 
του, καί έντέχετα ι νά πλερώση εις όσον καιρδν έπλίκεψεν έσω 30 
είς τδ σπίτιν, διότι ούδέν ένι δίκαιον ό'τι τοιοίίτοι άνθρωποι
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νά ένη μέσα εί; καλούς λα ; παρά εί; τόπου; κοινού; όπου | ένι φ. β 

θεσπισμένον ν’ άπλικευουν τοιοΰτοι λ α ; .
ΙιΧ. Αύτοΰ λέγει τό  δίκαιον διά εκείνον όπου ούδέν θέλει 

νά πλερώση το ένοΐκιν του έσπιτίου, και ε ί; τή ντα  νά κρα- 
5 τνςΟV) ό οίκοκύρ·/); διά τό πλέρωριάν τ ο υ .

Καλά νά γνωρίσετε ό τι άν ένη ό'τι εί; άνθρωπο; ενοικιάσει 
το σπίτιν του έτέρου ανθρώπου, ού γυναικό;, καί εκείνο;, ου 
εκείνη ούδέν θέλει νά πλερώσουν το ένοΐκιν του σπιτιού τον 
το ένοικίασαν, τό δίκαιον ορίζει ¿'τι ό οίκοκύρη; ή μπορεί νά 

10 κλείδωση την οικίαν του έπάνω εί; πάντα  τά  ευρισκόμενα εν 
τη  οικία, καί νά τά  πουλήση, μέ την εϊδησι του βισκούντη 

καί εκείνου, ού εκείνη;, όπου έ'νι τά  πράγματα , άν θέληση νά 
ένη, καί νά πλερωθη πάντα  όλα τά  του χρω στεΐ διά τό  ένοΐκι 
τη ς  οικία; τ ο υ - καί άν ούδέν έμπορη νά πλερωθη άπα ί τ ά  

25 ευρισκόμενα εί; την οικίαν, τό  δίκαιον ορίζει ο τ ι ό οίκοκύρη; 
ή μπορεί νά κρατηθή έπάνω εκείνου, ου έκείνη; όποΰ ένοικίασαν 
τό  σπίτιν, καί έντέχετα ι νά τόν πλερώση τά  δέλοιπα μέ 

δίκαιον.
ί-β. Λύτου νά ακούσετε τό δίκαιον περί όποΰ άγω γιάζει 

20 άλλου ύποζύγιον, καί σύρνει το καί ψοφα, έπάνω τίνο; νά ένη 

ή ζη μ ία .
’Εάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; άγωγιάσει τό κτηνόν του έτέ

ρου ανθρώπου, καί έκεΐνο; όποΰ τό άγωγίασεν τό κτηνόν πε- 
ρισύρνει το, καί σύρνει το καθώ; έντέχετα ι, καί ψοφά, έντέχετα ι 

25 νά ένη λυτό ; μέ τοιοΰτο;, νά όμοση εί; τά  ά γ ια  ό τ ι έκεΐνο; 
έκεΐνον το κτηνόν ούδέν τό έπαράσυρεν, ούδέ έποϊκεν αφορμήν 

απαί τό ποιον έψόφησεν, καί εί; έτεσαΰτον έ'νι λυ τό ; έξ αύ- 
τόν του · άμμέ άν ένη οτι έκεΐνο; άποΰ άγωγίασεν τό  κτηνόν 
του έσυρέν το περιττού παρά τό  στοίχημαν όποΰ έαελλεν νά 

30 τό  πάρη, καί άν τοΰ έποϊκεν αφορμήν άπαί τό ποιον τό κτηνόν 
έψόφησεν, ού έλαυώθη, τό δίκαιον ορίζει ότι έκεΐνο; νά τό
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πλερώση τό κτηνόν μέ δίκαιον έκείνου όποΰ τό τω  έγωγίασεν,
έάν ό κΰρι; τοΰ κτηνοΰ ήμπορη νά δείζη μέ β' μαρτυρίαι;
ότι έσυοεν τό κτηνόν πεοίττου παοά ούδέν έντένετο, ού άν

I · I /V 7

τό έπαραφόρτωσεν παρά τό ποιον τό κτηνόν έΊ/όφησεν, ού έλα- 
βώθην ■ καί άν ούδέν Οελήση νά τό πλερώση μέ χαραταν, 5 
τούτέστιν μέ νομίσματα, ένι κρατημένος νά τοΰ στρέψη ένα 
τοιοΰτον κτηνόν καθάπερ τό έδικόν του, κατά την δικαιοσύνην 
του καί κατά  την άσίζαν.

Ι γ .  Ώ δ ε  λέγει τό δίκαιον περί τοΰ καμηλάρη όποΰ άγω - 
γιάζει τ ά  κ α μ ή λ ιά το υ  καί πέπτουν καί ποιοΰν ζημ ίαν . 10 

’Εάν εί; καμηλάρη; άγω γιάζη  τά  καμήλιά  του εί; κρασί, 
ού εί; λάδιν νά τό σηκώση, ού άλλον τ ίπ ο τε ; πραγμαν, καί 
γίνετα ι ό τι τ ά  καμήλια πέπτου , καί γ ίνετα ι τ ίπ ο τε ; ζημία  
άπαί τό  φορτίν του;, ό καμηλάρη; ούδέν πρέπει νά πλερώση 

ο. 63. ό αύτό; καμηλάρη; τ ίπ ο τ ε ;·  άνμέ I άν ένη τ ά  σκοινία τοΰ 15 
σαμάτου τοΰ καμηλίου κοποΰν, τό  δίκαιον ορίζει ότι ό καμη
λάρη; έντέχετα ι νά πλερώση την ζημίαν · καί έάν ό κΰρι; τοΰ 
πραγμάτου έμπορεΐ νά δείςη μέ β' μάρτυρες όποΰ νά ποίσουν 
κατά μάρτυρες, ό τι διά τό φταΐσμαν τοΰ καμηλάρη έπεσεν τό 
καμηλιν, ού διά την κακήν του βλέπησιν, ό καμηλάρη; ένι 20 
κρατημένο; νά πλερώση όλην έκείνην την ζημίαν μέ δίκαιον 

έκείνου όπου ήτον τό πραγμαν τό χαμένον, ού ποντισμένον, 
ού τσακισμένον.

Ι^δ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί του κτηνοΰ τό ά γω για - 
σμένου όποΰ άποστάθην εί; την στράταν καί ψοφα, έπάνω; 23 
Ttvtov να πεση η ί,ημια, οπου απανω του εκείνου οποΰ τα  
έγωγίασεν, ού έκείνου όποΰ τό έκαόαλλίκεψεν εί; τήν οδόν;

Έ άν ε ί; άνθρωπος άγωγιάση τό κτηνόν του ώτινο; καί άν 

ένη, καί τό κτηνόν άποστέκεται εί; την άδόν, τό δίκαιον όρί- 
ζει ότι έφειδή άποστάθην νά μηδέν τό πάρη έξωμέρου τ ή ; 30 
πρώ τη ; χώρα; τή  νά εύρη τούς χριστιανού;, καί αύτοΰ νά τό
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άφήσρ, καί νά άγωγιάσρ άλλον κτηνόν έπάνω εκείνου άποΰ 
άποστάθην · καί έάν έκεΐνος όπου άγωγίασεν το κτηνόν τό 
άποστάθην παρά τό έξωμέρου τής πρώτης χώρας τήν  έυρα? 
χριστιανική, καί τό κτηνόν νά έψόφησεν, δίκαιον ένι νά τό 

5 πλερώση όσον έξαζεν όταν τοΰτο έγω γίασεν .

[_ε. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου άγωγιάσει 
έτερον χτηνόν καί πολομά του καμ,μίαν γιατρείαν καί ψοφά, 

έπάνω τίνος π έπ τε ι ή ζη μί* ·
Έ ά ν  γίνετα ι ό τι είς άνθρωπος, ού ¡αία γυναίκα άγω γιάζει 

10 άλλου άλογον καί άποστέκεται είς την στράταν, ού πιάνει το 
κανένα κακόν, καί ό αγω γιάτης όποΟ τό έγωγίασεν ιατρεύει 
το, καί τό κτηνόν ψοφά, ού λαβόνεται, τό δίκαιον κελεύει ότι 
νά τό πλερώση μέ δίκαιον, διότι κανείς άνθρωπος ούδέν έντέ- 
χ ε τα ι νά πο ίσγ νά γιατρεύσν) έτερον κτηνόν διά κανέναν λά - 

15 βωμαν τό νά του έρττ), άνευ όρισριοΰ έκείνου όπου ένι τό 

κ τηνόν.
IjÇT. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όποΰ άγω γιάζει 

άλλον κτηνόν, καί ούτος ώ; γιόν τό άγωγιάσει πουλεΐ το, ού 
άριαχεύει το, ού παίρνουν τού το διά χρεΐος τό χρεω ττεΐ 

20 κάτινος.
Έ ά ν  γ ίνετα ι ότι είς άνθρωπος άγω γιάζει τό κτηνόν του ετέ

ρου ανθρώπου, ού καμμίας γυναίκας, καί έκεΤνος όπου νά 
άγωγιάσγ τό ύποζύγιόν του πουλεΐ το, ού άριαχεύει το, ού 
παίρνουν τού το διά  χρεΐος τό χρεωστεΐ, τό δίκαιον κελεύει 

25 0τι ά κΰρις του κτηνοΰ, ού ή κυοά του έντέχετα ι νά περιλάβν) 

τό κτηνόν του άπα ί εϊ τιναν άποΰ τό κρατεί είς τό ρηγάτον, 
μέ τοιοΰτον, νά παρασταθή έμπροστεν τοΰ βισκούντη, ού του 
έμπαλή τής χώρας όπου νά εύριρ τό κτηνόν του, καί νά φέρρ 
β' μάρτυρας όπου νά ποίσουν ώς γιόν | μάρτυρας, τούτέστιν νάφ.&4. 

30 όμόσω είς τά  άγια  ό τι έκεΐνον τό κτηνόν ήτον έδικόν του, 
έπε ιτα  έντέχετα ι ό κΰρις τοΰ ζώου, ού ή κυρά του, έπάνω
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είς τά  άγια, ότι εκείνος έκεΐνον τό κτηνόν ούδέν τό έπούλη- 
σεν, ούδέ έχάρισέν το, ούδέ άμάχευσέν το, άμμε ούτως τό έγω 

γίασεν, καθά άνωθεν άλαλήθην, καί μ.ετά τό αύτόν νά πάρα) τό 
έδικόν του κτηνόν λυτά, κατά  το δίκαιον καί κατά την άσίζαν.

ί[ζ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνα τά  κορμία όπου 5 
δίδουν τά  σ π ίτ ιά  τους, ού τά  χωράφιά Τους, ού τά  περιβόλια 
τους είς εφ ιτο ν .

Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθριυπος δίδει τό σπίτιν του, ού την 
γην του, ού τον κήπον του είς έ'φιτον ετέρου άνθρώπου μέ 
τήν άσίζαν τή ς χώρας, εκείνος όπου λανβάνει τό έ'φιτον ή μ -  ίο  
πορεΐ νά τό στρέψ·/) τό έ'φιτον πάσα ώρα άπου θελήσει, με 
τοιοΰτον, νά πλερώο-ρ έτεσαΰτον όσον τον έκράτησεν τό πράγ
μα, χωρίς άν είχαν άλλο τίποτες στοίχημαν μέσον τους, καί 
μέ τοιοΰτον νά μηδέν πάρ·ρ άπα ί τά  πράγμ ατα  παρά όσα 

έντέχετα ι· ώςπερ άν κρατά έναν άμπέλιν είς εφιτον, ού έναν 15 
περιβόλι, καί γίνετα ι ό'τι όταν συμπιάση τούς καρπούς όλους 
καί τότε νά στρέψρ, ούδέν δύναται τούτον ποιήσαι, άνμέ έν- 
τ έ /ε τ α ι  νά άφήσν) έτεσαΰτον καρπόν καί περιττού είς τό πε- 
ριβόλιν, ού είς τό άνμπέλιν είς όσο έπερίλαβεν είς έτεσαΰτον 
καιρόν οσο τό έκράτησεν καί περίττου πολλά, καθά έ'νι ήθος 20 
ότι δένδρα χλωρά έντέχουνται νά τά  πιντόνου είς όλόυς τούς 
καρπούς, άνευ άν είχαν έτερον στοίχημαν μ^εσόν τους · ότι καλά 
νά γνωρίζετε ότι όλα τά  σ το ιχήματα  τά  ποιούν οί άνθρωποι 
μέσον τους έντέχετα ι νά έ'νρ στερεωμένα, άνευ νά έ'νρ τά  στοι
χή μ α τα  ενάντια τοΰ νόμου, ούδέ ενάντια καλοΰ ήθους, ότι τ ά  23 
σ το ιχήματα  νικοΰ τούς νόμους.

1-η. Αύτοΰ λέγει περί έκείνου όποΰ παίρνει έτερον πράγμαν 
είς έ'φιτον, καί ούδέν θέλει νά πλερώσρ τό  έ'φιτον, καί ποΰ 
μ.έλλει νά κρατηθή ό κΰρις τοΰ π ρ α γμ ά το υ .

Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος δίδει τό σπίτιν  του είς έ'φι- 30 
τον, ού τό περιβόλιν του, καί είς καιρόν ώνομ.ατισμένον* καί
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γίνεται ότι ό άφέντης, οΰ ή κυρά ζή τα  του παχτονάρη, ου 
τ^ς πακτοναρίας το εφιτόν του, καί εκείνος λέγει ό'τι τίποτες 
ούδεν να δωσγ, ότι έξηπλέρωσέν τον, έν τούτω  έντέχετα ι νά 
βιγλισγ 7} αύλτι οτι εκείνος όπου λαλεΐ ότι έπλέρωσεν τον 

5 άφεντη του εφιτου, αν έχη, β’ μ.άρτυρας όπου νά ποιήσουν ώς 

μάρτυρας, πώς τον είδαν νά τον πλερώστ), καί μέ τό αυτό 
ενι λυτυς · και άν ούκ εχ·/) αύτούς τους β’ μ.άρτυρας, ό άφέν- 
ττις, ού ό κυρα του εφιτου, νά όμοσουν επάνω εις τά  άγια  

ότι ουδεν επερίλαβεν τίποτες, καί με τό αυτό | νά πλερωθή ¡ρ,65 
10 τό εφιτόν του μέ τό δίκαιον.

ύθ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου έπάκτωσεν 
έτερον πραγμαν, και ούδέν θέλει νά πλερώσγ τό πάκτος, καί 
ό άφέντης του πάκτου άμαχεύει τον καί ξοδιάζει κανέναν έξο
δον δ ί  αυτόν τό άμάχεμαν, τίς νά πλερώστ) εκείνην την εξο- 

15 δον με δίκαιον.

Εάν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος, οΰ μία γυναίκα, δίδει τό  
σπίτιν του, οΰ τό περιβόλιν του είς έφιτον έως έναν καιρόν 
νοματισμένον, καί γίνετα ι ότι ό κΰρις του κήπου ζή τα  τό έοι- 
τόν του εκείνου, οΰ εκείνης όπου έχει τό πά χτος του, καί έκεΐ- 

20 νος ούδέν θέλει νά τον πλερώογ τό πά χτος του, τό δίκαιον 
κελεύει ό'τι ό κΟρις του πάκτου ή μπορεί καλά νά κληρωθή 
τό περιβόλιν του, οΰ την οικίαν του, οΰ τόν άνμπελώνάν του, 
ειος όπου να πλερωθ?) · και άν γίνετα ι ότι ό κΰρις του έφίτου 
πολομα μετά είς το καιρόν όπου ένομ,εύτη καμ.μία έξοδον πεοί 

25 της ποίας δέν ήμπορεϊ νά βαστάζ-/), ώς περ άν έσκέπασεν την 
οικίαν ότι εποντίζετον όλον εκείνον διότι ήτον άσκέπαστον 
καί ούδέν έμ.πορεΐ νά βασταχτή  νά γένη, οΰ άν (1) ήτον νά 
κάμτ) τό περιβόλιν όπου εποντίζετον, άν ούδέν ειχεν καμωθη 
είς τόν καιρόν του, καί μ ετά  ταυτα  άν θέλ-ρ νά περλάβγ τήν

328 Λ ν ι ζ  a  I

(1) χειρ. ού άν ήτον, ού άν ήτον.

οικίαν (1), οΰ τόν κήπον καί νά πλερώστ) το έφιτον, τό δίκαιον 
κελεύει ότι ένι κρατημένος νά πλερώστ) όλους τούς εξόδους 
τούς έξωδίασεν ό αφέντης του έφίτου ■ άμμε άν ό κΰρις του 
έφίτου έποικεν ένα χρόνον καί μίαν ημέραν, καί ούδέν έλαβεν 
το έοιτον του άπ’ εκείνον άποΰ το έκράτεν, τό δίκαιον κελεύει 5 

ότι έχασεν τό πραγμαν τό έπαιρνεν έκεΐνον τό έφιτον, μέ δί
κ α ιο ν  άνευ άν είχαν έτερον στοίχημαν μέσον τους, οΰ άν ού
δέν τον έπλέρωσεν μέσον είς τό χρόνον καί είς την ημέραν, 
ότι μετά  τα υ τα  καλά ήμπορεϊ νά περιλάβγ τό πράγμάν του, 
μέ δίκαιον καί μέ την άσίζαν των Ιεροσολύμων. 10

ρ. Έφειδήν έκούσετε περί των άλλων δικαιωμάτων, δίκαιον 
ενι νά ακούσετε καί περί των παρακαταθηκών. Τό αύτόν κε- 
φάλαιον ένι νόμιμον λατινικόν. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί 
τοΰ βίου τόν παραδίδουν ό είς του άλλου, καί ή παράδοσις 

χά νετα ι. 15
Έ άν γ ίνετα ι οτι είς άνθρωπος, οΰ μία γυναίκα, παραδίδει 

τό έδικόν του ετέρου άνθρώπου, καί εκείνος, οΰ εκείνη όπου 
έπήρεν είς βλέπησιν έκεΐνον τον βίον, χάνει έκεΐνον τό πραγ
μαν είς καμμία  όπλήν, τό  δίκαιον ορίζει ό τι ενι κρατούμενος 
νά τό πλερώσγ έκεΐνον όλον τον βίον εκείνου, οΰ εκείνης όποΰ 20 

του το έπαράδωκεν είς βλέπησιν · άνμέ άν έποΐκαν στοίχημαν, 
ο.6ί>. | όταν έπήρεν έκεΐνον τό πραγμαν είς βλέπησι, ότι άν ζ'/γ ότι 

χαθή έκεΐνον τό πραγμαν, οΰ άν του τό κλέψουσιν, οΰ άν 
έπήρες την οικίαν του, οΰ άν πέσγ ότι νά ένγ κίτες, δίκαιον 
ένι, ότι άν τό χάση μετά  τα υ τα  μέ καμμίαν όπλήν των αύ- 25 
των υποθέσεων, ότι νά ένγι λυτός κατά  τό δίκαιον καί διά 

αύτάς τά ς ύποθέσες καί τοΰτα  τά  σ το ιχήμ ατα  τά  ενι άνοοθεν 
λαλημένα.

ρα. Αύτου δη γε ΐτα ι τό δίκαιον περί εκείνου όπου παραδίδει
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το έδικόν του, οΰ έναν σκεύος κλειδωμένον, καί μ ΐτ ά  τα υ τα  
ευρη τον άνο ιχτόν .

Εις άνθρωπος κατδν δνομαν ου Μπερνάρτ, ώ Μάρτης, π α 
ραδίνει του χανιέρη του α' ζωνάριν, ου έναν λοκέτ το σύρνου 

5 εις τ'ην Φρανκία, ώσπερ σκέ κλειδωμένον, εις το ποιον ζωνάριν 
ό Ρ ενάτ έλάλεν δτι είχεν μέσα ρ' πέρπυρα, και ό χανιέρης 
εβαλεν το λουρίν εις το σεντούκι του, καί μετά  τα υ τα  στρέ
φ ετα ι ό Ρενάτ καί ζή τα  του χανιέρη του το λουρίν του, καί 
έκεΐνος στρέφει τού τον, καί ό Ρενάτ βιγλ ίζει το λουρίν, το 

10 σκεύος του, ού το χαρταλάμιν του, τσακισριένον, καί άπαί τά  
περπύρατά του ούδέν ευρίσκει παρά ν' πέρπυρα, καί ό Ρενάτ 
δείχνει το λουρίν του, το ζωνάριν του, του χανιέρη του πώς τδ  
κλείδωμάν του έ'νι τσακισμένου, καί άπαί τ ά  ρ' πέρπυρα ούδέν 
ευρίσκει παρά ν' πέρπυρα, καί ό χανιέρης του αποκρίνεται του 

15 « καλέ μου φίλε, ούδέν κατέχω  τ ίπ ο τε ; άπ’ αύτα, δ τ ι το ζωνά
ριν σου ενι ανοιχτόν, δ τ ι καθά μου το έπαράδωκες έβαλά το εΐ; 
τδ  σεντούκι »· καί ό Ρενάτ αποκρίνεται « έπαράδωκά σου τδ  
ζωνάριν μου κλειδωμένου, καί ηύρά το άνοιχτόν, καί έπνίραν 
τά  ημισα των νομισμάτων μου ■ λοιπδν θέλω νά μου στρέψη; 

20 τά  πέρπυρα τ ά  ένι λειψά, άν ενν) κείμενον καί ή αύλή νά τδ 
άγνωρίση »· οί κριτάδες έντέχετα ι νά βιγλίσουν έπάνω εί; τδ 
αύτδν ένκλημαν, άν ένη δτι ό Ρενάτ έχη β' μάρτυρας όπου 
νά ποίσουν ώ ; μάρτυρες,' πώ ; τον είδασι νά δώση τδ ζωνάρι 
κλειδωμένου, καί ηκουσάν του νά π-η δ τ ι εις τδ ζωνάρι είχεν 

25 ρ' πέρπυρα, άνευ αναλογίας νά ποίση ό χανιέρης τω ν περπύρων, 
έντέχετα ι νά ίκανώση τά  παρκάτω των περπύρου, μέ τδ δίκαιον 
καί μέ τ-ην άσίζαν ■ καί άν ούκ έχη τούς μάρτυρας, ό χανιέρης 
έντέχετα ι νά όμόσγι έπάνω εί; τά  άγια  δτι έκεΐνος ούδέν τδ  
άνοιξεν, ουδέ τ ίποτες έπϋρεν, ούτε έπαρκατέβασεν, ούδέ έτερο; 

30 §(,' αύτόν, άμμέ ούτως ώς γιον του τδ  έπαράδωκεν, ούτως του 
τδ  έστρεψεν, καί μέ τδ αύτδν μ.ένει λυτδ ; τδ λέγετα ι κ ίτ ε ς .
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φ. 67. ρβ· | Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον περί των παραδόσεων τδ πο ιεί 
ό εί; του ά λλ ου .

Έ άν γ ίνετα ι δτι εις άν θρωπος έρχεται εις τδν χανιέρη του 
καί λαλεΐ του « στρέψαι μου τ ά  κ' πέρπυρα, τά  σου έπαρά- 
δωκα δταν έπηγα  εις τδ Ίεοοσόλυμαν, ού εις έτερον πέρα τ η ;  5 
θαλάσσου » , καί ό χανιέρης άποκρίνεται « μη τ ’ όρίσοι ό θεός! 
δτι έσού ούδέν μου έπαφ-ηκες τίποτες » · έάν τδ ένκλημαν έλθη 
άπαί τούτον εις την αύλην, οί κριταί νά κρίνουν έπάνω εις 
τδ αύτόν, δτι άν ένη δ τ ι έκεΐνος όπου ζη τά  τά  πέρπυρα έχει 
δύο μάρτυρας όπου νά όμόσουν έπάνω εις τά  άγια  τδ πώς τδν 10 
είδασιν νά παραδώση αύτά τά  κ' πέρπυρα, χωρίς νά τά  πάρη 
πλεΐον, έντέχετα ι νά τά  στρέψη τ ά  κ' πέρπυρα μέ δ ίκ α ιο ν  
καί άν ένη δτι έκεΐνος όπου ζη τα  τά  κ' πέρπυρα ούκ έχει 
το ύς μάρτυρας, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό χανιέρης νά όμόση 

έπάνω εις τά  άγια, δτι έκεΐνος τ ά  αύτά  πέρπυρα ούδέν του 15 
τά  έπαφηκεν, καί ούτως νά του βουθ-ηση ό θεός καί τά  άγια  
τά  έμοσεν, καί εις τούτον νά ένη λυτός, μέ δίκαιον· διά τού
τον έντέχετα ι νά σκοπίσετε τίνος παραδίδητε τδ  έδικόν σας, 
δτι νά ένη τοιούτο; δ τ ι νά μηδέν χάσης τ ίπ ο τε ς .

ργ. Αύτου ςη γά τα ι τδ δίκαιον περί τούς δύο άνθρώπους 20 

όπου παραδίδουν του όστιέρη τους, ού του χανιέρη τους, όκάτι 

βίον, καί πότε ένι κρατούμενος ό χανιέρης νά τά  πλεοώσγ 
άπ έκείνην την παράδοσιν.

’Εάν γ ίνετα ι δτι δύο άνθρωποι έν τω  άμα παραδίδουν τού 
χανιέρη τους ρ' πέρπυρα, καί μετά  τα υ τα  ύπασι, καί έπε ιτα  23 
ούδέν έδιάβην ολίγον, δτι ό εις έμεταστράφη άπ’ αύτα καί 
έζητησεν τού όστιέρη τά  ρ' πέρπυρα, τδ δίκαιον ορίζει δτι ό 
όστιέοης ούδέν πρέπει κανείς νά τδν κατασρίςη άπδ τίποτες 
νά στρέψη, έάν οί β' έν τω  άμ.α χωρίς ούδέν είπαν δταν έποΐ- 
καν την παράδοσιν δτι, ε? τις έλθη άπα ί τούς β' προτητερα, 30 
νά πάρη τά  πέρπυρα, δτι άν ένη τά  αύτά σ το ιχήματα , νά τά
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στρέψη έντέχετα ι οποίος νά τά  ζητήση· άνμέ αν θέλη νά ποίση 
καλά εκείνος όπου ζήτα. τά  πέρπυρα έπάνο) του χανιέρη, ότι 

κανείς ανθροιπος τ ίποτες απ’ αύτά τ ά  πέρπυρα νά μηδέν ζη 
τήση, νά μηδέν τον άποβγάλη, δίκαιον ένι, εϊ τις τά  ζητήση 

5 νά τον άποβγάλη, νά του τά  δώση · άνμέ άν ενη δτι κανένα 

άπού ΰτα τά  σ το ιχήμ ατα  ούδέν ήτον, και νά εδωκεν τά  πέρ
πυρα του ένοΰ άνευ του άλλου, καί ό άλλος νά στραφή μ,ετά 
τα ΰ τα  και άξαναζήτησεν αύτά  τά  πέρπυρα, δίκαιον ένι δ τ ι ό 

χανιέρης νά τού τά  ποίση καλά εις το παρκάτω τ ά  ν' πέρ- 
10 πυρα, δ ιατί έστρεψεν τά  πέρπυρα του ενού δίχως τον άλλον, 

ρδ. Αύτού λέγει το δίκαιον περί των συντροφιών των πο- 
λομοΰν οί άνθρωποι μέσον τους διά νά κάμουν εις κανέναν 
τα ξεΐδ ιν |. Αύτό ένι άλατίνικον νόμιμον. Αύτού λέγει τό δί-*> 
καιον περί των συντροφιών των πολομοΰν οί άνθρωποι μέσο 

15 τους.

Πάντες οί άνθρωποι ήμπορού νά ποίσουν συντροφιάν α ν τά 
μα, άν θέλουν  ώ ςπερ ό εις τούς συντρόφους βάλλει έκατδ 
πέρπυρα, καί οί άλλοι οί δύο ούδέν βάλλουν παρού ν' πέρπυ
ρα, καί έντέχετα ι νά άξιάζη κατά  την τάξιν όπου έσάσασιν, 

20 καί νά μοιράσουν το διάφορος· καί ακόμη εις άλλην όπλήν 
ήμπορούν οί άνθρωποι νά ποίσου συντροφιάν, δτι ό εις τούς 
συντρόφους ήμπορει νά βάλη εις την συντροφιάν ν' πέρπυρα, 

καί ό άλλος σύντροφος νά βάλη το κορμίν του καί τά  έ'ργατά 
του εναντίον των περπύρων, καί άξιάζει τούτη  ή συντροφιά· 

25 άκομη εις άλλην όπλήν ήμπορούσιν οί άνθρωποι νά ποίσουν 
συντροφιάν, ώςπερ άν ποιούν σ το ιχήματα  μέσον τους με το ι- 
ουτον, ό είς σύντροφο; νά έ'χη μερτικον άπαί το διάοοοος, και 
εις την ζημίαν νά μηδέν πλερώση τίποτες, ού ό είς τούς συν
τρόφους νά έχη δ' μερτικά του διαφόρου καί ό άλλος σύν- 

30 τροφος νά έ'χη τό πέπτο  μερτικον, καί έντέχετα ι νά άξιάζη 
τούτον τό στοίχημαν, καί πά ντα  δλα τά  σ το ιχήματα  τά  ού-
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δέν ενι κατάδικα τού νόμου, ού κατά  τά  καλά ήθη καί τά  
καλά συνήθια, καθά έλαλήθην άνωθεν είς τάς άλλας κρίσας · 
και ή συντροφιά ημπορεΐ να απαντηση μέσον της συντροφιάς, 
ά.ν θέλουν άχρι ι' χρόνους, ου έως ε' χρόνους, ού έως ένα χρό
νον, καί ούδέν ήμπορει νά ξηλωθή ή συντροφιά έως τόν καιρόν 5 
τού τάρμε τό νά βάλουν · καί άν γίνετα ι δ τ ι ό είς τούς συν
τρόφους θελήσει νά ξηλωθή, νά χωριστή τή ς  συντροφιάς, άνευ 
τό θέλημαν τούς άλλους συντρόφους καί χωρίς νά τού ποιή
σου ή συντροφιά καμμία αταξίαν καί πριν τού τάρμε τό 
έβάλασιν μέσον τους, τό δίκαιον ορίζει δτι ούδέν ήμπορει νά ίο. /V  λ, / \ ■> A ι ( /το ποιησ*/) α /ο ι του ταραε * εαν εογτ), κ χ ι ot σύντροφοι 
λάβουν καμμ.ίαν ζημίαν διά τόν χωρισμόν του, κείμενον ένι νά 
ένη κρατούμενος νά ίκανώση την ζημ ία  έκείνη τούς ετέρους 
συντρόφους την έλάβασι διά εκείνο τό χωρισμόν. Καί άν γ ί 
νεται δτι ό εις τούς συντρόφους λανβάνει άπαί τόν βίον τής 15 
συντροφιάς, καθάπερ δανεικόν, ού διά στεναχώριαν δτι ούδέν 
έχει άπ’ άλλον, τό  δίκαιον ορίζει νά στρέψη τούς άλλους συν
τρόφους άπ’ εκείνον τόν βίον τόν νά πάρη έτεσαΰτον δσον νά 
στρέψουν τά  άλλα πέρπυρα τής συντροφιάς είς διάφορος · καί 
καλά ενι δίκαιον καί κείμενον δτι ή συντροφιά ήμπορει νά χω - 20 
ριστή δλους τούς καιρούς όπού θέλουν δλοι οί σύντροφοι, ού 
ό'ντα έρτη τό τάρμε, ού δντα ό είς τούς συντρόφου; ένη κακός 
άνθρωπος, ού πολομα ζημ ία  τής συντροφιάς άπού κανέναν

69. πραγμαν |, ού έ'νι τοιούτος όπού έ'χει κακήν ακοήν, καί εις 
πάντας τούτας τάς όπλάς, τάς σας εϊπαμεν άνωθεν, ή μπορούν 25 
οί άνθρωποι νά ποιήσουν τάς συντροφιάς, καί νά χωριστή ή 
συντροφιά, κατά  τό δίκαιον καί κατά  την άσι'ζαν.

ρε. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου τού συντρόφου ό 

ποιων ζημίαν τής συντροφιάς.
Έ άν γίνετα ι δ τ ι β' άνθρωποι συντροφεύγουνται έν τω  άμα κα τά  30 

τά  ήθη τά  ποιων οί πραγματευτάδες, καί γίνετα ι δτι ποιούν

Τ Η 2  Κ Τ Π Ρ Ο Ϊ  Β. 333



όρκον καί όρινύουσιν επάνω εις τα  άγια  εί; την εσμιξιν τους 
νά πορεύουνται έν ορθγί π ίστει εις την συντροφιάν, καί γ ίνετα ι 
μετά  τούτον ότι έχουν μέσον τους καμμίαν δυσκεψίαν, 6 ς περ 
απιστίας κανενοΟ βίου της συντροφιάς, καί έκεΐνος ό σύντρο- 

5 φος ζη τα  τον όρκον απ’ αύτόν όπου του απιστεί, τό  δίκαιον 

ορίζει δ τ ι ούδέν ένι κρατούμενος νά ποίση άλλον δρκον παρά 
τον πρώτον, άν ούδέν θέλη · ά μ με  άν ένη δ τ ι ό σύντροφος δ τ ι 
έμπορεΐ νά τον δείξη μέ β' μαρτυρίαις, οί πο ΐγο ι νά ποίσουν 
ώς μάρτυρες καθά έλαλήθη άνωθεν εις τάς έτέρας ύποΟέσας, 

10  δ τ ι έποίγησεν ζημίαν τη ς κοινότης, έ'νι κρατημένος δλο προ- 
τή τερα  νά ίκανώση αύτήν την ζημίαν, καί τόσον περ ιττού  δσον 
ό έτερος σύντροφος έπαρακατέβη παρ’ αυτής τής ζημίας την 

έποΐ'κεν · άμμε άν ούδέν ένη πιασμένος με μάρτυρας, ό άλλος 
σύντροφος νά ’πή  « μά τον δρκον τον έποΐκα, ούδέν έποΐκεν 

15 τούτον όπου τον απ ιστεί » καί μέ τό αύτόν νά ένη λυ τός. 
Εί δέ καί ούδέν ώμ.όσαν εις την άρχήν τής συντροφιάς έπάνω 
εις τ ά  άγια , δίκαιον έ'νι δ τ ι έκεΐνος όπου ’τον άπιστος έντέ- 
χ ε τα ι νά όμόση, καί άν ένη δ τ ι έκεΐνος ό σύντροφος νά έ'νη 
κρατούμενος καί έ'νοχος προβιασμένος μ.έ β' μάρτορας, ό τ ι έποί- 

20 γησεν την ζημίαν εις την κοινότην, καί ικάνωσέν την τοΰ 
ετέρου συντρόφου, καθά άνωθεν ελαλήθην, επεσεν μετα  τα ϋ τα  

νά δούση τοιούτον τέλος τοΰ άφέντη, καθάπερ έντέχετα ι νά 
δώβη άνθρωπος άπεστος όπου έψεύσθην τόν όρκον του, καί έν- 
τέ χετα ι νά χάση άπόκρισι τή ς αύλής, δτι ποτέ νά μή του 

25 πιστεύσου εις μαρτυρίαν κανενοϋ πραγμάτου τό να είπή , μέ 
τό δίκαιον καί μέ την άσίζαν τοΰ ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.

ρς\ Αύτου νά ακούσετε τό δίκαιον των στοιχημάντων των 
ποιων οί άνθρωποι μεσόν τους, καί ποιον στοίχημαν άξιάζει 

καί ποιον δέν άςά ζει.
30 Έ άν γίνετα ι δτι εις άνθρωπος, ου μία γυναίκα, έρχετα ι εις 

την αύλήν νά άνκαλέση, καί λεγει ( « κΰρι, άνκαλιώ εις εσε- <ρ·
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ναν τόν όδεΐναν άνθρωπον όπου έστοιχημ.άτισεν νά ποίηση την 
οικίαν μου, ου νά όδηγήση τό ροϋχόν μου, οΰ περ’ ετέρου τ ί 
νος ύφασμάτου νά τό ποιήση η · καί ό έτερος λέγει « μή 
τ’ όρίσοι ά Κύριος! » τό δίκαιον κελεύει δτι έκεΐνος όπου έκλή- 
τευσεν, άν έχη β' μάρτυρας όπου νά ποίσουν καθάπερ μ.άρτυ- 5 

ρες, δτι έκεΐνος έποΐκεν αύτόν τό στοίχημαν, έκεΐνος ένι κρα- 
τούμ.ενος νά τό ποίση μέ δίκαιον ■ εί δέ ούκ έχει μάρτυρες 
δτι έστοιχημ.άτισεν εκείνον όπου ένι άνκαλεμένος, έντέχεται 
νά άποβγή μέ α' δρκον, τούτέστι νά όμόση είς τά  άγια  δτι 
έκεΐνον τό ζη τα  ούδέν τοΰ τό  έστοιχημάτισέν ποτε νά τό ίο  
ποίηση, καί με τό αύτόν μένει λυτός μέ τό κείμενον, καί 
τό στοίχημαν νά ένη ούτως φανερόν όπου έγκλημαν δύναται 
γενέσται είς την αύλήν, ούδέ μή ού δύναται είσακουσθήναι.

ρζ. ΑύτοΟ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου τοΰ ανθρώπου ό
που πο ιεί στοίχημαν ετέρου νά κακοποίηση. ig

’Εάν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος πολέμα στοίχημ.αν μέ έτερον 
άνθρωπον δτ ι νά σφάξη τόν έχρόν του, ου τόν γείτονα  του, 
οΰ νά κόψη τό άνμπέλιν του, οΰ τό περιβόλιν του, οΰ νά του 
ποιήση έτερον κακόν έργον, καλά ήγνω ρίζετε δτ ι έκεΐνος ού

δέν ένι παντός κρατημένος νά κακοποίηση τούτο τό στο ίχη- 20 

μ.αν, άν ούδέν θέληση νά το ποιήση · καί άκόμη άν ένη τοιοΰ- 
τον, δτι έπήρεν καρτέσια διά τοΰτο τό κάμωμαν, ούδέν νά 
τοΰ τά  στρέψη, άν ούδέν θέλη, δ ιότι έ'δωκέν τα  διά νά ποιή
ση κακόν ■ καί άν έποίησεν κακόν, καί άν έποίησεν τό αύτό 
στοίχημαν, καί ούδεν επλερώθην άκόμη, άμ.μέ έχρωστέν τού τα  03 

άφόν έποίησεν εκείνην τήν αμαρτίαν, καί μετά  τα υ τα  νά μη
δέν θέληση νά τον πλερώση, ούδέν ένι κρατούμενος νά τόν 
πλερώση, άν ούδέν θέληση.

ρη. Αύτου λέγει περί τής ύποθέσεως εκείνου όπου πολομ.α 
στοίχημαν νά κακοποίηση καί πολεμούν τ ο ν .

'Ομοίως έάν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος πο ιεί στοίχημαν μέ
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ετερον άνθρωπον, οΰ μίαν γυναίκαν, διά την  αγάπην του,
ου διά πραγμαν, ου δι’ άλλην έτερην κακήν δουλίαν, καί πο-
λομχ το κα τά  το αύτό στοίχημαν το έποικεν, καί έπιάστην 
εις την αυτήν κακοπραξία, οΰ έκατάμπλεξάν τον καί μέ ρκάρ—

5 τυρα; πως τον είδαν νά το ποιήση, οΰ νά το έμολόγησεν εις 
την αυλήν μέ το θέληριάν του, ου, δ ιατί τον έπόντισαν, ου 
έποίησάν του ετερον κριτήριον, καθώς δίκαιον ένι νά του το 
ποιήσουν, καί ώμολόγησεν ό'λην εκείνην την κακοπραξίαν καί 

εκείνον όπου του είπεν νά το ποιήση, το δίκαιον ορίζει ότι 
10 αν έποίησεν φόνον, έντέχετα ι νά τον κρεμάσουν εκείνον ό

που το έποίησεν, καί εκείνον όπου έποίησεν | νά τό ποιήσουν, φ. 71,

καί πά ντα  όσα έχουν έντέχετα ι νά δοθούν του άφέντη · καί
άν ούδέν έχη φόνον, έντέχετα ι νά ζημιωθούν κατά τό κακόν 
τό νά γεν*/) · καί ενι καλά δίκαιον καί κείμενον ό'τι οί δύο νά 

1S άπολάβουν την τιμωρίαν έν τω  άμα, διότι τοσαύτην αμαρτίαν 
έχει έκεΐνος όπου έποικεν νά τό ποιήσουν, ώς γιον έκεΐνος 
όπου τό έποίησεν.

ρθ. λύτου  νά ακούσετε τήντα  έντέχετα ι ,νά γένη φανερω- 
μένον εις τον όρκον πριν γένη εις την αυλήν.

20 ’Εάν εις άνθρωπος άνκαλέ έτερον άνθρωπον άπού στοίχημαν 
τό έποικεν μετά  του, καί έχει δύο μάρτυρες όπου μαρτυρου- 
σιν έκεΐνον τό ζητά , έκεΐνος ενι κρατημένος με δίκαιον νά του 
στρέψη έκεΐνον τό είχεν στοίχημαν· εί δέ ά άνκαλών ούκ έ'- 
γε ι  μάρτυρας, ό άνκαλεμένος έντέχετα ι νά πιστωθή παρά του 

23 στοιχημάτου διά έναν όρκον · άμμε έντέχετα ι νά έχη κανένα 
πράγμαν φανέρωμαν εί; τόν όρκον πριν τό όμόση, καθώς ένι 
εις τοιούτην αιτίαν, έάν μου έπούλησε; έναν άλογον έδικόν 
σου καί είπές μου ότι ήτον καλόν καί γερόν, καί έστοιχημ,ά- 
τισες μετά  μου ότι ούδέν είχεν κανέναν κακόν, ουδέ λάβω- 

30 μχν, καί έγώ ηυρά το λαβιυμένον, στρέ μου τ ά  πέρπυρά μου· 

καί έκεΐνος άποκείνεται, « μή τό ορίσοι ό θεός, ότι έγώ

•336 A Π  Z A  I

¿στοιχημάτισα ποτέ μετά  σου! » τούτον τό στοίχημαν εις τό 
αύτόν τό ένκλημαν καί εις -πάντα τ ά  όμοια εις έκεΐνον, έν- 
τέχετα ι καλά νά έχη όρκον, διότι ενι καλά φανερωμένον .

ρι. Έφειδήν έκούσετε περί των άλλων δικαιωμάτων, κείμ,ε- 
νον ενι νά άγνωρίσετε περί ποίων πραγμάτω ν διδοΐ ή αύλή 5 
ημέραν τους ένκαλομ-ένους.

Καλά νά ήγνωρίζετε ότι τάς ημέρας τάς διδοΐ ή αύλή 
τούς ένκαλουμένους, γίνετα ι κείμενα καί διά άλεημοσύνην, καί 
διότι ότι έκεΐνοι, οΰ έκεΐναις, όπου ένι άνκαλούμενοι νά έχουν 
μέσα εις τούτον βουλήν νά συνμπάψουν περί του έκκλήματός ίο  
τους, οΰ νά οδηγηθούν νά παν παρά όνμπρός περί τού δικα- 
σίμχτός τους, καί διά τούτον έντέχετα ι νά έλθουν εις τήν ή - 
μέοαν τους οί ένκαλώντα όπου έντέχετα ι νά ξημ.εοωθοΰν, καί 
άν ούδέν ερτουν εις τήν ημέραν του οί ένκαλώντα, ήγνωρίζετε 
ό'τι χάνουν τό δίκαιόν τους, άνευ έ'χοντα εύ'λογον αιτίαν δι’ 15 
αυτήν ότι ούδέν ήμ,πόρησαν νά έλθουν.

ρια. λύτου  λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όπου μέλλει νά 
ξημερωθή, καί ούδέν έ'ρχεται εις τήν ήμέραν του, καί εις πό
σον έπεσεν νά δώση εις τήν αύλήν.

Καλά νά ήγνωρίζετε ό τι κανέναν ξημέρωμαν τό γίνετα ι εις 20 
δύο άνθροόπους ούδέν χρήζει τ ίποτες, έάν ού μή γ ίνετα ι έν- 

φ. 72 .προστεν του ένου | καί του άλλου, τούτέστιν του ένκαλων 
καί του άπολογητου, τούτέστιν τοΰ άνκχλουμ,ένου1 έάν ό βι- 
σκούντης ξημερώση δύο ανθρώπους, καθότι νά μηδέν ήτον ό 
εις ένπροστεν τοΰ άλλου, καί ό εί; άπ’ αύτοΰς τούς δύο ό- 25 
ποΰ ενι ξημερωμένος ούδέν έ'ρχεται εις τήν ήμέραν του, τό 
δίκαιον ορίζει ούδέν έντέχετα ι νά χάση παρά ζ' σόρδια καί 
ήμιαον· άμμέ άν έ'νη ότι ή αύλή έξημέρωσέν του, ήγουν ε- 
ταξέν τους τούς δύο έν τω  άμα ένώπιον τοΰ ένου καί τοΰ 
άλλου, καί ούδέν έρτουσιν εις τήν αύλήν τήν ήμέραν του τήν  30 
τα χτή ν , ό εις ούδέν χάνει τίπ οτες κα τά  πρόσωπα του ετέρου, 
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εξόν παοά ό καθείς άπαί τού; δύο έντέχετα ι νά πλερώση εϊ; 
την αυλήν επ τά  σόρδια καί ή'μισο, τούτέστιν δωδεκάρια, κα
τά  το κείμενον καί κατά  την άσίζαν του ρηγάτου των 'Ιερο
σολύμων · καί αν εντ, καί οί δύο άπα ί την χώραν βουργέσιδε; 

5 εκείνοι όποΰ δικάζουνται, καί ένι καί οί δύο ταμένοι ημέραν 
τα ν τ ή , εκείνο; ό βουργέση^ όποΰ ούδέν νά έλθη εί; την η μ έ
ραν του πριν νά σηκωθή ή αύλή, θέλει χάσειν την ημέραν του 
καί το κείμενόν του .

ριβ, Αύτου λέγει το δίκαιον περί εκείνου του ανθρώπου ό- 
10 που ούκ έστιν άπαί την χώρα καί έταξαν τον καί ούδέν έρ

χετα ι εί; την ημέραν το υ .
’Εάν γίνετα ι δτι έναν άνθρωπον όποΰ ούδέν ένι άπαί την 

χούρα καταδικάζετα ι μέ έναν άνθρωπον τ ή ; χώρα;, καί έτα 
ξαν τον ή μέραν τα χτή ν , καί ούδέν έρχεται εί; την ημέραν του 

15 πριν δύση ό ήλιο;, το κείμενον ορίζει δτι ούδέν έχασεν ποτέ 
την ημέραν του, δ ια τί ούκ ήν πα ντδ ; τ ή ;  χώ ρα;· άμμε άν 

ήτον άπαί τήν χώρα, καί νά μηδέν ήρτεν την ημέραν του 
πριν σηκωθή ή αύλή, ήθελεν χάσει τδ δίκαιόν του, άν ούκ 
ειχεν εύλογον αιτίαν δ ιατί έκωλύθην καί ούδέν ήμπόρησεν νά 

£0 έλθη · οτι άν ειχεν εύλογον αιτίαν διά τήν ποίαν ούδέν ήρτεν 
τήν ημέραν του, τό κείμενον καί τδ  δίκαιον ορίζει οτι δι’ αυ
τί) ούδέν εχασεν πα ντδ ; τδ δίκαιόν του, άλλά έντέχετα ι νά 
γροικηθή καθώ; άν ειχεν έλθει εί; τήν ημέραν του .

ριγ. Αύτου λέγει τδ δίκαιον περί εκείνου όπου ούδέν ήν- 
πορεΐ νά έλθη εί; τήν ή αέραν του, καί περί του όρκου του
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δούλου τόν πολομά περί εκείνου όπου εστρεύεν τήν ημέραν 
του πω ; ούδέν έμπορεΐ νά έλθη .

’Εάν γίνεται οτι εί; άνθρωπο; ξενικό; έταξάν τον εί; ημέ
ραν τακτήν, καί γίνετα ι δ τ ι έμ.παίνει εί; τήν στράταν διά νά 

30 έλθχ τήν ημέραν του καί ευρίσκει τόν χείμαρρον ούτω; μέγαν, 

όποιο; ένι μέσον του καί μέσον τ ή ; χώρα; όπου θέλει νά πά -
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3 . γή, τοιουτον δτι ού"δέν έμπορεΐ | νά τόν πέραση, τδ δίκαιον 
ορίζει δ τ ι εκείνο; έντέχετα ι νά φωνάξη εκείνου; όποΰ ένι πέρα 

του ποταμού « ά; ήστε μάρτυρες, άρχόντοι, τδ π ω ; ούδέν 
ήμπορω νά περάσω ! » άν ήμπορή μετά  ταΰτα  νά δείξη μέ 
δύο μάρτυρα; τδ πώ ; ούδέν έμπόρησεν νά περάση τδν ποτα- 5 
μόν, ούδέν εχασεν λοιπόν διά τδ  αύτδν τδ  δίκαιόν του, δ ιατί 
ούδέν έμπόρησεν νά πέραση, άλλά μετά  τα ΰ τα  έντέχετα ι νά 
έλθη εί; τήν αύλήν, μόνον νά έμπορήση νά περάση, καί έντέ- 
χετα ι νά δείξη τδ κωλυμάν του τδ ειχεν έμπροσθεν τοΰ βι- 
σκούντη καί των κριτάδων. Τοιουτον δίκαιον ένι όμ,οίω; άν 10 
τδν έπίασεν τδ  κακόν εί; τήν οδόν εκείνον όπου ένι ταμένο;, 

ού άν έπιάστη παρά των ’Αγαρηνών έν τή  όδω · όμοίω; έάν 
γίνεται ούτοο;, δ τ ι εί; άνθρωπο; ένι ταμένο; εί; τήν  αύλήν, 
καί ούδέν ή μπορεί νά έλθη εί; τήν ημέραν του διά κανέναν 
πραγμχν, έντέχετα ι νά στρέψη τήν ημέραν του, νά ποίση νώ 15 
τή ; αύλή; τδ κώλυμάν του μίαν -ημέραν πριν τήν ή μέραν του, 
καί ό μαντατοφόρο; έντέχετα ι νά είπή του έμπαλή ουτω ;
« κϋρί; μου, ό κύριό; μου χα ιρέτα  σε καί στρέφει σου τήν  ήμέ- 
ραν όπου τδν ετα ξε;, ώ ; έκεΐνο; όπου έστίν άστενής και ούδέν 
ήμπορεΐ νά έλθη εί; τήν  ημέραν του, κα ί άπα.ΰτα είμαι ότοι- 20 
μο; νά ποίσω τδ νά ήγνωρίση ή αύλή νά ποίσω, δ τ ι ό κύ
ριό; μου ένι το ιοΰτο; καθώ; σά; λέγω  » · ή αύλή έντέχετα ι 
νά βιγλίση δτι, άν ένη δ τ ι ό κατάδικό; του νά λάβη τδν όρ
κον του του δούλου, π ω ; ό κΰρί; του ενι το ιοΰτο; καθώ; λέ
γει ό δοϋλο;, έντέχετα ι νά τδ  ποίση, καί άν τδ ποιήση, νά 25 
ήξέρετε καλά τότε, δνταν έλθη εί; τήν αύλήν ούδέν νά ποίση 
τίποτε; κανέναν δρκον, ούδέ τ ή ;  αύλή;, ούδέ τοΰ κατάδικού 
του, έφειδήν ό μαντατοφόρο; του ώμοσεν διά λόγου του, δ τ ι 
ούτως ένι τδ  κείμενον · εί δέ ό μαντατοφόρο; του ούδέν ώμο
σεν, τδ κείμενον ορίζει δ τ ι έντέχετα ι νά όμόση πώ ; ούδέν έμ- 30 
πόρησεν νά έλθη ε ί; τήν αύλήν τήν ημέραν του όποΰ ήτον



ταμ.ένος· άμμε καλά νά ήξεύρετε ό τι άν ή [Λέρα ούδεν την 
έστρεψεν ¡λίαν ή [Λέραν προτήτερα είς τήν αυλήν, ούδεν έμ,πορεΐ 

νά χρηζή έτερον στρέψις.
ριδ. Αύτοϋ άπαυτα  νά ακούσετε πότε ό άνκαλών χάσει το 

5 δικάσιμόν του, καί πότες ό άνκαλόμενος νά το κ ά μ η .
’Εάν γίνετα ι δτ ι εις άνθρωπος άνκαλέ εις τήν αυλήν έτε

ρον άνθρωπον, καί ό άνκαλόμενος ζη τα  τής αυλής ήμέραν διά 
νά άπολογηθή, ή αυλή έντέχετα ι νά δώση καί τούς δύο έν 
τω  άρια ή ¡Λέραν, καιρόν ιε ' ή μ ερ ω ν  καί άν ένη δ τ ι ό άνκα- 

10 λων ούδέν έρτη τήν ήμέραν του εις τήν αυλήν, καί ό άνκα- 
λόρ.ενος έρτη, έκεΐνος όπου να ερτη άποσπαζει θελει όλον ε
κείνον όπου έ'νι άνκαλόρ.ενος, καί έκεΐνος όπου οϋδέν έρτη εις 
τήν ήμέραν του έχασεν τό δίκαιόν του | μέ τό κείμενον · άμμε <ρ 
έκεΐνος όπου ούδέν ερτνι εις τήν ήμέραν του, έστρεψεν τήν ή- 

15 ριέραν του, καθώς άνωθεν έλαλήθη, έκεΐνος όπου ήλθεν είς τήν 
ήριέραν του διά τον αυτόν, ούδέν έκαμεν τ ίποτες, ουδέ έκεΐνος 

όπου ούδέν ήλθεν ούδέν έχασεν .
ριε. Αύτοϋ λέγει τό δίκαιόν διά κόρπον φανερωμένον, καί 

περί έκείνου όπου τον έποΐκεν, ά.ν χρήζη νά έχη ή αέραν, ού 

20 ό χ ι .
Έ άν γ ίνετα ι δτι εις άνθρωπος άνκαλέ έτερον άνθρωπον ά- 

πού κόρπον φανερωμένον ού άπού πληγή  τής κεφαλής, καί 
έκεΐνος όποιος ενι ένκαλόρ,ενος ζη τα  ήριέραν τακτήν, ή αύλή 
ούδέν πρέπει νά του δώση, έάν ό κόρπος ένη είς κίντυνον, 

25 άλλα έντέχετα ι νά τον βάλουν είς τήν φυλακήν, καί καλά 
νά ποίση νά τον βλεπήση έως δπου νά δουν τό τήντα  θέλει 
γενή άπαί τον λαβωμένος· καί ά.ν μάθη καλά παρά του ια
τρού τής αύλής δτι ή πληγή  ούδέν έ'χει κίντυνον κανένα, 
ήμποροϋν ό βισκούντης καί οί κριτάδες καλούς ένκυτάδες ά- 

30 π α ί κείνους όπου λαλούν δτι έποΐκεν έκεΐνον τον κόρπον, καί 
τότες ή αύλή έντέχεται νά του δώση ήμέραν τα κ τή ν  νά έλ-
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θη νά ποίση λογαριασμόν, καί μ ετά  ταϋτα , όταν ελΟγι είς τήν 
ημέραν του, καί ούδέν νά συμπάψουν, καί έκεΐνος έ'νι ένοχος 
μέ μάρτυρας, ού με καμμία άλλην όπλήν, καί ήξεύρουν άλη- 
θινά δτι έκεΐνος του εδωκεν άπαί τον ποιον έλαβώθην κανένα 
άπαι τα  μ.ελη του, το δίκαιον ορίζει δτι νά κόψουν τον γρό— 
θον του, καί ούτω νά τον κιβεντίσου τήν /ώ ρα  καί νά τον 
εξορίσουν έξω τής χώρας, δ τ ι ούτως έ'νι κείμενον καί δίκαιον 
κατά τήν άσίζαν.
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ρις\ Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όπου άνκαλέ έτε
ρον άνθρωπον είς τήν αύλήν, καί έπήρεν ημέραν ό'χι τακτήν, χο 
χωρίς νά όμολογήση διά ποιαν α ιτίαν τον ένκαλέ, καί π ο τα -  
πόν δίκαιον έν τέ /ε τα ι νά γ έ νη .

’Εάν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος ελθνχ είς τήν αύλήν καί άν
καλέ έτερον άνθρωπον, καί ούδέν ένομ.άτισεν περί τ ί  τούς άν
καλέ, καί πάρη ήμέραν άπαί τήν αύλή, καί μετά  τα ϋ τα  ερ- 15 
χετα ι είς τήν ήμέραν του ό άνκαλών, καί ούδέν ήρτεν ό έκ- 
καλόμενος, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι δι’ αύτό τ ίποτες ούδέν έκα
μεν, ουδε ο άλλος όπου ούδεν ήρτεν ούδέν ε/ασεν άπα ί τό 
δίκαιόν του άλλον, παρά έ'πεσεν νά δώσνχ είς τήν αύλήν ζ ' ή - 
μισον σόρδια, δ ιατί ούδέν ήρτεν είς τήν ήμέραν του· άμμ,έ άν 20 
είχεν ονοματίσει τό ενκλημάν του, έκεΐνος όποΰ έρτει είς τήν 
ήμέραν του ήθελεν έξερριζούσειν μέ δίκαιον πά ντα  δσα τον 
ένκλήτεψεν, άνευ άν ένη δτι έστρεψεν τήν ήμέραν του προ- 

ο·15. τήτερα, καθώς έ'νι γε|γραμμένον όνμπρός είς τά  άλλα κρισί- 
ματα, καί αύτό ένι κείμενον κατά  τήν άσίζαν τής χώρας. 25

ριζ. Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον διά έκεΐνον τον ένκυτήν όποΰ 
ένκέται άλλον είς τήν αύλήν νά έλθη είς τήν ήμέραν του, καί 
έκεΐνον τό ένκύθην ούδέν ήρτεν είς τήν ήμέραν του, είς τή ντα  
έ'πεσεν ό ένκυτής νά ποίση διά έκεΐνον τόν ένκύθην.

Κατακαλά νά ήγνωρίζετε δτι είς άνθρωπος άνκαλέ έτερον άν- 30 
θρωπον είς τήν αύλήν διά βίον τόν τοϋ χρωστεΐ, καί ένοΐμάτισενΐ
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πόσον [πρδγμαν] του χρε[ωστεΐ), καί ό άνκαλόμενο; έπήρεν 
ήμέραν και έδωκεν ένκυτή νά έλθη εις την ήμ.έραν του νά τ ε 

λείωση δίκαιον, καί γ ίνετα ι δ τ ι εκείνο; ούδέν ήρτεν εί; τήν 
ήμέραν του την του έδωκεν ή αύλή, το δίκαιον ορίζει δτι ή 

5 αυλή νά ποίση νά πλερώσουν οί ένκυτάδε; δλον εκείνον δσον 
ένι άνκαλόμενο; εκείνος τό ένκύθησαν, δτι τοΰτο ενι [κεί]μενον 
καί δίκαιον κα τά  την ά σ ίζ α ν  έάν ό άποκρινόμενο; ούδέν νά 

έρ.πόρησεν νά δείςη εύλογον αιτίαν πω ; ούδέν ήμπόρησεν νά 
έλθη έκείνην την ήμέραν εί; τήν αύλην, καί έάν γίνετα ι δ τ ι 

10 ό ένκυτής του νά έλθη εί; τήν αύλήν εί; τήν κρίσιν καί νά 
πή ιι κύρι, ϊδέ τον ένκύθηκα άτικα άποΰ σά; τον έφερα, διότι 
έγώ  θέλω νά μείνω λυτό;, καί παράδοτέ τον έκείνου όπου μου 
ζη τα  τον βίον του, δ τ ι ούδέν ευρίσκω εί; αύτόν του τ ί  νά 
πάρω », τδ κείμενον ορίζει καί το δίκαιον δτι ό βισκούντη;, 

15 ούδέ ή αύλή, ούδέν έντέχουνται καθόλου τοΰτο νά ποιήσουν 
τό ζητα , άμμέ ένι κρατούμενο; ό ένκυτή; μέ τό κείμενον νά 
πλερώση πάντα  δσα χρεωστεΐ έκείνου όποΰ τον άνκάλεσεν * 
καί άν έπλέρωσεν, καί θελήσει νά άνκαλέση εκείνον τό ένκύ- 
θην, ή αύλή ενι κρατούμενη νά τον ποίση νά πλερωθή · κα 

20 άν ένη δτ ι εκείνο; ούκ έχει άθεν, έντέχετα ι νά βαλτή εί; τή 
φυλακήν έω; δπου νά πλερώση, ού νά ποίση τό θέλημάν του 
έκείνου τον ένκύθην· καί άν μείνη εί; τήν φυλακήν περιττού 

παρά ζ' ήμέραι;, τό κείμενον ορίζει δτ ι άπαί τά ; ζ ' ήμέραι; 
καί νά πα, νά ενη κρατημένο; όπου ένι διά λόγου του εί; 

25 τήν φυλακήν νά του δίδη νά τρούγη εί; τό παρκάτω  ψουμίν 
καί νερόν, έάν ούδέν θέλη νά του δ(όση πλεΐον ■ άμμέ ώ ; που 
νά διαοουν ή έφτά ήμέραι; ούδέν ένι κρατούμενο; νά του δώση 
τίποτες, χωρίς νά θέλη, μέ τό κείμενον καί κα τά  τή άσίζαν. 

ριη. Αύτοΰ λέγει τό κείμενον καί τό δίκαιον τή ντα  πάν- 
30 τ ε ; οί άνθρωποι έχουν έπάνω εί; τον βισκούντην προ; τό έν- 

κάλεμαν το γέγονεν ένπροστέν του .
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70. | Έ άν γίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; ένκαλέ ένα άνθρωπον εί; τον
βισκούντην καί έκεΐν[ος] τόν άν[κάλεσεν] ερ[χεται] ένπροστ[εν 
τοΰ| βισκούντη καί παίρνει ημέρα παρά του βισκούντη, καί 
άφίνει τον και πά γει άπού όνμπρό; του, άνευ νά πάρη ένκυ- 
τάδε; έξ αύτόν του, καί γ ίνετα ι μετά  τα ϋ τα  δτι ό άνκαλό- 5 
μενο; φέγει, τό κείμενον ορίζει δτι ό βισκούντη; ένι κρατη
μένο; νά στρέψη τόν άνθρωπον, οΰ νά πλερώση δσα έκεΐνο; 

όποΰ τόν άνκάλεσεν, οΰ νά ποίση έτεσαΰτα νά τόν εΰρουν νά 
τόν φέρουν εί; τήν αύλήν νά ίκανώση δίκαιον τοΰ άνκαλων, 
δτι τοΰτον ένι δίκαιον καί κείμενον κα τά  τήν άσίζαν. 10

ριθ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί τού ; άνθρώπους τ ή ; εύ- 
σεβεία; λεγομένου; ντέ ρελητζιοΰν όποΰ άνκαλιοΰν εί; τήν αύ
λήν, καί δταν νικηθοΰσι, καί ό μάστορό; του ; λέγει ούδέν θέ
λει νά κρατηθή εί; τό έγίνετον περί τοΰ άδελφοΰ του; εί; τήν 
αύλήν . 15

Έάν γίνετα ι δ τ ι εί; άνθρωπο; όποΰ ένι τή ; εύσεβείας, όποΰ 
ένι μαΐστορος, οΰ κουμεντούρη; ενοΰ έσπιτίου, ήπάρει ημέραν 
τακτήν τοΰ ένκλημάτου τό έποικεν εί; τήν αύλήν, καί γίνε
ται δτι ούδέν έρχετα ι εί; τήν ήμέραν του τήν έχει νά ζημερω- 
Οή, έχασεν τό ένκλημάν του · διότι, άν ού χάση καθάπερ έτε- 20 
ρον άνθρωπον τό ένκλημάν του, ούδέν νά ήμπορήση λοιπόν νά 
ίκανωθή κανέναν δικαίωμαν προ; άνθοοοπον τ ή ; εύσεβεία;* καί 
άκόμη άν ενη καί τοΰτον, δ τ ι ό μ έγα ; του; μάστοοο; νά ή - 
θελ’ είστεν νά είπεν δτι έκείνην τήν ήμέραν τήν έπήρεν έκεΐ
νο; ό άδελφό; του ; όποΰ ήτον κουμεντούρη; τοΰ χωρίου του;> 25 
οΰ τοΰ οοιειιιοε του;, ούδέν τήν έπήρεν παντό ; δ ιά  τόν 
ορισμόν του, « καί δ ιατί ούδέν έπήρεν έκείνην τήν ήμέραν 
διά τοΰ όρισμ,οΰ μα;, οΰ δ ιατί ήμουν μ έγα ; μάστορο; ώρισά 
τον νά μηδέν ύπάγη  εί; έκείνην τήν  ήμέραν, οΰ έστειλά τον 

έξω εί; έτερην δουλίαν, οΰ έμήνυσά τον νά έλθη έκεΐ έξω ό- 30 
που εύρισκόμουν, καί έγώ ούδέν θέλω διά τοΰτο νά χαθούν



τ ά  ύικαιώματα του έσπιτίου · » τούτον όλον λέγετα ι μ π α 
ρ άτ, ούδέν ώφελούν, ουδέ πρέπει νά άξάζουν του μαστόρου 

του ρελιτζιούν, ο τι, ούτως ώςπερ ό μάστορος νίΟε'λεν νά άπο- 
σπάσρ, έάν τό άλλον μέρος νά μ.ηδέν ήοτεν εις την ή αέραν 

5 του, άλλον έτεσαυτον δείχνει το δίκαιον καί προβιάζει του νό
μου ότι το έτερον μέρος εκαμεν τό ένκλημαν με κείμενον 
καί μέ την άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμω ν καί διά 
τούτο νά βλέπεται ό μέγας μάστορος νά καταστήνη τοιού- 
τους αδελφούς έπάνω εις τά  όσπίτιά του νά μηδέν χάνουν τά  

10 δικαιώ ματα τους διά την αμαρτίαν τους, ώς ότι, άν έγίνετον 
ό μέγας μάστορος | νά έστειλεν νά έζήτησεν έκεινον τον ά- ο 
δελφόν όπου είχεν ή μέραν, πέρπει νά εχ-/) έτεσαΰτον νουν νά 
ήξευρεν νά είπεν τούς άλλους αδελφούς ο τι, άν ού μη ελθνι 
εις την ημέραν, νά έξαναστρέψουν την ή μέραν του, καθώς ά- 

15 νωΟεν έλα.ληΟη εις τά  άλλα κεφάλια .
ρκ. Αύτου θέλετε ακούσει τό δίκαιον της κρίσης άπού τούς 

βάλλου εις άνάκραξιν τό λέγετα ι εις ρεσπίτ, δ ιατί οί κριτά- 
δες ούδέν ήμπορουν νά συνμ,πάψουν ολοι άντάμ.α.

Έ άν γίνετα ι ότι ένκλημαν γίνετα ι εις την αύλήν καμμίας 
20 υπόθεσης, καί οί κριταί μένουν έπάνω του ένκλημάτου νά τό 

κρίνουν, καί ούδέν έμποροΰν νά συνμπάψουν επάνω αύτου του 
κριμάτου, άμμε βάνουν τό πεΐν του παρόντος ένκλημάτου εις 
άνάκραξιν ώς έτέραν ημέραν, διατί ού δύνουνται συμπάψαι μέ
σον τους, καί εις τούτον ό έμπαλης θέλει νά τάξν) εκείνους 

25 σου ένκληυ.άτου, καί έρχουνται εις την ημέραν, πάντα  όσα 
νά πουν οί κριτάδες έντέχετα ι νά τό κρατησουν στεοεωμένον * 
καί άν γίνετα ι ό'τι ό εις άπαί [τούς] β' ε'λθγ, καί ό άλλος ού
δέν ελθγι είς την ημέραν του όπου τούς έδόθην νά ακούσουν 
τό κρίσιμον, τό κείμενον ορίζει ότι εκείνος όπου έλθει είς τήν  

30 -ημέραν του ένίκησεν τό ενκλημάν του, καί ό άλλος εχασέν το 
πάντοτες, άν ούδέν έστρεψεν την ημέραν του, καθά ένι λαλη-
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μένον άνωθεν · καί άν γίνετα ι ότι ούκ ήλθεν είς τήν ημέραν 
του, ούδέ τό κρίσιμον έλαλήθην εκείνη την ημέραν, ούδέν έν- 

τέχετα ι νά χάση τίποτες, κατά  τό κείμενον, άς ένγ παντός 
καί ήτον αγαθός άνθρωπος, καί ούδέν εστρεψεν την ημέραν 
του, καί ό άλλος όπου ήλθεν, ούδέν κάμνει τίποτες, καί αύτό 5 
ένι δίκαιον μέ τό κείμενον καί μέ την άσ ίζαν.

ρκα. Αύτου λέγει τό δίκαιον περί εκείνου του άνθρώπου 
όποΐί άνκαλέ γυναίκαν υπαντρη, καί άν εν?) κρατούμενη νά του 

άπολογηθή, οΰ όχι, είς τήν αύλήν, καί μέσα είς τη ντα  και
ρόν ένι κρατούμενη νά τού άπολογηθή . 10

Έ άν γ ίνετα ι ότι είς άνθρωπος άνκαλέ είς την αύλήν μία 
γυναίκαν υπαντρη, όπου ούδέν ενι ό συνβίος της είς την χώ 
ρα, ήγνωρίζετε ότι ούδέν ενι κείμενον ότι εκείνη νά -δικάζεται 
άνευ του συζύγου αύτης, άμμέ έντέχετα ι μέ δίκαιον ή κρίσις 
νά της δώση καιρόν ι ζ' ήμέραις, καί άν ένγ ότι ή γυναίκα 15 
ήμπορήσει νά εχρ τον συνβίον της μέσον τη ς ι ε' ημέρας, ώς 

|  ο. 78. ττερ έάν ένρ ότι ό άνδρας της έπέρασέν το [ τό ρηγάτον, ό 
βισκούντης καί οί κριτάδες μετά  τα ύ τα  έντέχετα ι νά της δώ
σου έ'τεοον άνακράξιμον, τό λέγετα ι ρεσπίτ, ένα (1) χρόνον 
καί μία ημέραν, μέ τό κείμενον · καί άν ό άνδρας της έλθρ 20 
μέσον τού χρόνου καί της ημέρας, ένι κρατημένη νά Εκανώσρ 
δίκαιον έκείνου όπου την άνκαλέσει · καί άν ούδέν ελθν  ̂ μέ
σον τού χρόνου καί της -ήμέρας, ή γεναϊκα ενι άπέκει κρα
τημένη μέ τό κείμενον νά άποκριθρ άπαΰτα  άποΰ την άνκα- 
λε, έφειδην ή πεντακαιδεκάτη έδιάβη, καί ό χρόνος καί ή ή- 25 
μέρα παρηλθαν άπαί τά  δίκαια τάρμε τά  της έδωκαν, καί ό 
σύζυγός της ούκ ήλθεν .

ρκβ. Αΰτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όπου λανβάνει 
γυναίκαν ένκύτριαν, καί ή γυναίκα έχει άντραν, καί άν ένη 
ό'τι άξιάζει έκείνη ή ένκυμασία, οΰ ό χ ι. 30
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(1) χειρ. εανα.



’Εάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; πάρη [αίαν γυναίκαν ένκύ- 
τριχν, καί εκείνη ·/, γεναΐαα έ'χει άντραν, καλά νά ήγνο^ρίζετε 
ότι ό άντρας της ήμ.πορεΐ καλά νά την κιλώση άπα! την έν- 

κυμασιαν, ώ ; ότι εκείνο; ούδέν νά ττοίσ··/ι παντό ; ώ ; ένκύτριαν,
5 άν θέλη, άλλά ούδέ ή γυναίκα ούδέν ν' άπολογηθη άπού κα

νένα πραμαν, έω; όπου ό άνδρα; τη ; ένι ζωντανό;, άνευ κα- 
θά άνωθεν έλαλήθην · εί δέ ό άνδρα; τη ; πο ιεί την συνβίον 
του εμπορην, ώςπερ νά πουλ’η, ν’ άγοράζη, τό κείμενον ορίζει 
οτι ενι κρατημένο; νά δεκτοί καί νά λύση πά ντα  όσα ένπι- 

10 στεύτη, ου νά χριοστϊί, ότι οΰτω ; ενι δίκαιον με τό κείμενον 
καί μέ την άσίζαν των'Ιεροσολύμων .

ρκγ. 'ίίδ ε  λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου λανβάνει γυ 
ναίκαν χηφαν, καί τούτη ένι χρειωμένη, τ ί ;  νά πλερώση εκεί
νον τό χρειο; καλά γινώ σκετε.

15 ’Εάν γ ίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; όρμαστη μίαν γυναίκα γ ή 
ραν, καί εκείνη χρεώστε? κανένα χρειο; διά λόγου τη ;, ου διά 
τον συνβίον τ η ; τον τεΟνεώτα, εκείνο; όπου νά (όάνη την  γ υ 
ναίκα την χηρεύουσαν, ενι κρατημένο; με τό κείμενον νά πλε
ρώση ολον έκεϊνον τό χρειο; τό χρεωστεΐ διά λόγου τη ;, ού 

20 διά τον τεΟνηκόν τη ; συνβίο. 'Ομ.οίω; εάν γυναίκα όρμ.αστη 
συνβίον, καί έκεΐνο; χρεωστεΐ κανέναν χρειο; διά λόγου του, 
ού διά την τεθνηκην του συνβία, τούτην την νά πάρη ένι κρα
τημένη νά πλερώση έκεϊνον τό χρειο;, άν έχη άπόΟεν, μέ τό 
δίκαιον καί μέ τη ν  άσίζαν του ρηγάτου των Ιεροσολύμων.

25 ρκδ. | Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όπου φθείρει μίαν ιρ. 1 
παρθένον δυναστεία;, ού μέ τό θέλημά τη ;, άνευ τ η ; είδησεω; 
του πατρό; τη ;, ού της μ.ητρό; τη ;, ού έκείνων όπου την έχουν 
εί; φύλαξιν, καί ποταπόν δίκαιον νά γ ίνετα ι εΐ; αύτόν όπου 
έποίησεν τό αύτόν π α ρά π τω μ α ν .

30 ’Εάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; λανβάνει μία παρθένον δυ
ναστικόν τρόπον καί ποντίζει τ η ; την παρθενίαν τη ;, ού διά
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τη ; αγαθοσύνη; της, άνευ είδησεω; πατρό;, ού μητρό;, ού έκεί
νου όπου τη ν  έ'χουν εί; φύλαξιν, τό δίκαιον ορίζει ότι, άν ό 

πατήρ, ού ή μήτηρ, ού οί συνκενεΐ; τ-75; παρθένου, ού έκεΐνοι 
όπου την είχαν έ'σω του; εί; Βλέπησιν, Οελήσουν νά έχουν έλεη- 
μοσύνην έξ αύτόν του όπου την έξηπαρθένεψεν, καί ένι το ιουτο; 5 
άνθρωπο; όπου τ η ;  πρέπει, ήμ.πορεΐ νά την πάρη διά γεναΐ- 
κα · καί άν ένη ότι τούτον, ούδέν θέλου νά τό ποιήσουν έκεΐνοι 
όπου έχουν εξουσίαν έπάνω τη ;, καί άν ενη ότι ένι τοιουτο; 
όπου έχει άπαί τό έδικόν του, έντέχετα ι νά την ποιήσουν μ.ο- 
ναχην, καλούγρηαν, καί πά ντα  όσα θελήσει ή μονή διά νά την ίο 
λάβη εί; τό κοινόνβιον καί διά την φορησίαν τη ;, καί πάντα  
όλα έντέχετα ι νά τ ά  πλερώση, καί τό τ ε ; π έπ τε ι εί; την έλεη- 
μοσύνη τού θεού καί του αφέντη τη ; χώρα;, νά δ (όση τοιου- 
τον δικαίωμαν, καθώ; θέλει νά δώση έκεΐνο; όπου πολομα 
δυναστεία εί; άλλου χώ ραν. Καί τα υ τα  όλα, άν ούδέν αρέσουν 15 
τοΐ; γονεΐ; αύτη;, ού έκεΐνο; ούδέν ένι άξιο; νά παντρευτή 
την κόρην δ ιατί ένι παρκάτω παρά την γενεάν τη ;, καί άν ένη 
καί κακή; άρετή;, τό δίκαιον ορίζει καί τό κείμενον ότι έκεΐ- 
νος, τοιουτο; ό; γιον καί άν ένη, κάτε καβαλλάρη;, κάτε βουρ- 
γέση;, έντέχετα ι νά του κόψουν την ψωλην μέ όλα τά  ληνμπά, 20 
καί έντέχετα ι νά τον έξορίσου έξω της χώρα; έκεινη; όπου 

έποίησεν αύτην την κακοπραξίαν ένα χρόνον καί μίαν ημέραν, 
καί πά ντα  όσα έχει μένουν εί; την έλεημοσύνην τού αφέντη 
τη ; χώρας, κατά  τό κείμενον καί κα τά  την άσίζαν τού ρη
γάτου . Ά μ μ έ  έχει (1) έτεσαύτον, ότι τό δίκαιον ορίζει ότι, 25 
άν ένη ότι έκεΐνο; όπου τού καταπλέκουν ότι έποίησεν αύτόν 
τό κακόν, λαλησει « μή τό όρΐποι ό θεός, ότι ούδέν έποΐκεν 
αύτην την κακοπραξίαν », καί ή κόρη’πή ο άλλά ναί! » ού
δέν πρέπει δ ϊ  αύτόν νά ένη ένοχο;, άμμέ έντέχετα ι νά εχη
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(1) χειρ. ευχι .



β πιστούς μάρτυρας ή κόρη νά όμόσου εις τά  άγια  οτι ειδάν 
τον νά πέσγι μετά  της, καί εις τούτον νά ένή ένοχος, μέ το 
κείμενον · καί αν ούκ έχή αυτούς τούς β' μ.άρτυρες όπου τον 
είδαν, καί εχει | δύο μάρτυρες όπου τον είδαν νά έμπ-ή εις τοφ.80. 

5 σπίτιν, έντέχετα ι καί αυτό νά άξιάζή ρ/.έ τοιουτον, έκ,εΐνος νά 
τον βάλλουν εις την φυλακήν του επισκόπου της χώρας, ού 
τής εκκλησίας, ένα χρόνον καί (/.ία ήμέραν, μέσα εις τον πα 

ρόντα καιρόν άν τυχόν εκείνος νά όμολογήσγ, ου διά έξηγο- 
ρεύσεως, ού έκεινος άφ’ εαυτού του έκείνην την ύπόθεσιν · καί 

10 άν ούδέν όμολογήσή τίποτες μέσον είς τον χρόνον καί εις την 
•ημέραν, έντέχετα ι νά τόν έβγάλουν έξω της φυλακής, καί νά 

ομόσν) είς τά  άγια, δτι έκεινος ούδέν έποΐκεν τούτον τό παράπτω - 
μ.αν, τούτέστιν νά την ποντίσή την κοπέλλαν, καί μ ετά  τούτον 
νά ένγ ελεύθερος καί συχωρημένος, κίτες, άν ούκ έχη έτέραν 

15 τ ίποτες ενδεεξιν, κατά  τό κείμενον καί κατά  την άσίζαν.
ρκε. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου ταπεινόνει 

μίαν κοπέλλαν, καί θελήσει νά λάβρ τζουΐζαν ότι ούδέν τό 
έποΐκεν, καί ποταπόν δίκαιον νά γ ίνετα ι του τζουΐζε α π ’ έ- 
κεινον άπου νά μείνγ σωσμένος, καί έκείνου όποίί ούδέν νά 

20 ένρ δίκαιος. Τζουΐζε ήτον μία  μηχανή του όρκου, άπου νά 
του ένκισεν ήτον σεσωσμένος, καί άπου νά μηδέν του ένκισεν 
ήτον χαμένος καί ούδέν τού δίδει τούς πάντες, άμμέ έκεΐνοι 
άποΰ νά τό έζήτησαν μοναχοί τους .

'Ομοίως έάν γ ίνετα ι ότι είς άνθρωπος ποντίση παρθενίαν 
25 κορασιού, καί ούδέν έμ,ποροΰν νά τόν κρατήσουν ένοχον μέ 

τοιούτας μάρτυρες, καθώς ό νόμ,ος καί ή άσίζα έθέσπισαν έπάνω 
είς τό άλλον κρίσιμον, κάκεΐνος εστοντας είς την φυλακήν λα- 
λεΐ, ού άφίνει τινάν νά ’πή διά λόγου του εμπροστεν του βι- 

σκούντη καί ένπροστεν των κριτάδων οτι θέλει νά έμπή είς 
30 την τζουΐζαν, ότι ούδέν έποΐκεν αύτό τό κάμωμαν τής ·κο- 

πέλλας, τό κείμενον ορίζει ό τι πρέπει νά βαλτή είς την τζουΐ-
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ζαν, έφειδήν έπροσφέρτην, καί ή αύλή ούδέν πρέπει πλεΐον νά 
τόν άφήση, άν μετανώσή · καί άν μείνρ έλεύθερος άπαί την 
τζουΐζαν, νά μείνή καί άποφγαλμένος καί άπαί κείνην την 
κακοεργίαν, μέ τό κείμενον, ό τι έπάνω του όρκου καί την 
μαρτυρίαν τοϋ θεού ούδέν πρέπει κανείς άνθρωπος νά πή τ ίπ ο -  5 
τες, καί άν μένρ σωσμένος παρά τής τζουΐζας έντέχετα ι οΰ'τε 

νά κριθή, καθά ένι λαλημένον είς τό άλλο κρίσιμον, ότι τούτον 
ενι κείμενον καί δίκαιον κα τά  την άσίζαν τών Ιεροσολύμων. 

ρκς\ Αύτου λέγει τό δίκαιον περί τών δικασιμάτων, καί διά 
81. ποιαν έντέχετα ι νά έχή  πρόλαλον, | τό λέγετα ι φράνκικα άοάν 10 

παρλιέρη, καί διά τ ί  νά μηδέν έχουν .
Έ άν γ ίνετα ι οτι είς άνθρωπος ένκλητεύει έτερον άνθρωπον 

είς την αύλήν, τό δίκαιον ορίζει ότι νά έχ·/) προπέτην νά πή 
τό δίκαιον καί τών δύο μερίων, καί διά τούτον πρέπει νά ενγ) 
ό άοάντ παρλιέοης · ό'τι άν έν·/), ότι ό ά£άν παρλιέρης π ε ι λό- 15 
γον τόν ούδέν πρέπει νά πή διά έκεΐνον όπου συντυχάνει, έκεΐ- 
νος καί* ή βουλή του όπου συντυγχάνει διά λόγου του ήμπορεΐ 
νά τό σάσουν πριν τό κρίσιμον * άμμέ, άν έκεινος όπου ένι τό 
ένκλημαν, νά είπεν λόγον όπου νά τού έγύρισεν ζημία , ούδέν 
ήμπορεΐ νά τό μεταστρέψή πλεΐον τόν λόγον του, έφειδήν τό 30 
είπεν έκεινος όπου άνκαλέ θελήσει, διότι έκεινος μέ κείνους 
καθώς έκεΐνοι τό άκουσαν · καί διά τούτον έθεσπίσθην είς τήν 
αύλήν τούς βουργέσιδες, ότι κανείς άνθρωπος νά μηδέν δ ικά
ζετα ι άνευ έμπρύλαλον, ούδέ είς τήν αύλήν τούς καβαλλάρους, 
άνευ συνβουλής καοαλλάρους, ώς ότι διά τήν βουλήν τους ή μ -  35 

πορεΐ μετά  τα υ τα  νά δείξή τό δίκαιόν του, οτι ούτως ένι δί
καιον κα τά  τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν.

ρκζ. Ά π α ί τέρα κείμενον ένι ότι νά σας είποΰμεν τόν νό
μον καί τό δίκαιον τών μαρτύρων τών χρήζουνται οί άνθρωποι 
είς πά ντα  τους τά  δ ικασίματα . Αύτόν ένι λατινικόν νόμιμον. 30 
Ιΐυταπός άνθρωπος ήπορεΐ νά φέρν) μαρτυρίαν είς τήν αύλήν
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διά άλλον άνθρο>πον, καί π ο τα π ό ; άνθρωπο; ούδέν έμπορεΐ νά 
φέρρ μαρτυρίαν εί; τήν αύλήν μέ τό κείμενον.

Τοιοΰτοι άνθρωποι καί τοιοΰτοι μάρτυρες ήμποροΰν καλά νά 
σύρουν μαρτυρίαν εΐ; την αύλήν, μέ τοιοΰτον, νά ένν; δίκαιοι 

5 άνθρωποι καί νόμου ηλικ ία ; · άμμέ καλά νά ήγνω ρίζετε ό τ ι ό 

υίος τ η ;  ύποταγ·?,; όπου ένι εΐ; την εξουσίαν του πατρός του, 
καί άν ένρ καταμπλεζάμενος, τοΰτέστιν εχει κακήν άκουήν, 
τοιοΟτοι ού ποροΰσι νά σύρουν μαρτυρίαν εί; την αύλην διά 
κανέναν άνθρωπον, καί αν ήθέλησεν νά τό έποΐκεν, ούδέν πρέπει 

10 νά του άκώσουν, ούδέ νά του πιστεύσουν · άνμε β πιστοί άνθρω
ποι ήμποροΰν νά σύρουν μαρτυρίαν εί; όλα; τά ; αύλάδα; άπού* 
πάσα πράγμα , μέ τό κείμενον - καί εί; άνθρωπο; ζωντανός ή μ - 
πορεΐ καλά νά σύρρ μαρτυρίαν εί; την αύλήν διά λόγου του, 
καί διά τον άπεθαμένον, μέ τό κείμενον [ καί μέ την  άσίζαν 

15 τής /ώ ρα ;, μέ τοιοΰτον, ό'τι άν ένρ έκεΐ/ος ό άνθρωπο; όπου 
θέλει νά σύρρ μαρτυρίαν διά λόγου του καί διά τόν άπεθαμέ
νον, έν τέ /ε τα ι νά ένρ άνθρωπο; καλή; ακοής, καί νά ίνρ  μαρ- 
τυρούμενος ο τι ένι δίκαιο; άνθρωπος, καί άν ένρ τοιοΰτος, καλά  
ή  μπορεί νά σύρρ καί νά ποίσρ την μαρτυρίαν διά λόγου του 

20 καί διά τόν άπεθαμένον, καί έντέχετα ι νά άξιάζρ, μ.έ τό κεί
μενον . Οί μάρτυρες ούδέν πρέπει νά τού; σφίξουν νά φέρουν 
μαρτυρίαν εις την αύλην διά κανένα πράγμαν, άν ούδέν θέ

λουν. Νά ήγνω ρίζετε καλά ό τ ι ό πατήρ μου, ούδέ άδελφό; 
μου, ούδέ ό σιργέντης μου ήμποροΟν καλά νά σύρουν μαρτυ- 

25 ρίαν εις την αύλην, άν έ χ ρ  χρή1?'·, μέ τοιοΰτον, νά όμόσουν 
εις τ ά  άγια  ότι ούκ έχουν μέρος εις τό ενκλημαν εις εκείνον 
όπου θέλουν νά σύρουν την μαρτυρίαν, δ ιότι ένι -καλόν δίκαιον νά 
μου βουθήσουν νά άξανασπάσω τό δίκαιόν μου παρά τόν ξένον. 

ρκη. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου όπου θέλει νά σύρρ 
30 μαρτυρίαν διά βίον, καί ποταπόν δίκαιον έν τέ /ε τα ι νά έ /ρ  

ά π’ εκείνον άποΰ τό π ο λ ο μ ά . *
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’Εάν γίνετα ι ό τι εις άνθρωπο; θέλει νά σύρρ μαρτυρίαν διά 

ένα άλλον άνθρωπον, καί έχει μέρος εί; τό αύτόν ενκλημαν 
όπου θέλει νά σύρρ την μαρτυρίαν, ού σύονει μαρτυρίαν άπιστη 
διά κανέναν βίον τό έχδέχετα ι νά έχρ, ού διά τούτον όποϋ 
τό πολομά ό τι διά την αγάπην του ό τ ι θέλει νά κάμ.ρ τό έν- 5 
κλημ.αν, τό δίκαιον ορίζει ότι οί κριτάδε; ούδέν πρέπει νά τού ; 
περιλάοουν διά μάρτυρα; τοιούτου; λάς, μ.έ τό κείμενον · καί 
άν γίνετα ι ότι έσύραν τήν μαρτυρίαν, χωρί; νά τόν νώσου οί 
κριτάδε; τό  πώς είχαν μερτικόν εί; τό ενκλημαν, ού έφέραν 
τήν μαρτυρίαν άδικα διά κανένα βίον τόν έπήραν, τό δίκαιον 10 
ορίζει ό'τι εκείνος όπου εφερεν τούς μάρτυρες άπιστου; κατά  
πρόσωπα του άλλου, έντέχετα ι νά χάσρ εκείνον το ενκλημαν, 
καί ό άλλο; νά τό κάμρ, μέ τό κείμενον, καί τούς μάρτυρα; 
τού; άπιστου; έντέχετα ι νά τρυπήσουν τάς παλάμαις τους μέ σί- 
δερον βραστόν εις άγρωνιμίδαν του αδίκου όρκου τόν έμ.όσασιν 13 
εις τήν μ.αρτυρίαν · ό τι εκείνο; όπου όμνέ άδικον όρκον άρνάται 
τόν θεόν, καί διά τούτον έντέχετα ι νά έχρ  τρυπημένην τήν π α -  
λάμην, καθώς άνωθεν έλαλήθην, καί πρέπει νά χάσου απολογίαν 
εις τήν αύλήν εί; τοιοΰτον, ό'τι ποτέ νά μή τού; πιστεύσου εί;

.83. καμμίαν μαρτυρίαν κανενοΰ πραγμάτου τό νά ποΰσιν · | καί έκεί- 20 
νος όπου εφερεν τού ; αδίκου; μ.άρτυρας πείθεται νά δώσρ τοιοΰ
τον δικαίωμαν τοΰ αύθέντη ώ; άνθρωπον ένοχον καί πιασμένον 
εί; τήν απιστίαν, ό τ ι άδίκησεν τον έαυτόν του, καί τότες έπο ί- 
ησεν δύο ανθρώπους νά άρνηθοΰν τόν θεόν νά τούς ποιήσρ νά φέ
ρουν τόν άπιστον όρκον διά λόγου του · ό τι ούδέ κείμ  ενον, ούδέ 25 
ό νόμο; ούδέν ορίζουν, ό τ ι κανείς άνθρωπος όποΰ ένι μερτικάρης 
τοΰ άνκαλεμ.άτου, ού έκεΐνος ένιέκείνου τοΰ βίου τόν ζη τά  σύντρο
φος, ού λανβάνει βίον διά νά σύρρ τήν  μαρτυρίαν, τοιοΰτοι ούδέν 
πρέπει νά τού; πιστεύσου εις τήν αύλήν, μέ τό κείμενον.

ρκθ. Αύτοΰ νά ακούσετε περί τ ί ;  έμποροί νά σύρρ μαρτυ- 30 
ρία , καί τ ί ;  ούδέν έμπορεΐ.
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Νά ή γνωρίζετε καλά ότι, ά.ν γ ίνετα ι ότι εί; Φράνκο; θέλει 
νά σύρν) μαρτυρίαν κατά πρόσωπα ένοΰ Συριάνου, ούδέν ¿¡απο

ρεί νά το ποιήσν;, ουδέ ή αύλή ούδέν έντέχετα ι νά τον λάβουν, 
μέ το κείμενον · ουδέ άν εί; Συριανό; νά θελήσγ) νά σύργ μ.αρ- 

5 τυρία κατά  πρόσωπα ένοΰ Φράνκου, ουδέ πρέπει νά του π ι-  
στεύσαυν άποΰ κανένα πράγμα, μέ τό  κείμενον. Ά ν μ έ , άν 
γ ίνετα ι ότι κανείς Συριάνο;, ου Ά κου β ίτη ;, ου Ρω μγό;, οΰ Νε- 
στούριο;, οΰ κανενου ετέρου νόμου, άμμε άν γ ίνετα ι ότι κανεί; 
Συριάνο;, οΰ Ά κΟ υβίτη;, οΰ Ρωμαίο;, οΰ Νεσπούριος ποιούν 

10 καμμίαν άναθεώρησι ένπροστεν του βισκούντη, οΰ έμπροστεν 
του; κριτάδες, περί τούτου ’/¡μπορεί καλά νά φέρουν μαρτυρίαν 
οι Φράνκοι όπου ένι κριτάδε; καί κα τά  πρόσωπα Συριάνου καί 
κ α τά  πρόσωπα του Σαρακηνοΰ καί κατά  πρόσωπα π ά ντα ; όλου; 
το ύ ; νόμου;. Καί νά ήςεύρετε καλά ότι καμμία γυναίκα ούδέν 

15 ή μπορεί νά σύργ μαρτυρίαν εί; τήν αύλήν κα τά  πρόσωπα τινό; 

άνθρούπου άπού κανένα π ραγμ αν .
ρλ. Αύτοίί λέγει τό δίκαιον περί τη ; μαρτυρία; εκείνου τοΰ 

ανθρώπου όπου θέλει νά σύρν) μαρτυρίαν κατά  πρόσωπα γυ - 
ναικό;, καί άν έχη πόλεμον η ο / ι  εί; τοιούτην την μαρτυρίαν.

20 Έ άν εί; άνθρωπος θέλησή νά σύρν) μαρτυρίαν εί; την αύλή 
κα τά  πρόσωπα μ ια ; γυναίκα;, τό δίκαιον ορίζει ότι καλά έμ- 

πορεΐ νά τό ποίσν), καί έντέχετα ι νά άςιάζή  · άμμέ έχει πό-
λεμ.ον, έάν τό ένκλημαν αναβιβάζεται έω; έναν μάρκον άσήμιν 
καί άνωμέρου, ότι έκείνη ή γεναΐκα, οΰ εκείνο; όπου τού;

25 βάνει κατά  πρόσωπά του τού ; μάρτυρα;, ήμπορεΐ καλά νά ση- 
κώση τον έναν εί; πόλεμόν, καί έκεΐνο; | όπου νά νικησν), έν-φ. 84. 

τ έ /ε τ α ι  νά κάμϊ) τό ένκλημαν, μέ τό κείμενον · άμμέ καλά 
νά ήγνωρίζετε ότι β' κριτάδε; ή μπορούν καλά νά σύρουν μαρ
τυρίαν περί πάντων πραγμάτω ν τά  έγίνουνταν, οΰ τά  έλαλή- 

30 θησαν έμπροστέν του; εί; την αύλήν, παρεκτό; κανενοϋ πολέμου 

όπου ήμπορεΐ νά γένρ .

L
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ρλα. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί του βισκούντη καί τού; 
σιργέντας όπου βλέπουν τού ; φόρου; (λέγουνται φράνκικα πλα- 
σιέριδε;), όπου θέλουν νά φέρουν μαρτυρίαν εί; την αυλήν, καί
•Λ ■> Υ >Υ -Λ να/ αςια^η, ου ο χ ι.

Έ άν γίνετα ι ότι ό βισκούντη;, οΰ οί σεργέντιδέ; του θελή- 5 

σουν νά σύρουν μαρτυρίαν εί; την αύλήν διά άλ.λον, ούδέν 
ήμπορεΐ νά τό ποιήσγ, ουδέ νά του πιστεύσουν ούδέ εκείνου, 
ουδέ τού; σεργένταις του, καθά ένι αύτο τό παράδειγμαν · ό 
ΙΙέτρο; ήλθεν ομπρός καί άνκάλεσεν τον Μαρτήν εί; τόν βισ- 
κούντην, καί μετά  τα ΰ τα  έστράφην ό Μαρτή; καί άςαναανκά- ίο  
λεσεν εί; τόν βισκούντην τόν Ηέτρον, καί ό Πέτρος λέγει, ότι 
έκεΐνο; ένι ό πρώ το; άνκαλετιός, καί ό βισκούντη; είπεν, ότι 
ό Μαρτή; ήτον πρώτο; άνκαλετιό;, καί οί σεργένται; του λα
λούν ούτως διά τόν Μαρτήν, ώ ; γιον λέγει ό βισκούντη;, τό 
δίκαιον ορίζει ότι ούδέ εκείνο:, ούδέ οί σεργένται; του ούδέν 15 

πρέπει νά τού; πιστέψουν περί τ ή ; αύτή; μαρτυρίας, ούδέ άπού 
κανένα άλλον πραγμαν, μέ τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν 
τοΰ ρηγάτου των Ιεροσολύμων. Ά μ μ έ  άν ένή ότι ό εί; άπαί 
τούτους τούς δύο νά έμπορήση νά δει;-/) μέ δύο μάρτυρα; 
άλλου; παρά του βισκούντη, ούδέ τούς μεσίται; του, ότι ήτον 20 
πρώτο; άνκαλών, κείμενον ένι νά έχφ πρώ το; δίκαιον, οΰ άπαί 
τούτον τόν άνκαλεσασι.

ρλβ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί τ ή ;  μαρτυρία; των γρα- 
ψιμάτων, καί ποία μαρτυρία άςιάζει, καί ποία μαρτυρία του 
χαρτιού ούδέν άςιάζει εί; τήν αύλή . 25

Έάν γίνετα ι ότι κανεί; άνθρωπο;, οΰ καμμία γυναίκα φέρ
νει εί; τήν αύλή κανένα γράψιμον εί; μαρτυρίαν, οί κριτάδε;, 
ούδέ ή αύλή έντέχουνται νά τό περιλάοουν, ούδέ νά τοΰ ά- 
κούσου, ούδέ νά τοΰ πιστεύσου, κατά  τό δίκαιον, έάν ούκ 
έστι προβελίτζιν έσφραγισμενον μέ τήν  σφραγίδαν τοΰ άφέντη 30 
τή ; χώρα;, οΰ έτέρου άλλου τυπου, ο τι τούτον έντέχετα ι νά 
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ένη κρατηρένον καί πιστευρένον · άρρέ άν ενή ότι εις άνθροο- 
πος, οΰ ρ ία  γυναίκα, νά ήλθεν άπαί τήν Τάκην καί νά έφε- 
ρεν έναν χαρτίν εις τον ερπαλήν του Ιάφα, οΰ των 'Ιεροσο
λύμων, καί νά είπεν « λάβε, κυρι, το  αυτόν χαρτίν στέλλει 

5 σάς το ό βισκούντης τής Τάκης καί οί κριτάδες, καί ρηνοΟ 
σας νά πιστεύσετε τά  γεγραρρένα  | έν αύτόν », καί το χαρ- -ρ 
τίν  νά λαλή ό'τι ό βισκούντης καί οί κριτάδες τής Τάκης φέρ
νουν ραρτυρίαν του Μαρτή, οι) του Τζουάν, τό πώς ό Τ ζι-  
ράρτ έρολόγησεν έρπροστέν τους τό πώς του έχρώστεν πέρ- 

10 πυρα ο', οΰ περιττού, ου παρκάτω, αΰτη ή ραρτυρία ούκ ω
φελεί ούδεέν, ούδέ έντέχετα ι νά π ιστευτή  εκείνον τό γράψι
ρον διά ταύτην την α ιτ ία ν . Τούτον τό γράψιρον, ουδέ άλλον 
κανέναν ούδέν πρέπει νά εν/) πιστόν εις την αυλήν, χωρίς νά 

εν·/] προβελίτζι, καΟά άνωθεν έγράφην.
15 ρλγ. ΑύτοΟ λέγει τό δίκαιον περί τών χαρτιών, καί ποιον 

γράψιρον χρήζει, καί ποιον δέν χρή ζει.
’Εάν γ ίνετα ι ό τ ι μίχ. πούλησις γέγονεν εις την αυλήν έμ

προσθεν του βισ/.ούντη καί τους κριτά,δες, τής γης, οΰ τών 

άνρπελίων, οΰ τών έσπιτίων, οΰ άν έγίνετο ειρήνη καρρίας 
20 δυσκεψίας, οΰ περί φόνου, εις γράψιρον, καί ένι <ρτιασμένον

354 Α -  I Ζ Α I

περί έκείνου του καρώρατος ένρπροστεν του βισκούντη κ 
τούς κριτάδες, καί καρρία  δυσκεψία γίνετα ι ρ ετά  τα ϋ τα  άπα ί 
κείνον τό έλάλειν τό χαρτίν, ότι ούδέν έγίνετον εις την αύ- 
λήν, τό δίκαιον ορίζει ότι έκεϊνον πρέπει νά άζιά.ζγ, καί πρέ- 

25 πει νά ένρ στερεωρένον πάντα όσα λαλεϊ τό γράψιρον όπου 
ένι ή ραρτυρία του βισκούντη καί τούς κριτάδες, τοιουτον ώς 
γιον ενι τό χαρτίν γραρρένον, οΰ ρέ τά  γρ ά ρ ρ α τα  του γραρ- 
ρατικοΰ τής αύλής, οΰ ετέρου τής .χώρας · τοιουτον γράψιρον 

χρήζει ρέ δίκαιον καί κατά την άσίζαν.
30 ρλδ. Αύτοΰ λέγει το δίκαιον περί του χαρτιού τών κου

ρουν ίων .

ιαι

Έ άν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος του κουρ,ουνίου δανείζει ετέ
ρου άνθρώπου πέρπυρα, οΰ θέλει νά τ ά  έ/Ύ, είς έρπιστιωσύ- 
νην, οΰ έτερον άλλον πραγραν, καί δ ί αυτήν τήν  έρπ ιστιω - 
σύνη πολοροΰν νά τούς γενγι χαρτίν γραρρ,ένον διά χειρος νο- 
τάρου, καί διά ραρτυρίας ετέρους ανθρώπους, τό  δίκαιον ορίζει 5 

ότι έκεϊνον το χαρτίν πρέπει νά άςιάζη ρ.έσον τους, καί έντέ- 
χετα ι όροίως νά ένγι στερεωρένον, ώς γιον νά ήτον προβελί- 
τζ ιν  έσφραγισρένον, καί νά έ'νη κρατηρένος ό κούσουλος έκεί

νου του κουρουνίου άπαί τό ποιον έκεϊνος σρίνκεται νά ποίσ7] 
πλέρωραν, οΰ νά στρέψη του άλλου πάντα  όσα εις τό χαρτίν 10 
λαλεϊ, κ α τά  τό  δίκαιον καί κα τά  τήν ά σ ίζ α ν  άλλά είς τήν  
αύλην τήν  ρεηκήν ούδέν πρέπει νά άςάζη, άλλά ούδέ νά δώ
σου κρίσιρον έπάνω είς κανέναν κριτήν (1) όπου νά ήτον είς 
κανέναν χαρτίν, χωρίς νά έ'νη καθά άνωθεν λαληρένον. 

ο. 86. ρλε. Αύτου λέγει τό δίκαιον περί τών χαρτίω ν όπου [ ούκ 15 
έχει καρρίαν ραρτυρίαν, καί άν έντέχετα ι νά άξάζνι, οΰ ό χ ι.

Έ άν γ ίνετα ι ότι είς άνθρωπος άνκαλέ είς τή ν  αύλήν άπού 
άλλον άνθρωπον, οΰ άπού ρίαν γυναίκα είς τον κούσουλόν του 
περί καν εν ου πραγράτου τό λέγει ό τι έκεϊνος χρεωστεϊ του, 
καί λέγει πώς έχε ι χαρ~ίν είς τόν κούσουλόν του, καί είς έ- 20 
κείνον τό γράψιρον ούδέν ειχεν γραρρένους καρ.ρίαν ραρτυ
ρίαν ούδέ ζωντανούς, ούδέ πεθαρένους, καί έκεϊνος άρναται έ- 
κεΐνον τό του ζη τα , τό  δίκαιον ορίζει ο τ ι έκεϊνος όπου έδει- 
ξεν τό χαρτίν του, έχασεν πά ντα  όσα έζήτα, διά τό κανένα 
γράψιρον ούδέν χρήζει τίπ οτες άνευ ραρτυρίας, ούδέ ενι πλεϊον 25 
κρατούμενος ό βισκούντης, ούδέ οί κριτάδες νά τόν στείλουν 
εί; έκεϊνον τόν κούνσουλον νά ποίστι νά πλερώσή έκεϊνον τό 
ξηγαται τό χαρτίν ά π ’ έκεϊνον, οΰ ά π  εκείνην άποΟ ζη τα  δί
καιον, διότι άπού χαρτίν άπιστον ούδέν πρέπει κανείς νά ποίση 
ζήτησιν.

(1 ) χειρ. έπάνω είς κανένα κριτήν επάνω εί; κανέναν κριτήν.
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ρλς*. 7Ωδε λαλεΐ τό δίκαιον π οτα π ά  πρά γμ α τα  έχουν τά  
κουμούνια αύλήν μέσον τους, καί περί ποίου πραγμάτου ούδέν 
έμπορουν νά ποίσουν δίκαιον παρού ή αύλή ή ρεηκή .

Καλά νά ήγνωρίζετε ό'τι κανέναν άπαί τά  κουμούνια, ώ;
3 περ ένι οί Βενετικοί καί οί Γενουβίσοι καί οί Πιζάνοι, ούδέν 

έντέχουνται νά έχουν καμμίαν αύλήν μέσον τους, παρά διά 
τούς λάς τους μοναχά όταν έχουν δικάσιμον μέσον του ; περί 
πούληση; καί άγοράς, ού έτερα τινά σ το ιχήματα  τά  έχουν 

μέσον τους, καλά έμποροΰν νά τούς έπιτιμήσουν οί κούσουλοί 
10 τους περί πραγμάτω ν, άν παρατάσσουνται, καί νά τούς βάλ

λουν εις τά  δικαιώματα. τους · άμμέ καλά νά ήξεύρετε ότι κα
νέναν κουαοΰνι ούδέν έχει αύλήν διά αίμάτου, τούτέστιν διά 
κόρπον φανερόν, ούδέ κλεψιάν, ούδέ έπιβουλής, ούδέ αίρετικίας, 
ώ; γιον αιρετικόν, ού πατελίνον, ούδέ ποόλησιν σπιτίων, ούδέ 

15  χωραφίων, ούδέ άνμπελώνων, ούδέ κήπων, ούδέ χωρίων, ό'τι 
τούτα  ό'λα τ ά  πράγματα  έντέχετα ι νά κριθοΰν καί νά τελειω- 
Οούν, καί νά πουληθούν εί; τήν αύλήν τήν ρεηκήν, καί εί; 
άλλον τόπον ού δύνουνται γενέσθαι, κατά  τό δίκαιον καί κα
τά  τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων · καί άν ένρ κανένα κουμοΰνι 

20 νά εκρινεν, ού νά [έποί]κεν νά |έκ]ριναν μέσον του ; κανένα 
άπ’ αύτά τά  π ρά γμ α τα  τά  ένι διαφεντεμένα, ούδέν πρέπει νά 
άξιάζουν τ ίποτες, κατά τό δίκαιον | καί κατά τήν άσίζαν, ιρ, 
καί χρήζετα ι όλα νά τά  ξηλώσου ή αύλή ή ρεηκή, καί ούδέν 
έντέχετα ι νά τό βαστάξου ή αύλή τής κουρούνας.

25 ρλζ. ΑύτοΟ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου όπου θέλει νά 
σύρρ μαρτυρίαν εις τήν αύλήν, καί άν έ'νρ λαβωμένος, ού ένι 

γηραιό; όπου έδιάβασεν καιρόν νόμου, καί άν ήμπορρ νά άλ- 
λ α χ τρ  διά άλλον άνθρωπον.

’Εάν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος έρχεται εις τήν αύλήν, καί 
£0 τούτος ό άνθρωπο; ένι λαβωμένος, ού έπέρασεν ξ' χρόνους, καί 

θελήσει νά σύρρ μαρτυρία διά κανένα άνθρωπον, ού διά καμ-
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μία  γυναίκα, τό δίκαιον ορίζει ότι ή μπορεί καλά νά σύρρ 
μαρτυρία τοιούτος άνθρωπο; εί; τήν αύλήν περί πάντων των 
π ρ α γ μ ά τω ν  καί άν γένηται ότι νά τόν σηκώσουν είς πόλε
μον, τό κείμενον όρίζει ότι, άν ήμπορήσρ, καλά νά άλλαχθρ 
μέ άλλον άνθρωπον όπου νά πολεμήσρ διά λόγου του, ότι 
τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον, κατά τήν άσ ίζαν.

ρλση. Αύτοΰ λέγει τό  δίκαιον περί έκείνου τοΰ άνθρώπου 
όπου έ'νι λαβωμένος καί κράζουν τον διά φόνον.

’Εάν είς άνθρωπος κράζουν τον διά φόνον καί έ'νι άνθρωπος 
άποΰ ένι λαβωμένος, τό δίκαιον ορίζει ότι, άν ήμπορήσρ, νά 
ά λλ α χτρ  μέ άλλον άνθρωπον γερόν όποΰ νά πολεμήσρ διά λό
γου του, καί άν ό καμπίτης του νικηθρ, έκείνον όποΰ τον έβα
λαν τόν καμπίτην έντέχετα ι νά τόν φουρκίσουν, μέ τό κείμε
νον καί μέ τήν άσίζαν, καί πά ντα  όσα έχει νά ένρ τοΰ ά- 
φέντη τής χώρας, κατά  τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν. 

ρλθ. [Λείπει ό τίτλος] .
Έ άν γίνετα ι ό'τι εί; άνθρωπος άπεθαμένος, ού μία γυναίκα, 

καί κανείς άνθρωπος έχρώστέν του κανένα βίον, καί οί συν- 
κενάδες τοΰ τεθνεώτο; έζήτησάν του έκείνον τον βίον έκείνου 
όποΰ τό έχρώστεν, καί έκείνος άρναταί τον, καί εκείνο; όποΰ 
ζητά  τό χρείας, ού τό πράγμα, έχει β' μάρτυρας όποΰ νά ποί- 
σουν ώς μάρτυρες, τό δίκαιον ορίζει ότι έκείνος έντέχετα ι νά 
έχρ καμωμένη τήν α’ίτησιν · άμμέ έτεσαΰτα έχει, ότι έκείνος 
κατά πρόσωπα έκείνου βάνει τάς μαρτυρίας, άν θέλρ, ήμπορεΐ 
νά σηκώσρ ένα άπαί τού; μάρτυρες είς πόλεμον, έάν τό ζή- 
τη|μαν άναβιβάζεται άπού ένα μάρκον άσήμι καί άνωμέρου, 
καί ό νικητής τοΰ πολέμου πρέπει νά έχρ νικημένη τήν κε- 
ρέλλα, ήγουν τήν αιτησιν, μέ δίκαιον* άμμέ έκείνος όποΰ ζη 
τά  τον βίον διά τόν τεθνεώταν ούκ έχει β' μάρτυρας όποΰ 
νά ποίσουν ώς μάρτυρες, τό δίκαιον ορίζει ότι έκείνος, ού έ- 
κείνη, είς τούς ποίως ζητά  τό χρεΐος, έντέχετα ι νά όμόσου ε-
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πάνιυ είς τά  άγια  δτι έκεΐνος τίποτες ούδέν χρωστεϊ του τε-
θνεώτος, καί μέ τούτον έντέχετα ι νά μείνη ελεύθερος, κατά

. , * ' ·  το κείμενον.
ρ¡λ. [Λείπει ό τίτλος .

5 Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος της εύσεβείας, λεγόμενος Ρω

μαϊκή φωνή ντέ ρελιτζιούν, έρχεται είς την αύλήν άπδ ριζι
κού, καί κανείς άνθρωπος όπου εχασεν άπολογίαν είς τήν αύ
λην διά καμμία  κακοεργίαν, καθώς ενι θεσπισμένον άνωθεν 
παρά το ποιον ό άνθρωπος έντέχετα ι νά χάση, το δίκαιον 

10 ορίζει δτι εκείνον νά μη τον λάβουν εις την αύλην διά μάρ
τυραν κανενου ανθρώπου, ουδέ κχμμίας γυναίκας, άπού έχασαν
άπολογίαν της αύλής, διότι ουδέν ή μπορεί νά σήκωσα, άνθρω
πον είς πόλεμον, καί διά τούτον ούκ ωφελεί ποτέ νά σύρη 
μαρτυρία, ούδέ καταμπλοκής άνθρωπος καί ένοχος.

25 ρμα. [Λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος τής εύσεβείας ντέ ρελιτζιούν 

έρχεται είς τήν αύλην καί θέλει νά σύρη μαρτυρίαν, ούδέν 
ήμπορεΐ νά το ποίηση, ούδέ πρέπει ή αύλή νά τον άκροθή, 
ούδέ νά τον περιλιάβη κατά  πρόσωπα κανενου ανθρώπου κοσμι- 

20 κοΟ, ού'τε ιερής, ού'τε αναγνώστης ομοίως· άμμέ αν ή τον ότό- 
σον πραγμαν δτι κανείς άνθρωπος κοσμικός ήτον ασθενής καί 

έποϊκεν την έξαγόρευσίν του καί την διαθήκην του ενώπιον 
του άγιου σωμάτου καί αίμάτου του Κυρίου ήμών ’Ιησού Χρί
στου, καί ένώπιον του ίερέως καί του αναγνώστου καί ένπρο- 

25 οθεν ετέρους δύο ανθρώπους, άπαϋτα  ένπορεΐ καλά νά <ρέ:η 
την μαρτυρίαν ό ίερεύς καί ό διάκος καί β' άνθρωποι κοσμι
κοί έν τω  αυ.α, καί τούτον νά ένη περί πραγμάτου κινητού, 
καί δχι άλλου|, δτι τό πραγμαν άν ήτον άπού κληρονομιάς, <μ 8 
ώςπερ οικίας, αγρούς, ου άνμπελώνας, ού γήαις, ου χω ρία λε- 

30 γόμενα κώμαις, ό ίερεύς, ούδέ ό διάκος ούδέν ήμποροΰ άπαύ
τα  νά σύρουν μαρτυρίαν, δ ιατί έ'χειν χρήσι πόλομον. Καί κα-
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λ,α τά  ηγνωρίζετε δτι άπού δλα αύτά τά  πράγμ ατα  άπαί τά  
ποια άνκαλιούνται είς την αύλην την πολιτικήν, χρή έ'χει 

μαρτυρας κοσμικούς, καί δταν αναβιβάζεται τό ζήτημαν άνοο 
ένοΰ μάρκου άσήμιν, ού ήνπορει νά έχη πόλεμον, άν θέλη 
εκείνος όπου καταδικάζετα ι περί των μαρτυρίων, δτι διά νά 5 

τόν έγειρε τον εναν μ.άρτυραν είς πόλεμον, μέ τό κείμενον 
καί κατά  την άσίζαν τής βασιλείας των 'Ιεροσολύμων.

ρμβ. [Λείπει ό τ ίτ λ ο ς |.
Τό δίκαιον καί τό κείμενον ορίζουν δτι κανένας άνθρωπος, 

ούδέ καμμίχν γυναίκα ού χρή βάλλειν βολίκια είς άλλου τοΐ- ίο  
χον, κάν τε  γεϊτος του έστίν, ου δχι, άνευ νά εχη δίκαιον νά 
τά  βάλλη . Λέγει καί λατίνικα τό νόμιμον.

Ϊ ρμγ. [Λείπει ό τίτλος],
Έ άν γίνετα ι δτι β' άνθρωποι έχουν δυσκεψίαν μέσον τους, 

ώςπερ άπού τοίχον κοινόν, ου άπού συνμπλιαστήν έσπιτίου, 15 
ού άπού πεζουλίου όνμπρός του σπιτίου, καί τό ένκλημαν 
τούτον έρχεται είς την αύλην, τό δίκαιον ορίζει δτι ό βισκούν- 
της νά στείλη κριτάδες νά παν νά δουν τούτον όπου ένι κύ
τη ή δυσκεψία, κάκεΐνοι ένι κρατημένοι νά παν έκει μέ αύ- 
τόν άπαύτα  τον έσπίτιον, καί κ.ατά έκεΐνον τό νά δούν οί 20 
κριταί καί τό νά γνωρίσουν άπαί τό φαινόμενον τού πραγμά
του, χρή δοθήνχι τό κρΐμαν καί νά τούς συνμπάψουν έν τω  
άμα, καί εκείνον τό νά κρίνουν οί κριταί έντέχετα ι νά ένη 
στερεωμένον πάσας τάς ημέρας, καί πρέπει ό βισκούντης νά

<ρ. 90.τό κράτη | στερεωμένον προς τά  β’ μέρη· εί δέ καί οί κριταί 25
ούδέν συνκλίνουν δ ιατί ούκ έχει σημεΐον είς τόν τοίχον παρά 
τού ίδεΐν καί κρίνει δίκαια, τό δίκαιον ορίζει δτι άπα ί τώρα 
καί νά πάη, δύο βουργέσιδες χοή έλθεϊν ένώπιον τού βισκούν- 
τη καί ένώπιον των κριτάδων, καί έντέχετα ι ό καθές νά πή 
τό δίκαιόν του κατά  τό έχει, καί είς έκεΐνον όπου οί κριταί 30
νά άγνωρίσουν δτι έχει μεγαλότερην έ'νδειξιν καί δίκαιον, έν-

Τ Ι Ι Ϊ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Β. 359



τέχετα ι νά τό δώσουν έκεϊνον όπου τό έκληραν ενι, ότι αύ
τόν ενι κείρενον κ ατά  τήν άγνωριρ,ίδαν τής αύλής.

ρρδ. [Λείπει ό τ ίτ λ ο :] .
Καλά νά ή γνωρίζετε ότι έάν είς άνθρωπος έχ γ  έναν του 

5 σ π ίτ ι συνρ,πάσοίς τοϊς τοίχοις, καί γ ίνετα ι ότι κανείς άπαί

τούς γείτονας του βάνει είς τόν τοϊχόν του κρυφά βολίκιν, καί
ούδέν έχει όπλήν νά τό ρ.άθή ό άρχων του τείχους, τό δίκαιον 
ορίζει ότι έκεϊνος όπου έβαλεν τά  βολίκια σκεπαστά ρέσον 
είς άλλου τοίχον ούδέν ήξηρριζόνει, ούδέ ένι είς τήν αυλήν, 

10 άς έχή καιρόν πολύν διαβασρ-ένον καί έδιάβην χρόνος καί ή- 
ρέρα καί περιττού, διότι τούτον ήτον νορή κεκρυρρένη ότι 
κανείς ούδέν έδύνετο νά τήν ίδή, καί ένι κρατηρένος παρευ- 
τύς νά έβγαλα] τό βολίκι άπαί τον ξένον τοϊχον ροναυτα 
ότι νά του είπή, ου νά τόν όρισα; ή αύλή · καί άν άνγκαλέ 

15  έκείνου, ούδέ κανενου, ένι κρατούρενος νά ποίσα) ρ.έ τον κό
ρην του τείχους νά του άρέσα] νά έχή τό βολίκιν είς τόν το ί
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χον του · και αν ενγ, οτι ούδέν έυ.τρ.ποοει να το ποιση, ενι κρα-

τηρένος νά τό έβγάλή ρέ τοιουτον, ότι ό κύριος του τείχους 
νά ό ρήση έπάνω είς τά  άγια  ότι ρ.έσα είς έκεϊνον τόν χρόνον 

2ο καί ήρέρας άφον τό ένωσεν, ου άφόν του τό είπαν καί έρισεν 
τον νά έβγάλα;, οΰ άφόν ένκλήτευσεν είς τήν αυλήν καί ρ ετά  
τα υ τα  ένι κρατημένος νά τό έβγάλα;, οΰ νά ποιήσή τήν όρεξίν 

του, ρέ τό κείρενον καί ρέ τήν άσίζαν.
ρρε. [Λείπει ό τ ίτλος],

25 Έ άν έχω έναν έδικόν ρου ρηράδιν τό λέγετα ι φράνκικα γα - 
στίνα, όπου είχεν κάποτε όσπίτια, καί έγώ όπου τό ρηράδιν 
| ένι έδικόν ρου θέλω νά άςχνακαινώσω τά  σπίτια, καί κάτινες φ. οι 
διαφεντεύγου ρε νά βάλλω τά  βολίκιά ρου είς τόν τοίχον όπου 
ένι ρέσον ρου καί ρέσον του γειτόνου ρου, οΰ κωλεϊ ρε νά 

30 βάλλω τα ΐς  καράραις ρου καί νά τάς κουνπίσω είς τόν τοϊχον 

είς τόν ποϊον φαίνεται καλά που έκούρπιζαν ή καράραις ρου
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καί που ήσαν τά  παραθύριά ρου είς τόν τοϊχον είς τό ρέρος 
ρου, καί διά το ένι καλά φαινόρενον νά θέλω νά έξερριζιόσω 
τό ήρ,ισον του τοίχος, καί ό έτερος έρχεται όνρπρός καί λέγει 
« ρή τό όρίσοι ό θεός, ό τι ούδέν έχει τ ίπ ο τε ; είς έκεϊνον τόν 

τοίχον, τό έχ ε ι πλεΐον παρά είκοσι χρόνους ότι είς τό αύτόν 5 
τό ρηράδιν ούδέν είχεν κανένα σπίτιν, ούδέ όντα έγόρασα τού
τον τό σπίτιν ρ.ου είς τό ρηράδιν σου ούδέν είχεν κανέναν 
άνάστηραν, καί διά τούτον ούδέν νά σέ άφήσω παντελώς νά 
φορτώσγς τίποτες, ότι όλοι οί το ϊχο ι ένι έδικοί ρου, άν ού ρή 
τό άγνωρίση ή αύλή ». Καί έν τούτω  έρχεται είς τήν αύλήν, ίο  
καί λαλειέται τό ένκληραν, τό κείρενον ορίζει ό'τι οί κριταί 
έντέχεται νά πασι έκεϊ καί νά δοϋσι έάν ένα) ή φανέρωσις του 
τοίχος ένι οΰτω ; ώς έκεϊνος λέγει, έντέχετα ι νά φορτούσή καί 
νά σηκώσή τά  σ πίτιά  του, κα τά  τό κείμενον καί κατά  τήν 

άσίζαν, ότι άν ένή ότι είς τό ρηράδιν του ούδέν είχεν άπού 15 
ρέγαν καιρόν σπίτια , ούδέν χάνει παντός δ ί αύτό τό δίκαιόν 

του τό έκεϊνος, οΰ οί κλερονόροι του ειχασιν, οΰ έκεϊνος, οΰ 
εκείνη άπαί τόν ποϊον τά  έγόρασεν· καί έάν οί κριταί εύροΰσι 
ότι ούδέν είχεν τ ίποτες ενδειξιν φαινόρενην όπου ήσαν κουρ- 
πισρέναις καράραις, οΰ σπίτια , ούδέν έντέχετα ι άπ’ έκεϊ πλεϊον 20 
τίποτες νά φορτώση, ρέ τό κείρενον, άνευ ρέ τήν είδησι έκεί
νου άπου ένι έδικός του ό τεϊχος, καί όχι άλλοίως, ρέ τό 
κείρενον καί ρέ τήν άσίζαν.

ρρςυ Ωδε λέγει ποταπόν τέλος καί δίκαιον νά γένετα: περί 
τής ζηρίας τήν λαβάνει κανείς άνθρωπος, οΰ κα ρρία  γυναίκα 25 
άπ’ έξω του τείχους του έσπιτίου τ ο υ .

Έ άν γ ίνετα ι άπο ριζικού ότι κανείς βουργέσης, οΰ καρρία  
βουργέσαινα βάλλει κανένα πραγραν έξω του τείχους του σπι
τιού τους, οΰ άπάνω είς πεζουλιν, οΰ είς κρεράστραν λεγόρενη 
πάρτζαν, καί γ ίνετα ι ότι είς άνθρωπος φορτωρένος ξύλα οΰ 30 
έτερον τ ίποτες γοράριν, οΰ ρία  καρήλα, οΰ ένα όνικόν, οΰ



έτερον άλλον κτηνόν φορτωμένου διαβαίνει | άπκΰτα , καί χαλα, ο. 
ου ρίπτει εκείνον τό έκείνος ό βουργέσης, ου ή βουργέσαινα 

έβαλεν έξω τοΰ έσπιτίου του, τό κείμενον καί το δίκαιον ορίζει 
ότι κανείς ούδέν έντέχετα ι τίπ οτες νά τοΰ ίκανώση άπαί κείνη 

3 τή  ζημίαν, μέ τό κείμενον, δ ιότι κανείς άνθρωπο; ούδέν έχει 

έξω τοΰ το ίχο ; των έσπιτίων του ;· εί δέ γίνετα ι ό'τι κανείς 
άνθρωπο; νά έβρούθησεν μέ τό ιδιόν του θέλημαν τό ύποζύ- 
γιόν του φορτωμένου, ου τον άνθρωπον φορτωμένου, ενι κρα
τημένος νά άνακαινώσρ ολην τήν ζημίαν τήν νά ποίση, έκείνος 

10 όποΰ έπεσεν έπάνω εί; τό πράγμαν τοΰ βουργέση, ού τής 
βουργένας, ού ετέρου τινός · καί ένι δίκαιον ότι, έάν τό  υπο
ζυγίου λκβωθή, ού άν έχενώθην άπα ί τό γομάριν του, ού άν 
έτσακίστην έκείνον τό έβάσταν, όλα έντέχετα ι νά τά  ίκανώσρ, 
μέ τό κ είμ ενο ν  καί έάν έκείνος ό φτοιχός ό άνθρωπος τόν 

15 έβρούθησεν καί έπέσεν είς τήν γην έλαβώθην, ένι κρατούμενος 
νά τόν ίάνρ, καί νά τοΰ δίδρ τήν ζωήν του έως όπου νά έμ - 
πορήσρ νά κάμγι καθώς ήτον συνειθισμένος καί έπολέμαν όντα 
τόν έβρούθησεν · εί δέ έμίσαν τον, καί έκατάτρεχεν νά τόν κα- 

κοποιήσρ, καί δ ι’ αύτόν τόν έβρούθησεν καί έλαβώθην πάντο- 
20 τες, τό κείμενον ορίζει ότι έκείνος άποΰ τό αυτό έποίησεν νά 

τόν πιάσου πρέπει νά κόψου τον γρόθον του, καί ούτως νά 
ενγ) έλεύΟερος, τό  λέγετα ι κίτες, περί έκείνης τ ή ;  κακουργίας, 

μέ τό κείμενον.
ρμζ. Ά φειδήν σας έδείξαμεν τό δίκαιον των άλλων κρισι- 

25 ρ.άτων, δίκαιον ένι νά άκούσετε έκείνον τό ό νόμος καί ή άσίζα 
ορίζει περί των όρμασιών, καί ποία όρμαοϋία άξιάζει, καί ποια 
ούδέν άξιάζει, ούδέ πρέπει νά τήν κρατήσουν κάν τε  καβαλ- 
λάροι, κάν τ ε  βουργέσοι, ούδέ άνθρώπου λιζίου, ότι είς τοιοΰτον 
δίκαιον πρέπει νά γένηται είς τήν όρμασίαν των βουργίων, καθώς 

20 των καβαλλαρίων, ότι άν ούκ είχεν θεσπισθήν ούτως ούδέν ήθε- 
λεν ειστεν λοιπόν ό νόμος καί ή άσίζα εί; τήν υπανδρείαν.
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ρμ.ζ \  "Ολον αύτόν νόμιμον άλατίνικον.
Αύτοΰ λέγει περί των όρμασιών των γινομένων, καί π ο τα -  

πής ηλικίας μέλλει νά ένρ ό άνθρωπος καί ή γεναΐκα πριν 
όομαστοΰσιν είς τήν άγίαν έκκλησίαν.

93. ρμη. | Καλά νά ήγνωρίζετε, καί καλά ήμποροΰν καί έντέ- 5 
χετα ι νά ήξεύρουν πάντες οί άνθρωποι καί πασα γυναίκα ότι 
ή καλή όρμασία ένι πολλά άκριβόν προ; τόν θεόν καί πολλά 
διαφορικόν προς τούς ανθρώπους καί εί; τ ά ; γυναίκας, ότι ού

τως λαλεί ή Γραφή τοΰ νόμου ό τ ι « ό άνθροίπος ό άπιστος 
σώζεται διά τή ς γυναικό; αύτοΰ τής πιστής, καί ή γυναίκα 10 
ή άπιστη σώζεται διά τοΰ άνδρός αύτής τοΰ πιστοΰ »· λοιπόν 
έντέχουνται καλά όλ,οι οί άνθρωποι νά γινώσκουν καί όλαις ή 
γυναίκες καί καβαλλάροι καί βουργέσιδες, ότι διά τοΰ νόμου τοΰ 
ούρανίου καί διά τού; κανόνες καί κατά  τήν  άσίζαν, ένι χρήσις, 

ότι εί; τήν όρμασίαν νά ένρ τρία πρά γμ α τα  σκοπισμένα καί βλε- 15 
πημένα όλο προτήτερα, νά βιγλίσουν το έτος, έπειτα  τάς όρεξαι; 
τοΰ ένοΰ καί του άλλου, τό τρίτον, νά βιγλίσουσι μηδέν συνκε- 

νιάζου, τούτέστιν ό άνθρωπος μ.ηδέν συνκενιάζει τής γεναικός· 
άμμέ καλ.ά ορίζει τό δίκαιον ότι τό έτος νά ένρ προτήτερα, ότι 

ό άνδρας θέλει νά ένρ τό παρκάτω ιγ ' χρόνων όταν όρμάζεται, 20 
καί ή νύφη ομοίως ιγ ” χρόνων όταν όρμάζεται τό παρκάτω· καί 

άν γ ίνετα ι ότι ό άνθρωπος, ού ή γεναίκα τοσούτου έτος καθά 
χρή είναι, καί άρμάζουνται, ούδέν πρέπει νά άξιάζρ εκείνο; ό 
γάμο;, μ.έ τό κείμενον, διά  τό ένι εναντίον τοΰ θεοΰ καί εναν
τίον τ ή ;  άγιας εκκλησίας καί έναντίον τή ; άσ ίζα ;· ομοίως άν 25 
ούδέν συνκενιάζρ τής γυναικός, ού'τε ή γεναίκα  τοΰ άνδρός, 
ότι ούτως λέγουν οί άγιοι κανόνες, τούτέστιν ή γενεά όποΰ 
έρχεται είς τον άνθρωπον ού έστιν γυναίκα, φτάνει ώ ; τά  ζ' 
σκαλία, άμ μ έ ή σανγένεα άποΰ έρχεται καί κατεβαίνει ένι 
άπαί τόν π α τέ ια  είς τον υιόν, κα ί άπα ί τόν υιόν ώς τ ά  άν- 30 
κόνια, καί άπα ί τά  άνκόνια είς τά  τέκνα τους. Καί ώς ώδε
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φτάνει, καθά σας είπαμ,εν άνωθεν, καί δχ ι Χιά έπεσαύτα · λέ
γει ή Γραφ-η καί ό νόμος, έάν ό προπάτοράς μας πατήρ 6 Α- 

δάμ άνέζιεν καί νά έχηρεψεν ούδέν νά του ένπαΐνε νά όρμαστη 
καμμίαν, δ ιατί δλοι καί δλαις εϊμεστεν υιοί καί κόραις του ·

5 ώςπερ ό νόμος καί ή άσίζα ορίζει καί λαλεΐ δτι, έφειδήν ό
άνδρας καί ή γεναΐκα πιαστούν εις όρμασίαν, ούδέν έμπορούν
νά χωριστούν πλεΐον εις πάσας τάς ή μέρας της ζωής τους χωρίς 
μέ θάνατον, δτι ούτως λέγει ό άγιος ’Απόστολος Παύλος « ή 
γυνή ούκ έχει εξουσίαν εις τον εαυτόν της, άμμε ό άνηρ αύ- 

10 της, όμ.οίως ούδέ ό άνθρωπος έχει έςουσίαν εις τον εαυτόν του, 

άμμε ή γυνη αύτοΰ ».
ρμ.θ. Αύτοΰ λέγει μ.έ ποταπην αφορμήν -ή μπορεί | νά χοορι- φ. 94. 

στί) τδ άντρόγυνον τδ  ούδέν έγίνετον ώς οφείλει.
Έ άν γίνετα ι δ τ ι κανείς άνθρωπος πάρει γυναίκα καί ένι 

I 5 παρακάτω δεκατριών χρόνων, καί ή γεναΐκα ιγ  χρόνων, καθώς
άνωθεν έλαληθην, τδ δίκαιον ορίζει καί έντέχετα ι νά χωριστή
εκείνος ό γάμος, με τδ  κείμενον, άνευ καμμίας τιμωρίας, καί 
άνευ αμαρτίας, έάν θέλουν καί οί δύο, οΰ αν δ είς θέλη · καί 
έάν ό Εερεύς άποΰ εύλόγησεν, έγίνωσκεν πώς ήτον παράτω  του 

20 έτους τδ έθέσπισαν, καί ώρμασέν τους κρυφά μέ την  απιστίαν 
του, οΰ διά παρακλήσεως την του έγίνετον, οΰ διά τίποτες 
βίον τδ του έδόθην, ό νόμος καί ή άσίζα ορίζει δ τ ι έκεΐνος 
ό ίερεΰς πρέπει νά κρατηθη νά μηδέν ίερουογηση άχρι νά έλ - 
θουσιν έκείνους τους ώρμασεν ανήλικους νά γενοΰν του νομού 

25 ηλικίας τδν άνωθεν λαλημένον, καί νά ύπάγη εις τδν άγιώ τατον 
μας πατέραν τδν άπόστολον ένα του δοθ'η άδεια νά ίερατεύη, καί 
νά λάβη συχώρησιν, δτι οΰτως ενι κείμενον καί δίκαιον · άμμε άν 
έσμίχτησαν σωματικά έν τώ  άμα, ό άνδρας, ουδέ ή γυναίκα δύ- 
νουνται πλεΐο νά χωριστούσι έκεΐνος ό γάμος, μέ τδ  κείμενον ·

30 άκόμη άν ενγι δτι οί δύο νά τδ ήθέλησαν, άν ούκ είχαν έτερη 
εΰ'λογον αιτίαν, τούτέστιν άν έσυνγκενιάζαν μέ συνγκένειαν.
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ρν. Αυτού λέγει τδ  δίκαιον περί έκείνου όπου παντρεύεται
γυναίκαν όπου του συνγκενιάζει, καί περί του ίερώς όπου τούς 

εύλόγησεν, καί πάντας όπου έλάχαν εις τδν γάμον ποταπην 
τιμωρίαν νά λάβουσιν την  λέγου π έ ν α .

Έ άν γίνετα ι δ τ ι κανείς άνθρωπος, κ ά ν τε  καβαλλάρης, κάν 5 
τε βουργέσης, οΰ έτερος άνθρωπος, δϊος καί άν ενγι, υψηλός,
-οΰ ταπεινός, λάβει διά συνβίαν του την άνηψιάν του, οΰ την
συνκενάτριάν του έως του τρίτου βαθμού, οΰ είς τδν τέταρτον, 
τδ δίκαιον κελεύει καί ό νόμος, δ τ ι  έκεΐνος ό γάμος έντέχε- 
ται νά τδν χωρίσουν, καί μέ τοιοΰτον, δ τ ι ό άνθρωπος καί ή ίο  
γυναίκα έντέχετα ι καί οί δύο άμα νά στραφούν είς την εύσέ- 
βειαν, τούτέστιν είς μοναστηριν, καί πάντα  δσα έχουν, ώςπερ 
ψουμία, οΰ γηαις, οΰ χωρία, κάν τε  παρά τίςς γυναικός, κάν 
τε παρά τού άνδρός, οΰ άν χρεώστη έκεΐνον τδ  ψουμίν δού- 
λεψιν, οΰ άν ούδέν χρεώστη, έντέχετα ι δλον νά ενη τού άφέν- 15 
τη, μέ τδ κείμενον δτι άν είχαν έχει τέκνα άπα ί κείνον τδν 
γάμον, δσον ήσαν έν τω  άμα, κάν τε δυναστικώς, οΰ δ ιότι ή 

ο, 95. εκκλησία καί ό αφέντης έβαστουσάν τον, τδ  κείμενον καί | τδ 
δίκαιον κελεύει δ τ ι έκεΐνα τά  τέκνα ούκ έστωσαν κληρονόμοι 
παντός, ού δύνουνται κληρονομησαί τ ι κληραν, ούτε άλλον άγα- 20 
θον τούς γονείς αύτών, τού πατρός, οΰ τ5?ς μητρδς αύτών, 
κατα το κείμενον καί κατα  την άσιζαν, άλλά πάντα  γένον 
του άφεντος * και τον ¿ερεαν όττου τους ώρμασεν χα ί έγίνω - 

σκέν το πώς έσυνκενιάζαν, πρέπει νά τού σηκώσουν δλας τάς 
ημέρας της ζω-ης του την ίερωσύνην, καί ό αναγνώστης ομοίως, 25 
άν τδ  έκάτεχεν, καί πάντες έκεΐνοι καί έκεΐναις, όπού ησαν 
είς την όρμασίαν καί έκάτεχαν πώς έσυνκενιάζαν, ένι άφωρι- 
σμένοι καί νά μη έχουν μέρους άπα ί τά  αγαθά της αγίας 
εκκλησίας, ουδέ νά έμπου είς την αγίαν έκκλησίαν άχρι νά 
συχωρηθοΰν άπ’ αύτην την ανομίαν καί άπ  έκείνην την άμαρ- 30 
τίαν παρά τού έπισκόπου της χώρας, οΰ παρά τού πατριάρχη ·
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άμμε άν εν/) ό τ ι εκείνος, οΰ έκεί[νη] έσυγγενιάζαν, καθώ; ά 
νωθεν έλαλήθην, καί έπάρθησαν ε ί; όρμασίαν, είχαν κάνέναν 
κοντά συνκενήν, κ ά ν τ ε  παρά τ ή ; γυναικός, κ ά ν τ ε  του άνδρό; 
παρά του ποιου ένκίζεν το  ψουμίν, καί ήτον τοιοΰτον κορμίν 

5 όπου έκρατιέτον ό τ ι ήτον δίκαιο; καί άγάπαν δικαιοσύνην, 
καί ήτον π ισ τό ; τ η ;  αφεντια; τ ή ; χιόρχς,^κκΐ ήτον π ισ τό ; 
του ρηγός, καί ήτον του νόμου νά ξηλώοη εκείνον τό  έβου- 
λεύετον ό συνκενή; του, οΰ ή συνκενιάτριά του νά ποίσου, καί 
π ώ ; του ένπαινε καί έοάσταςεν καί έοαλέν του ; ό ρήγας ε ί; 

ίο  νομήν, μέ δίκαιον ό ρήγας, οΰ ή άφεντία τ η ;  χώρας, οΰ ή 
κυρά, ένι κρατούμενο; μέ τό κείμ.ενον νά του στρέψουν εκείνον 
το εκείνοι ούδέν ήμποροΰν νά κρατήσουσιν, ουδέ νά το ύ ; ένη 
πλεΐον συνκενής · καί άν ένη ότι εκείνος, ού εκείνη, όπου έσυν 
κενιάζαν εκείνου; ούδέν ήρταν νά τό ζητήσουν μέσα εί; χρόνον 

15 καί ημέραν, άφόν ό ρήγας, οΰ ή ρήγαινα ένομεύτην τό αυτόν 
ψουμίν, οΰ εκείνον τό χωρίον, ό ρήγας πλεϊον ούδέν ένι κρα
τούμενο; νά στρέψη εκείνον τό ένομεύτην τινός, έρρειδήν ό 
χρόνο; καί ή  ημέρα έδιάβην, μέ τό κείμενον καί μέ τη ν  άσί- 
ζαν, άμμέ όλον ένι του άρέντη ■ καί άν ούκ είχεν κανέναν 

gO συνκενήν, καθά άνωθεν ένι λαλημ.ένον, τό κείμενον κα ί τό 
δίκαιον ορίζει καί ή  άσίζα ότι όλον νά ένη του άρέντη τής 
χιόρας, ό τι ούτος ένι δ ίκαιο; κληρονόμο; τούτη ; τή ς  λείψης, 
ή τ ή ;  παρανομ-ία; χ.αί αυτής τ ή ;  αδικίας, τό ποϊον γέγονεν 

εναντίον του | θεοΰ καί ένατίον των καλών είΟισμάτων καί των ρ. 
25 καλ&ν κουστουμιών του ρηγάτου των Ίεροσολύμ,ων, των ποίων 

έθέσπισαν οί καλοπίχεροι άνδρε; καί οΐ καλοί ρηγάδες όπου 
ήσαν άπώδε καί όπίσω. Καί άν ούδέν Οελήσουν νά δοθούν εί; 

κοινόνβιον, άμμ.έ ά / έρυγαν άπαί την χώρα καί έρευγάτισαν, 
πάντα  τους τά  καλά ή άσίζα ορίζει ό τι πάντα  νά ένη του 

30 ρηγός, μέ τό κείμενον · καί άν ό ίερεύ; όπου τού ; άρμασεν 
ούκ έγίνωσκε ότι έσυνκενιάζαν, άλλά ούδέ έλαλήΟην του διά

τό μή τού; είχεν παντρεύσει, τό κείμενον κελεύει νά μηδέν 
έχη κανέναν έπιτίμ ιον δ ί αύτήν την όρμασίαν, μέ τό κείμε
νον · καί τοιοΰτον δίκαιον έντέχετα ι νά γένη εί; εκείνου; όπου 
ήσαν εις τόν γάμον καί ούκ έγίνωσκαν ότι έσυνκενιάζαν, ούδέ 
πρέπει νά ένη άποργαλμένοι. 5

ρνα. Αύτοΰ λέγει έν ποια όπλή άνθρωπο; έντέχετα ι γυναί
καν νά χαρτωθή καί νά όρμαστή εί; την έκκλησίαν, καί ποία 
όρμασία άξιάζει, καί ποία ούδέν άξιάζει, καί ποταπόν έπ ιτ ί
μιον νά δώσουν τής εκκλησίας έκεΐνος, οΰ εκείνη, παρά τούς 
ποιους μένει ό γάμος ατελείω τος. 10

’Εάν γίνετα ι ότι ό κάτις άνθρωπο; θέλει νά πάρη γεναϊκαν, 
τοιουτος ώ ; γιόν νά ένη καν τε  καβαλλάρης, οΰ βουργέση;, τό 
δίκαιον κελεύει ότε ή εκκλησία ούδέν τούς έντέχετα ι νά τούς 
άρμάση, άν ού μή πρώτον νά χαρτωθούν εί; τοιούτην όπλήν, 
τούτέστιν ότι έκεΐνος όπου θέλει νά λάβη γυναίκαν, θέλει νά 15 
όμόση εις τά  άγια, ότι ούδέν έχει γυναίκαν ού'τε ώμοσμενη, 
ούδέ χαρτωμένη, ούδέ συνμπαμένην, καί ούδέν έπήρεν κανέ
ναν τάμ.αν παρά τό ποιον ούδέν ήνπορεΐ 'καλά καί π ιστά  
νά λάβη αύτήν τήν γυναίκαν την θέλει νά πάρη τώρα, καί
μετά τό ποιήσαι τόν ρηθέντα όρκον, έντέχετα ι όμ,οίω; β’ άν- 20
θ.ο/ποι νά όμόσουν διά λόγου του εί; τοιούτην τάξιν, καθά ά- 
νοιθεν έλαλήθην, καί όμοίω; ένι κρατημέναι; δύο γυναίκες νά 
όμόσουν μ ετά  τους, καθά άνωθεν έλαλήθην, καί οΰτως έντέχε- 
ται νά γένη, καί τούτον νά άξιάζη τό χάρτωρ.αν · καί μετά  
τούτον έντέχετα ι ή έκκλησία νά βκλλη καιρόν διά τήν όρμα- 25 
σίαν, καί δ ιατί μέσα εί; εκείνον τό τάρμε νά διαλαλήσουν 
τρεις προνάδες εί; τήν πρώτην λουτουργίαν, καί θέλει νά πή 
εί; τοιούτην όπλίον ό ίερεύ; « έσά; άρένται; καί κυράδες, πο- 
λομώ σα; νά ήξεύρετε, ή άγία  του θεοΰ εκκλησία ότι ό δεί
να; άνθριυπος μέλλει νά λάβη τήν όδεΐναν γυναίκα άχρι τήν 30
όδεΐναν ημέραν, καί άν ένη κανείς, ού καμμ ίχ ήξεύρουν κανέ-
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ναν πραμαν όττοΰ | αύτή ή όρμασία νά μηδέν γένη, ά ; έρτγ φ· 97.
ον—ρος καί ά; το είττγί, πρίν όρμαστοΰσιν · καί όπού ούδέν 

έοτγ μέσα εί; το αύτόν τάρμε, μετά  τα υ τα  πλειον ούδέν νά 

του πιστεύσουν άπαί καν έναν πραγμα το νά είπή κανέναν 
5 κορμίν όπού ένι εί; την  χιυραν καί εί; τον τόπον καί ούδέν

το πή μέσον του αυτού καιρού πριν όρμαστούσιν. » Καί ούτη
•η όρμασία πρέπει νά άςιάζ·/) μέ δίκαιον, μέ τοιοϋτον μηδέν 
συνκενιάζουν άποΰ καμμίαν συνκένειαν, καθώ; άνωθεν έλαλή- 
θην · αύτό ένι δίκαιον, μέ τό κείμενον καί κατά  τήν  άσίζαν 

10 τού ρηγάτου των Ιεροσολύμων.
ρνβ. Αυτού νά ακούσετε το δίια ιον των χαρτω μάτω ν, καί 

των μετανωμάτων τ ά  πλερόνουν οι άνθρωποι.
’Εάν γ ίνετα ι δ τ ι εί; άνθρωπο; χαρτόνεται μίαν γυναίκαν, 

καθώ; άνωθεν έλαλήθη, καί αναλογία; έθέκασιν εί; τό χάρτω - 

13 μαν, καί γίνετα ι δτι καμμία άφορμή, ού κανένα κώλυμαν διά 
την αυτήν όρμασίαν νά μή γένηται, τό δίκαιον ορίζει δ τ ι κα
λά έμ.πορεΐ νά μετανώτου εϊ τ ι;  θέλει, ού ό άνθρωπο;, ού ή 
γυναίκα, μέ τοιοϋτον, νά πλερώτν) εκείνο; ού εκείνη όπού μ.ε- 
ταγνώ θει τάς αναλογία; τ ά ;  έβάλασιν, καί μέ τούτον ένι έλεύ- 

20 θερο;, τούτέστιν κ ίτε;, μέ τό κείμενον καί μέ την άσίζαν, 
καί μετά  τα υ τα  ή μπορεί καλά νά πάργ έτερην γυναίκαν, καί 
•ή γυναίκα άλλον άνδραν, καί ούδέν ένι κρατημένο; ό εί; τού 

ετέρου διά αύτά τά  χα ρτώ μ α τα .
ρνγ. Αύτού θέλει; άκούσει τό δίκαιον εκείνου άπού έ /α ρ - 

25 τώθην γυναίκαν, καί ούδέν τήν παίρνει, καί έδωκέν τ η ; κανένα 

πραγμαν, άν δύνεται μετά  τα ύ τα  νά τό άναλάβή, ού ό χ ι.
’Εάν γ ίνετα ι δτι κανεί; άνθρωπο; χαρτόνεται γυναίκα, καί 

έπειτα  ούδέν τήν λανβάνει, καί έδωκέν τ η ; κανένα πραγμαν, 
καλά κελεύει τό δίκαιον δτ ι καλά έμπορεϊ νά ζητήση έκεΐ- 

30 νον τό  τής έστειλεν, καί πρέπει ή γεναΐκα μέ δίκαιον νά τό 
στρέψν), άν ούδέν είχεν τοιοϋτον θέλημαν δντα τ ή ;  τό έστειλεν
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¿κείνον τό  τ ή ;  ζητα , άν ούδέν τ ή ;  τό  άναδώση ούδέν τήν  ή- 
θελεν χαρτωθήν, καί αύτόν ένι δίκαιον, δτι ή μπορεί νά άλά- 

βη έκεΐνον τό τ ή ;  εδωκεν ού έποΐκεν νά τής διόσουν εκείνη; 
τήν ήθελεν νά όρμαστή, έφειδήν ούδέν έμεινεν έζ αυτόν του, 
ούδέ άπα ί τό  μέρος του νά τήν λάβν) εί; γυναίκαν, άλλά μένειν 5 

ο. 98.παρά τό  μέρος | τ ή ;  γυναίκα;, ού άπό τιναν ¿δικόν τ η ;·  εί δέ 
μένει εί; έκεΐνον, καί ούδέν τήν λανβάνειν, τό δίκαιον κελεύει 
δτι εκείνο; ούδέν ή μπορεί νά άναλάβη έκεΐνον τό τ ή ; έδωκεν
τή ; γυναίκα;, μέ τό κείμενον καί κατά  τον νόμον, ούδέ κα
τά  τήν άσίζαν · καί τοιοϋτον δίκαιον, ώ ; γιον έλαλήθην άνω- ίο  
Οεν τού καλλιωτερισμάτου έκείνου τό έδωκεν, τοιούτον δί
καιον ένι περί τούτου τ ή ;  γυναικό; άν είχεν δούσειν τ ίπ ο τε ;, 
ού συνέστειλεν έκείνου όπού έμελλεν νά τήν πάργ γυναίκαν καί 
έχαρτώθην τ η ν .

ρνδ. Αύτού λέγει τό δίκαιον περί έκείνου, ού έκείνη; όπού ΐό  
χαρτόνεται άντραν, καί άποθαίνει ού ό εί;, ού ό άλλο; πριν 
νά παντρευτοΰσιν, κα ί ποταπόν δίκαιον ρ.έλλει νά γένρ περί 
των ιδίων πραγμάτω ν τα  μένουν τού; συνκενεΐ; αύτού.

’Εάν γίνετα ι δτι ό κ ά τι; άνθρωπο; έχαρτώθην γυναίκαν, καί 
έδωκέν τη ;, ού έποικεν νά τ ή ;  δώσουν κανένα πραγμαν, κα- 20
θώ; άνωθεν έλαλήθην, καί γ ίνετα ι δ τ ι ό εί; άπα ί τού; δύο
άπεθαίνει πριν τού ετέρου καί πριν παντρευθοΰσιν, κελεύει 

τό δίκαιον δ τ ι ούδέ έκεΐνος, οΰ'τε οί κλερονόμοι του ήμποροΰν 
νά γυρέψουν, ούδέ ζητήσουν τ ίπ ο τε ; άπα ί κείνον τό έδώκασιν 
τή ; γυναίκα;, ού ή γυναίκα τού άνδρό; τού τεθνηκότο;, π α -  25 
ρά τό ήμισον έκείνου τού πράγματος τό τ ή ; έδόθην · άμμέ 
άν τήν έφίλησεν εί; τό χάρτωμαν, κανεί; έξ αύτών το υ ; τ ίπ ο 
τε ; ούδέν ήμπορεΐ νά ζητήσν), ούδέ άπα ί τού ; κλερονόμ.ου; 
τού τεθνεωτο; έκείνου, ού έκείνη; άπο~ τό δώρημαν έδόθην, 
ούδέ άν τό έδωκεν τό δώρημαν πριν τού χαρτωθήναι, ού δύ- 30 
ναται αίτήσαι τίποτες, μέ τό κείμενον, οί κληρονόμοι τού 
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τεθνεώτο;, ού τ ή ;  τεθνεώ τα; άπαί κείνον το δώρημαν, κατά  
τό δίκαιον καί κατά  τον νόμον, ούδέ κατά τήν άσίζαν το |ΰ | 

ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.
ρνε. Αύτου λεγει το δίκαιον ττερί τή ; γυναικό; τ ή ;  χηρευ- 

5 ούση; όπου άρμάζεται έτερον άνδραν μέσον εί; τον χρόνον ε

κείνον όπου έτελεύτην ό άλλο; τη ; ανδρα; .
Έ άν γ ίνετα ι ό τι μ.ία γυναίκα πάρη άνδραν ττριν διαβούν τά  

χρόνια του πρώτου τ η ; άνδρό;, κελεύει τό δίκαιον ότι ού δύ- 

ναται ποιήσαι τούτον μέ τό κείμενον, καί έάν τό έποΐκεν,
10 τούτέστιν ότι έπήρεν άλλον άνδραν πριν διαβή ό χρόνο; καί 

ή ήμέρα έκ του θανάτου του άλλου τ η ;  άνδρό;, τοιούτη τιμωρία 
τ η ;  έτοιμάστην, ότι, | άν έγίνετον ότι κανεί; άνθρωπο; πάροι-φ·93· 
κο;, τούτέστιν ξένο;, νά ηλθεν εΐ; τον θάνατον καί νά της 
άοηκεν τ ίπ ο τε ; λεγάτον εί; την διαθήκην του, ούδέν ήμπορεϊ 

15 καθόλου νά τό έχη, κάν τε  άν ε'ν·/) καί συνκενή; τη ;, ούτε όχι, 
ούδέν έντέχετα ι καθόλου νά τη ; τό δώσουν τ ίπ ο τε ; εκείνοι, ού 
έκεϊναις όπου κρατουν τά  πρά γμ α τα  του τεθνεώ το; εί; βλέ- 
πησιν, κα ί έάν τό  έπερίλαβεν, τό δίκαιον κελεύει ότι ούδέν 
ήμπορεϊ νά τό κράτηση, άμμέ έντέχετα ι νά τό στρέψη μέ το 

20 δίκαιον τού ; κλερονόμου; εκείνου άποΰ τ ή ;  τ ’ ά φ ή κ εν  καί 
άν ούδέν θελήση νά τά  στρέψη εί; τού ; κληρονόμου; του ά- 
ποθαμένου, ή έκκλησία, ού ή αυλή ή ρεηκή νά την ποίσουν 

νά τά  στρέψη,, μέ τό κείμενον .
ρνς·. ΑύτοΟ νά ακούσετε τό δίκαιον περί τ ή ; έτέρα; τιμω - 

25 ρία; την έντέχετα ι νά λάβη εκείνη ή γεναΐκα όπου λανβάνει
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άνδραν πριν διαβή χρόνο; καί ημέρα άφόν έτελεύτησεν ό άλ
λο; τ η ; άνδρα;, ού άν άνκαστρώθη μέσον έκείνου του χρόνου

α π α υ τ α .
Ό μ ο ίω ; έάν γίνετα ι ότι καμμί γυναίκα όπού ενι χήρα πά - 

20 ρει έτερον άνδραν μέσον έκείνου του χρόνου όπου έτελεύτη
σεν ό πρώτό; τη ; άνήρ, ετο ιμ άζετα ι τ η ;  τοιού[τη] τιμωρία,

ότι, άν ένη ότι ό πρώ τό; τη ; άνήρ άφήκέν τη ; κανέναν πραγ- 
μαν εΐ; τον θάνατόν του, ούδέν έντέχετα ι νά τό  λάβα, καθό
λου, καί έάν τό έλαβεν, ούδέν ήμπορεϊ νά τό κράτηση, εί δέ 
καί κρατεί το άλλο;, ούδέν ένι κρατημένο; τ ίπ ο τε ; νά τ ή ;  
στρέψη, άμμέ έ'νι κρατημένο; νά τό  εχη όσον τ ή ;  άοηκεν ό 5 

κύρη; του, ού ή μάνα του τεθνεώτο;, ού ό αδελφό; του, ού 
ή αδελφή του, ού τά  άδελφοτέκνια τά  γνήσια άχρι του δευ
τέρου βασμιδίου ■ καί άν ό τεθνηκώ; ούκ έχη κανένα τοιοϋ- 
τον συνκενή, τό δίκαιον κελεύει ότι πάντα  νά γένουνται του 
αφέντη τ ή ;  χώρα;, μέ τό κείμενον, έκείνου όπου τά  πάντα  ίο  
πέφτουν του ■ όμοίω; έντέχετα ι νά έχη έτέραν τιμωρίαν έκείνη 
ή γυναίκα ή χήρα όπου έπήρεν άνδραν μέσον έκείνου του 
χρόνου όπου έτελεύτηνσεν ό άλλο; τη ; άνήρ, ότι έκεινον τό 
πίντω μαν τ ή ;  προικό; τό τ ή ;  άφήκεν ό τεθνηκώ; τ η ;  άνήρ,

.100.ού ετέρου διαλογίου του όταν την έπήρεν | επάνω έκείνου ό- 15 

που του έδωκεν, ούδέν έντέχετα ι νά λάοη ούδέ τ ίπ ο τε ;, κάν 
τε  ό άνήρ α ύ τή ; είπέν τ η ;  ότι, άν άποθάνη προτήτερα παρά 
έκείνη, νά τό έ'χη, νά μηδέν λάοη τ ίπ ο τε ;, δ ιατί ούκ ήν κεί
μενον .

ρνζ. Ό μ ο ίω ; έτερην τιμωρίαν τη ν  ετο ιμ ά ζετα ι τ ή ;  χηοευ- 20 
ούση; πριν διαοοΟν τά  χρόνια τού τεθνεώ το ;.

Ό μ ο ίω ; έάν έκείνη άπαυτα  ή γυναίκα οπού έπήρεν άνδραν 
προτήτερα παρά ούδέν επρεπεν, ετο ιμ ά ζετα ι τ η ; έτερη τιμ ω 
ρία, τούτέστιν ότι, κανεί; τ η ; συνκενή; άν άπεθάνη άνευ δια
θήκη;, ούδέν ήνπορεΐ, ούδέ έντέχετα ι νά εχη έκεινον όπου τ ή ;  25 
κατεβαίνει άπού συνγγένειαν, άν ούδέν είχεν όρμαστή πριν τού 
καιρού, καί τοιούτην τινμ,ωρίαν πρέπει νά εχη όπου άνκα- 
στρωθή εί; αύτόν τον χρόνον άπα ύτα  άφόν έτελεύτησεν ό ά- · 
νήρ αύτή;, κάν τ ε  άπού τον άνδραν τ η ; τον δεύτερον, κάν τε  
άπού άλλον παρά τον άνδραν τη ;, καί τούτον ένι δίκαιον, μέ 30 
τό κείμενον καί μέ τόν νόμον καί μέ την άσίζαν των Ίερο-
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σολύρου· ούδέ έρπορεΐ νά λάβη το τουέριν της διά νά που- 
λήση τάς κλάρας, οϋ τ ά  χωράφια, ου τά  άνπέλια, οΰ έτερα 

ύφάσρατα (1) διακινούρενα, ουδέ νά τά  πάρη εις την δεσπο
τείαν τη ; εί; διατίρησιν, άρ.ρέ κελεύει τδ  δίκαιον νά έχη τους 

^ καρπούς των πραγμάτω ν καί την συγύρισι της οικίας εκείνα 
τά  έφερεν εκείνου του άνδρδς του τεθνεώτος, ου έκεΐνα τά  
έπήρεν εκείνος διά λόγου του, καί δλον τό δέλοιπον έντέχετα ι 

νά ένη των τέκνων του τεθνεώτος, οΰ τούς συνκενάδες του · 
καί α π ’ έκείνους τούς καρπού; έντεχετα ι νά έβγάλη το τουέ- 
ριν της, καί παρευθύς δτι νά λάβη τδ τουέριν τη ;, ούδέν πρέ
πει νά έχη πλεΐον τ ίποτες άπαί τά  αγαθά εκείνου του πρώ- 
[του] της άνδρός, δώ τι έλαβεν άνδραν πριν τδ επρεπεν, ήγουν 
πριν διαβουν τά  χρόνια του πρώτου της άνδρός.

ρνη. Αύτοΰ νά ακούσετε τδ δίκαιον των πραγράτω ν των 
15 τέκνων του πρώτου άνδρός, άν έχουν έξουσίαν νά άφήσουν ά

πα ί τδ  έδικόν του; τ ίπ ο τε ; τ ή ; ρητρό; του;, άν άστενήσουσι 

καί έλθουν εί; θάνατον.
Έ άν γ ίνετα ι δτι ό υίδς του πρώτου τ η ;  άνδρδς έρχεται εί; 

τδν θάνατον καί πο ιεί την διαθήκην του, καί άφήνει κανένα 
2° πραγραν άπαί τά  πράγρατά  του εκείνη; τ η ; ρητρό; του, τδ 

δίκαιον κελεύει δ τ ι καλά έρπορεΐ νά τδ ποίηση, καί χρήζει 
εκείνον τδ λεγάτον, ώςπερ άν τδ  είχεν | δώσει ρ ια ; ξένη; γυ-φ. 

ναικός, οΰ άνθρώπου · άλήθεια δτι έπήρεν άλλον άνδραν, κα
θώς άνωθεν έλαλήθην, καί ήνπορεΐ νά ποίση τδ θέληράν του, 

25 χ,άν τε  πολερώ ντα διαθήκην, κάν τε  όχι, ρόνον νά του τδ  έ- 
δωκεν έρπροστεν καλού; λα;, καί τδ  αύτδ ένι κείρενον καί 
δίκαιον, κατά  την άσίζαν · καί άπα ί κείνον τδ έλαλήθην εί;

- τδ  άλλον κεφάλιν όπου λαλεΐ δτι ούδέν ήρπορεΐ νά πουλήση, 
ούδέ νά χαρίση τ ά  πρά γρ α τα  του προύτου τ η ; άνδρδ; διά τδ

¡1] χειρ. εκρασρασρατ*.

101.

Τ II 2 Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Β. 373

ντουέριν της, άρρέ ρ.όνον νά παίρνη τάς ρένταις· άληθές, άν 
ένη δτι τά  πρά γρα τα  έβγαίνου παρά του άνδρδς του τεθνεώ- 
τος, εί δέ τά  π ράγρατα  έβγαίνουν παρά τής γυναικός, τδ δί
καιον κελεύει δτ ι ήρπορεΐ καλά ή γεναΐκα νά ποιήση τδ θέ
ληράν τη ;, καί τούτον ένι κείρενον καί δίκαιον, κατά  την ά - 5 
σίζαν .

ρνθ. Αύτου νά άκούσετε τδ δίκαιον έκείνου άπου ένι κρα- 
τούρενος νά πλερώση τδ τουέριν διά τδν τεθνεώταν τής συν- 
βίας του .

Έ άν γίνετα ι δτι ή όρρασία χω ρίζεται παρά του θανάτου ίο  
του άνδρός, τδ δίκαιον κελεύει δτι οι κληρονόρ,οι του τεθνεώ- 
τος, οΰ έκεΐνοι όπου νά έχουν τά  πράγρ.ατά του, έντέχουνται 
νά στρέψουν τδ τουέριν τ ή ;  γυναικός του ■ άρρ.έ άν έδόθην ή 
προίκα του πατρδς του τεθνεώτος, οΰ τής ρ.ητρός του, οΰ κα- 
νενου άπαί τού; έδικού; του, δίκαιον ένι δτι έκεΐνοι όπου έλα- 15 
βαν την προίκαν, νά στρέψουν καί τδ  τουέριν, καί άν έτελευ- 
τησαν, νά τδ στρέψουν οι κληρονόροι του ; κα τά  τδ ρέρο; τδ 
έλαβεν ό καθές άπαί τά  πρά γρα τα  του τεθνεώτος, καί τού
τον ενι δίκαιον καί κείρενον κατά  την άσ ίζαν.

ρξ. Αύτου νά άκούσετε τδ  δίκαιον διά ποιαν άφορρήν ήν- 20 
πορεΐ ή γεναΐκα νά ζητήση τδ  τουέριν της, καί ήνπορεΐ νά 
τδ  έχη καί ζώ ντα του άνδρόςτης.

Καλά νά ήγνωρίσετε δτι άν γ ίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; όπου 
έχει γυναίκαν, άρχεύγει νά ζαρεύγη, καί νά πίνη, καί νά τρώ- 
γη άρετρα, καί νά ξηλοθρεύγη καί νά ποντίζη τδ έδικόν του, 25 
ώ ;τ ε  διά τδ πόντισράν του άρχεύγει νά φτωχυνίσκη, τδ δί
καιον κελεύει δτι ή γυναίκα ήνπορεΐ καλά νά ζητήση τδ  τουέ
ριν της, καί ένι κρατούρενο; ό άνδρα; τ η ; ρέ τδ κείρενον νά 
βάλη τδ ντουέριν τη ;, οΰ την τ ιρή ν  του, εί; χεΐρα; ένου κα - 

,ΙΟάΛοπίχερου, οΰ εί; τόπον όπου | νά σώζεται διά έκεΐνον, οΰ έ- 30 
κείνην όπου ρέλλει νά τδ λάβη, καί τούτον ένι κείρενον καί



δίκαιον, κατά τήν άσίζαν καί κα τά  τον νόμον των Ιεροσο

λύμων .
ρξα. Αύτού νά άκούσετε περί έκείνου όπού ούκ έχει άπο- 

θεν πλερώσειν το τουέριν τής συνβίας του, καί άν έντέχετα ι 

5 νά έχη κανένα κακόν .
’Εάν γίνετα ι δτι κάνεις άνθρωπος ενπαινει εις ενκλημαν να 

στρέψη το τουέριν τής γυναικός του,' καί έκεΐνος ένι τόσον 
φτωχός καί ούδέν έχει άπόθεν νά τό στρέψη, τό δίκαιον καί 
ό νόμος κελεύουν δτι έκεΐνος, ού έκείνη όπου μέλλει να στρέ- 

10 ψη έκεΐνον τό τουέριν, καί ούδέν έχει άπόθεν νά πλερώση,
διά τούτον ούδέν πρέπει νά τον βάλουν εις τήν φυλακή, ούδέ
νά τον έπιτιμήσουν εί; τον εαυτόν του, άμμέ πρέπει νά π λ ε
ρώση δσα έχει, καί περί τά  μένοντα έντέχετα ι νά όμόση έ- 
πάνω εί; τά  άγια, δτι νά δίδη δσα νά κάμη, εύγάνοντα τού; 

15 έξόδου; του καί τήν ζωήν του στενά, καί νά μηδέν έβγή άπαί 
τήν χώραν άνευ τ ή ;  είλήσεώ; του, έιο; όπου να τον πλερωση,
καί μέ τοιοϋτον νά μείνη κίτες, ήγόυν ελεύθερος, κατά  τό

κείμενον καί κατά  τον νόμον τού ρηγάτου των Ιεροσολύμων .
ρ-β. Αύτού νά άκούσετε ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά γέ- 

20 νηται περί των δωρημάτων των ποιεί ά άνδρα; τ ή ; γεναίκα; 
του, άφόν τήν πάρη, καί ποία δόσι; άξιάζει, καί ποία δόσι; 

ούδέν ά ξ ά ζε ι.
Καλά νά ήγνωρίσετε δτι κανεί; άνθρωπο; ούδέν έμπορεΐ νά 

χαρίση τή ; γεναίκα; του, άφότι; τήν άρμαστή, χωρί; νά τό 
25 ποίση εί; τον θάνατόν του, ού εί; τήν διαθήκην του, εί δέ

ποίση το εί; άλλην όπλήν ούδέν πρέπει νά άξάζη έκεΐνον τό

δώρημαν, διά τό ένι τό πραγμάν του έτεσαύτα έδικόν του ώ; 
γιον ένι έδικόν τη ;, καί ώ ; γιον νά μηδέν τό έδωκεν, και οι
κληρονόμοι του ήνποροΰν νά τό πάρου άπού δλου; έκείνου; ό-

30 πού νά κρατούν τό πραγμαν, χωρίς άν ενη έκεινοι όπού κρα
τούν τό πραγμαν, έκράτησάν το χρόνον καί ημέραν, χωρίς να
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τού; ένκλετέψη κανείς, ούδέ έζήτησάν του; τ ίπ ο τε ;, ούδέν ένι 
κρατούμενοι νά άπολογηθούν τίποτες, μέ τό κείμενον, καί κα
τά  τήν άσίζαν, τινό; κληρονόμου όπού εΰρίσκεται έκείνην τήν 
ή μέραν τού νόμου .

103. ρξγ. | Αύτού νά άκούσετε τού δογμάτου τό ούκάτι; έμ
πορεΐ νά ποιήση τή ; συνβίας του, καί άν χ[α]ρίση μέ δίκα ιον.

ϊο ιο ύ τη  φορά γ ίνετα ι δτι ό άνδρα; ήμπορεΐ καλά νά χαρί
ση τ ή ; συνβίας του, ώςπερ νά τ ή ;  ποιήση νά έχη καθημερινόν 
ένα πέρπυρον, ού δύο, ού ένα μάρκον άσήμιν, ού περιττού, ού 

παρκάτω, δια τήν ζωήν της, ού διά νά άναγιόνη τά  παιδιά 
τη ; καί τήν άποταγήν τη ;, τό δίκαιον καί τό κείμενον κε
λεύει δτι καλά ήμπορεΐ τούτον τό δώρημαν νά τό ποιήση, 
καί έντέχετα ι νά έ'νη στερεωμένον, καί πρέπει νά τό έ'χη ή 
γεναΐκά του όσο πού θέλει ό άνδρα; της, καί κρατημένοι ενι 
έκεινοι όπού έχουν τά  πράγματα  τού άνδρό; τη ; εί; βλέπησιν, 
νά τ ή ;  δίδουν έκεΐνον τό τής έδωκεν ό άνδρα; τη ; διά τήν 
ζωήν τη ;, ού διά τά  παιδιά τη ;, δ τ ι τούτον ένι δίκαιον καί 
κείμενον κατά τήν άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.

ρξδ. Αύτού νά άκούσετε τό δίκαιον τ ή ; άρμασίας, διά πό- 
σαι; α ίτία ι; ήμπορεΐ μετά  ταΰτα  νά χωριστή άφόν γένη .

’Εάν γ ίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; έπήρεν γυναίκαν καί ώρμα- 
στήκην τη ;, καί έκείνη μ ετά  τα ύ τα  γ ίνετα ι κελεφή, ού πέ©τει 
άπού κακού πολλά κακά, ού βρωμεΐ πολλά πολλά τό στό- 
μαν τη ;, ού ή μούτη της, ού κατουρεΐ κάθα νύχτα  εί; τά  ροΰ- 
χά  τη ; καί ποντίζουν δλα του ; τά  ρούχα, τό κείμενον κελεύει 
δτι ό άνδρα; ένκλητεύσει εί; τήν έκκλησίαν καί ούδέν θέλει 
πλεΐον νά ένη μ ετά  τ η ; δι* αύτά; τά ; α ιτ ία ;, ή εκκλησία πρέ
πει νά τού ; χωρίση, μέ τό κείμενον · άμμέ ή εκκλησία θέλει 
προτήτερα, πριν τού; χωρίση, νά πάρη τήν γυναίκαν καί νά 
τήν βάλη εί; ένα σπίτιν μέ γ ' έτεραι; καλαΐ; γυναίκαι;, καί 
νά κάθουνται μ ε τά  τη ; ιε ' ήμέραι;, ού ένα μήναν, διά νά βι-
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γλίσουν άν ένη τούτον αληθές τό λέγει ό άνδρα; τη :, καί άν
ίδοΰσι καί άγνωρίσουσι παρ’ εκείνων των γυναικών ότι έχει τήν 
αιτίαν τήν λαλεΐ ό άνδρας της, κείμενον ένι νά χωριστουσιν, 
καί έκεϊνος, ού έκείνη όπου έχει τήν α ιτίαν τήν άνωθεν λα- 

5 λημένη ένπαίνει νά στραφή εί; κοινόνβιον, καί ό άνδρα; ή μ

πορεί μετά  τα ΰ τα  νά όρμαστή έ'τερην, μέ τό κείμενον, άφει- 
δήν έχωρίστην άπαί τήν άλλην του γυναίκαν | όπου έδόθηνφ.ΙΟί 
εις τό κοινόνβιον · καί τοιοΰτον όμοιον δίκαιον ένι καί περί 
του άνδρό;, άν ειχεν τοιούτην αιτίαν καθώς έλαλήθην άνωθεν.

10 περί τής γυναικός, καί ή συνβίος του νά μηδέν ειχεν κανέναν
α’ίτιον, τοιοΰτον κρίσιμον μέλλει νά κριθή, καθώς έλαλήθην
άνωθεν εις τήν γυναίκα, καί τούτον ενι κείμενο καί δίκαιον, 
κατά  τήν άσ ίζαν.

ρξε. Αυτού νά άκούσετε τό δίκαιον έκείνου τού άνδρούνου
15 τό χω ρίζεται διά καμμίαν κώλυσιν.

Έ άν γίνετα ι ότι μία γυναίκα χω ρίζεται παρά τού άνδρός 
τ η ;  διά καμμίαν άπ’ αύτά ; τά ; α ιτ ία ; τά ; άνωθεν λαλημένας, 
τό δίκαιον κελεύει ότι ό άνδρα; τ η ;  ένι κρατούμενο; νά δώση
τοσαΰτα εί; τό κοινόνβιον έκεΐ όπου νά ένπη, όσα έδωκεν εί;

20 π ρο ικ ιόν  καί άν ένη ό'τι τό μοναστήρι ούδέν θέλει νά τήν  
λάβη διά έπεσαύτα, ένι κρατημένο; νά δώση έτεσαΰτα ώ ; που 
νά τήν περί λάβουν · καί άν ούδέν έχη έτεσαΰτα όσα τού έδω

κεν εί; προίκα, τό δίκαιον κελεύει ότι ούδέν ένι κρατούμενο;, 
νά τ ή ; δώση έτεσαΰτα όσα ήμπορήσει νά δώση, καί όχι πλεΐον,

25 κατά  τό κείμενον καί κατά τήν άσίζαν.

ρς7· Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου τού άνδρούνου τό 
έχωρίστην, καί έχουν τέκνα, τ ί ;  νά τά  άναγιόνη .

Έάν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; έχωρίστη άπαί τήν συνβίον 
του διά καμμίαν εύλογον αιτίαν, καί έχουν τέκνα, τό δίκαιον 

30 κελεύει ότι, άν ένη τά  τέκνα άνήλικα καί παρκάτω δ' χρόνων, 
έντέχετα ι νά τά  άναγιόνη ή μητέρα του ; έω; όπου νά γένουν-
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ται ζ ' χρόνων, καί ό πατήρ νά τού ; δίδη άπαί τό έδικόντου 
νά τρώσιν καί νά πίνουν καί νά έντύνουνται καί νά ποδήνουν- 
τα ι καί πασά του; άψωνίοις · εί δέ ή μήτηρ ένι άστενής άπού 
κελέφιον, ού κακή; άρρωστίας, τό δίκαιον κελεύει ότι έκείνη 
νά μηδέν τά  άναγιώση κανένα παιδίν, άμμέ ό πατήρ του ; έν- 5 
τέχετα ι νά τά  άναγιώση, διότι έγλήγορα ήμπορεϊ νά σκοτώση, 
ού νά λαβούση κανέναν άπαί τά  παιδιά  του, ού άπαί τήν άστέ- 
νειαν, ού άπαί τό κελέφιον ότι πολλά γλήγορα κολλά · εί δέ 
ούδέν έχει καμμίαν άπ  αύτά ; τ ά ;  α ιτ ία ; τ ά ;  δύο τά ; άνωθεν 
λαλημένας, τούτέστιν ούδέν ήτον κελεφή, ούδέ κακή; άρρω- ίο  

ιρ.ΙΟδ.5'1'1*;, α.αλά δύνεται νά τά  άναγιώση | έω; ζ' χρόνου:, καθώ; άνωθεν 
έλαλήθην, μέ τού ; έξόδου; του πατρό;, κατά  τό νά ήμποοήση, 
καί έπειτα , άν τά  θέλη ό πατήρ νά τά  πάρη μετά  τά  παιδία 
του, καί έκεϊνα ούδέν θελήσουν νά παν μετά  του πατρό; του;, 
ού ή μάνα ούδέν θελήσει νά τού τ ά  δώση, διατί έπήρεν άλλην 15 

γυναίκαν, ού διά έτέραν εύλογον αιτίαν, τό κείμενον κελεύει 
ότι οί κριτάδε; έντέχετα ι νά βιγλίσουν, καί νά άκρωθοΰν τήν 
ΰπόθεσιν τού πατρό; καί τ ή ;  μητρό;, καί έκεΐ όπου νά δούν 
ότι τά  πα ιδία  θέλουν είστεν κάλλιον, έκεΐ νά τά  άφήσουν έω; 
όπου νά γίνουνται ιβ’ χρόνων, καί τό τε ; έχουν έξουσίαν νά παν 20 
όπου θέλουν, κάν τε  μέ τον πατέραν του;, ού μέ τήν μητέραν 
του;, κατά  τό κείμ,ενον καί κατά  τήν άσίζαν.

ρςζ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνων των τέκνων τών 
πορνικών, ποταπόν δίκαιον έντέχετα ι νά έχουν εί; τ ά ;  κλήρα; 
τών πατέρων του; καί τών μητέρων του ;, καί άπαί τά  πράγ- 25 
μα τά του ;.

Έ άν γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; κρατεί μίαν γυναίκα όπού 
ούδέν έχει π α ντό ; άνδραν εί; τό σπίτιν του, ούδέ αύτό; ειχεν 
παντό; συμβίαν, καί πέφτει μετά  του καί τεκνοποκών, καλά 
κελεύει τό δίκαιον καί ή άσίζα ότι τών αύτών του παιδίων 30 
ήμπορεϊ καλά νά τού ; άφήση καί εί; τήν ζοοήν του καί εί;
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τδν θάνατόν του τά ; κλήρα; του καί τδν βίον του, μέ τδ  κεί
μενον, δ ιατί ούκ έχει έτερα τέκνα γνήσια, οΰτε πατέρα, ούδέ 
μητέρα · εί δέ έχει έτερα τέκνα γνήσια, <$ πατέρα, οΰ μητέρα, 

οΰ δύναται τούτο ποιήσαι, άν ού μή θέλουν νά τδ δεχτούν 
5 μέ τδ καλόν του; θέλημαν · καί άν θελήση ή αδερφοσύνη, καλά 

δύνουνται μετά  τα ΰ τα  νά λάβη ό εί; αδελφό; καθάπερ τδν 
άλλον, μέ τδ κείμενον καί μέ την άσίζαν.

ρξη. [λείπει ό τ ίτ λ ο :] .

Την έβδομηκοστήν, τούτέστιν άπαί την  έβδομάδα του Ά -  
1° σώτου άχρι την εβδομάδαν του Θουμα, αυτά; τά ; έβδομήκοντα 

ήμέραι; νά παντρευτούν δ'χι, ομοίως τ ά ; ήμέραι; των μεγάλων 
λιτανεών καί έν τα ΐς ήμέραι; τή ; Παρακλήσεω;, τούτέστιν του 
Δράκου, καί έτέρα; παράκλησα; τάς πο ιεί ή εκκλησία, καί εί; 
τα ΐς γ ' έβδομάδε; ένπροστεν τής εορτής του άγίου Ίωάννου 

15 του Προδρόμου, ούδέ του Χριστουγέννων καί άχρι την Ά π ό -  
δοσιν I των Φώτων, καί πάντων άγίων τάς παραμονάς. φ.106. 

ρξθ. [λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .
Τάς προδηλωθείσα; ημέρα; ούδέν έντέχετα ι κανενείς άνθρω

πος νά όρμασθή, καί άν όρμαστή παρά καμμία; άφορμή; εις 
20 τά ; δηλούσας οημέρα; τάς διαφεντεμέναι; καί κωλυαέναις καί 

μέ τδν νόμον καί μέ την  αγίαν του θεού εκκλησίαν, τδ δίκαιον 
κελεύει ό'τι εκείνη ή όρμασία ούδέν χρήζει, ούδέ τά  τέκνα τά  
νά ποιήσουν ούδέν νά γένουν δίκαιοι κλερονόμοι νά λάβουν τά  
μέλλει νά τούς κατεβούν, καί ή άγία  έκκλησία ένι κρατού- 

25 μενη μέ δίκαιον νά χωρίση εκείνον τδ άρμ.ασμαν · άμμε εις 
πάντας τά ; ήμέρας του ένιαυτου ήνμπορουν καλά οί άνθρωποι 
νά ποιήσουν χάρτωμαν, καί πρέπει νά άςιάζουν · άμμέ ούδέν 
πρέπει νά στερεώσου την όρμασίχν, τούτέστιν νά όρμαστοδ 
παρά τά ; ήμέρας τά ; ώρισμένχ;. Καί άκόμη, κατά  τά  άγια  

30 κουστούμια, ένι κωλυμένον άνθρωπο; νά μηδέν πάρουν γυναίκα 
την  έβάπτισεν εί; την άγία  έκκλησίχν, ούδέ ό υιός του νά μ.η-
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δέν λάβη διά γυναίκαν την κόρην τής βαπτιστικής του · εί δέ 
ή βαπτιστική του είχεν πριν τή ; βάπτιση κόραις, ήπορεΐ καλά 
να τάς π ά ρ η . Καί παρά την άγίαν πίστιν ένι κωλυμένον νά 
μηδέν γένη όρμασία άνάμεσον χριστιανού καί ΣαρακηνοΟ. "Οτι 
καλά πρέπει πά ντε; οί άνθρωποι νά γινώσκουν ό'τι κατά  την 5

άγίαν άσίζαν των Ιεροσολύμων νά έχη ή γεναΐκα τδ  ήμισον 
πάντων των άγαθών των νά έχη ό άνδρας της μ.ετά της άφδν 
την λάβη, ότι ένι δίκαιον καί κείμενον κατά την άσίζαν. 

ρο. [λείπει ά τ ίτλ ο ς ] .
Έ άν γίνετα ι ότι ένκλημαν γ ίνετα ι εί; την αυλήν, καθάπερ 10

γ ίνετα ι ή γυναίκα τδν ΐδιόν τη ; άνδρα περί δαρμού, οΰ ό άν
δρας τή ; ιδία; γυναικός, εί; τήν αυλήν την ρεηκήν, τδ  δίκαιον 
κελεύει ό'τι αύτδ τδ ένκλημαν ούδέν πρέπει παντελώς νά ά- 
κρωθή., ούδέ νά κριθη διά τής αύλή; τής ρεηκής, άλλά διά τού 
στεΐλαι αύτού; ό βισκούντης εις την άγίαν έκκλησίχν, κάκεΐ 15 

δει έκλησθήναι ό εί; περί τού άλλου, καί ή άγία  έκκλησία ένι 
κρατημένη νά τού; παίδευση, καί νά τού; συνπά.ψη μ.ετά εί- 

• ρήνης, ότι ό άνδρα;, οΰ ή γυναίκα άν έν|κλήτευσεν τδν άνδραν 
τη ; εί; την ρεηκήν αύλήν περί του δραμου, καί γίνετα ι ότι 
ό άνδρα; νικα τδ ένκλημ.αν κατά τής γυναίκας του απ’ αύτόν 20

τδ τδν έκλήτευσεν ές αύτόν του, οΰ ή γυναίκα έςηρριζώσει 
εκείνον τδ ένκλήτευσεν ές αύτόν του, δίκαιον ένι όπου νικηθή 
άπ’ έκεΐνον τδ ένκλημαν νά πλερώση τδ δίκαιον τής αυλής· 
καί άπόθεν νά πλερούση ή γυναίκα τδ δίκαιον τή ; αυλής, άνευ 
παρά του ίδίου άνδρός; ότι αύτή ούκ έχει τ ίπ ο τ ε  κανένα 25 
πραγμαν όπου ούδέν ένι του άνδρός της, ούδέ ό άνδρας έχει 
τίποτες τδ ούδέν ένι τής γυναικός του ομοίως· καί διότι τότε 
ό άνδρας καί ή γυναίκα ούδέν ήμ.ποροΰν νά χάσουν τίποτες 
όπου έτεσαΟτχ ζημιόνεται ό εις καθάπερ τδν άλλον, ό τι πάν

τα τους τά  π[ρ]άγματα  ένι κοινά· καί διά τούτο έθέσπισαν τδ 30
δίκαιον καί ή άσίζα ότι κανέναν ένκλημαν τδ  νά ποίση ή γυ -
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ναϊκα του άνδρός της, ού ό άνδρας τής γυνκικός του ού χρή 
γενέσθαι παρου εις την αγίαν εκκλησίαν, ότι ένι πραγμαν έλε- 

μοσύνης, ουδέ καμμία έτέρα αυλή ούδέν πρέπει νά βαλτή εις 
την ύπόθεσιν των όρμασιών, παρου ή άγία  εκκλησία, χωρίς αν 

5 ένη ένκλημαν φόνου, ου παραβουλίας προς τον ρηγικόν, δτι έάν 
τδ  ένκλημα ένι περί αυτών, το δίκαιον κελεύει δτι αύτά τά  
ένκλήμαντα έντέχετα ι νά έλθη με τδ  δίκαιον εις την αυλήν 
την ρεηκήν.

ροα. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
10 Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος λάβη μίαν γυναίκα εις όρμα- 

σίαν μέ δλα της τά  δικαιώματα,' καί άφόν την λάβη, έρχεται 
όνπρός κανείς άνθρωπος, ού καμμία  γυναίκα καί άνκαλέ τον 
άπ’ εκείνα τά  έλαβεν μετά του, ού άπ’ εκείνα τά  έφερεν ό άν
τρας της, καί βάνει της μακρύν ένκλημαν, καί γ ίνετα ι δτι ό 

15 άνδρας βάνει τά αύτόν ένκλημαν έπάνω τής συνβίας του, ού ή 

συνβία του έπί τον άνδραν της, τδ δίκαιον κελεύει δτι, έφειδήν 
ό είς βάνει το άπά  είς τον άλλον, ούδέν ήμπορεϊ άπέκει νά 
περιλάβγι τίποτες, ούδέ νά ίκανωθή τδ  λε ίπετα ι, άμμέ έντέ- 
χε τα ι νά κρατουν εκείνον τδ  έκεϊνος, ού εκείνη, τδ  έποϊκαν,

20 δτι τούτον έ'νι δίκαιον καί κείμενον, κατά  την άσίζαν · καί 
διά τούτον βλέπετα ι καλά εκείνος ό άνθρωπος όπου νά βάλ- 
λη | τήν γεναϊκάν του είς τδν τόπον του διά νά άνκαλή, νά φ.108. 
την άγνωρίζη τοιούτην νά μηδέν π  ή τ ίποτες άνευ τής βουλής 
της, δτι άν είπή τίποτες όπου μέλλει νά τής στραφή είς ζη - 

2 5 μία, έκείνη καί ό άνδρας της ούδέν νά ήμπόρησεν πλεΐον νά 
τδ  διορτώσουσιν είς εκείνον τδ  πεϊν τδ είπεν.

ροβ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς],
Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος καί ή συνβία του έχουν έν 

τώ  άμα χτήσα ι άνπελώνας, ού χωράφια, ού σπίτια , ού περι- 
30 βόλια, τδ  κείμενον λέγει δτι ή γεναικα νά λάβη τά  ή'μισα 

πάντω ν μέ τδ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν του ρηγάτου των
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1’εροσολύμων · καί άν ή γεναικα καί ό άνδρας έχουν τέκνα, 
λοιπόν ού μή μείνη διά τά  τέκνα νά μηδέν πωλήσουν, ού νά 
δοίσουν τά  άγαθά τους εΐ τίνος βούλονται, ού νά φαν, ού νά 
πιουν τά  άγαθά του ; έως όπου ζιοΰσιν · καί έάν ό άνήρ έρθγι 
είς τδν θάνατον, έμπορεϊ νά δώση τδ μερτικόν του δπου θέλει, 5
ού των τέκνων του, ού ετέρων · καί άφδν τελευτή ό άνθρωπος, 

ή γεναικα ήμπορεϊ νά ποίση άπα ί τδ μερτικόν της τδ  θέλη- 

μάν της διά τά  αύτά τά  έκτήσάν τα  μετά  του · άμυ.έ τδ δί
καιον κελεύει οτι όσο που ο ανήρ ζή, ή γεναικα ούκ έχει 

καμμίαν εξουσίαν νά δώση τδ  μερτικόν της τινός, μέ τδ κεί- ίο
μεν ον καί κατά  τήν άσίζαν · εί δέ ό άνδρας καί ή συνβίος 
έπεθάναν καί άφήκαν τά  σ π ίτιά  τους των τέκνων τους, έάν ένη 
του νόμου, καλά έμποροϋν νά πουλήσου καί νά δώσου έκείνας 
τάς κλήρας ώτινος θέλουν ό καθές τδ μερτικόν του, ούδέ ούκ 
είσίν του νόμου, ούδέν έμπορουν νά πουλήσουν, ού νά χαρίσουν 15

τάς κλήρας τούς τίνος· άμμέ άν ό πατέρα ; τους, ού ή μητέρα 
τους άφήκάν του; πράγματα  κινητά, ώςπερ βίον, ού λιθάρια 
βαρύτιμα, ού ρούχα, καί τδ  έναν των παιδίων ένι του νόμου, 
καί τά  άλλα δχι, τδ δίκαιον κελεύει δτι έκεϊνος όποΰ ένι του 
νομού ήμπορεϊ καλά νά λάβη τδ μ,ερτικόν του εκείνων των ύφα- 20 
σμάτων, καί νά ποίση έξ αύτόν του, καί έντέχετα ι νά φυλάξη 
το έδικόν του διά τδν έτερον άδελφδν τδν άνήλικον, δτι αύτόν 
έστιν δίκαιον καί κείμενον.

ρογ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
.109. | Έ άν γίνετα ι, καθά ένι διωρισμένον, δτι είς άνθρωπος ένι 25

άστενής καί πο ιεϊ τήν  διαθήκην του του έδικουν του δικαίου, 
καί άφήνει του Μαρτή ρ' πέρπυρα, ού έτερον άλλον πραγμαν, 
καί γίνετα ι μετά  τα υ τα  δτι έκεϊνος τελευτά , καί ή συνβίος 
του ούδεν θελει να δωση έκεϊνον τδ  ώρισεν ό συνβίος της, άμ
μέ άρναταί το παντελώς, καί ό Μαρτής έχει μάρτυρας τδ σώμαν 30 
τοΰ κυρίου μας του Ίησοϋ Χρίστου καί τδν πνευματικόν όπου
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τον έςηγόρεψεν καί μετάλαβέν τον, καί τον αναγνώστην καί 
β' ανθρώπου; λαϊκού; οί έ /ο ντε ; άκοήν καλού; ανθρώπου; π ι

στού;, το δίκαιον ορίζει δτι ό Μαρτή; έντέχετα ι νά Ιχ η  τά
ρ' πέρπυρα, μέ το κείμενον, εί; στανιό τής συνβία; του, έφειδή,ν 

5 δτι ούτοι οί μάρτυρες όπου ήσαν όπου άναθυαοΟνται δτι 6ν-

πρό; του; τδ ειπεν (1) ό τεθνεώτη;, καί τούτον ένι δίκαιον καί
κείμενον καί προ; την γεναϊκαν του αποθαμένου καί προ; τού ; 

συνκενεΐς του καί προ; π ά ντα ; εκείνου; όπου κρατουν τά  πράγ
ματα  του τεθνεωτο;, άνευ πόλεμον ■ εί δε ό Μάρτη; έζήταν 

10 ένα σπίτιν τδ  του άφήκεν ό τεθνεούτη; εί; τή,ν διαθήκην του, 
καί ή γναΐκά  του άρναταί το, καί έχει ό Μαρτή; δύο μάρτυρα; 
π ιστού; ένπροστέν του; πιο; του τδ άφήκεν, τδ δίκαιον κελεύει 
καί κρινίσκει δ τ ι εκείνο; πρέπει νά πάρ·/) τδ σπίτιν · άμμε άν 
θέλησή ή γεναϊκα τού τεθνεω το; Οπού έχει τά  πρά γμ α τα  τού 

15 άπεθαμένου εί; τήν εξουσίαν του, θέλει έχει πόλεμον, μέ τδ 
κείμενον, έάν τδ σπίτιν χρήζ'/) άπού ένα μάρκον άσήμιν καί 
απάνω, δτι ήμπορού νά σηκώσουν, οΰ νά ποιήσουν νά σηκώσουν 

τδν έναν των μ.αρτύρων εί; πόλεμον, κα ί εκείνο; οπού νικήσει 
πρέπει νά έχη καμωμένον τδ ζήτημαν, μέ τδ κείμενον· εί δέ 

20 εί; τδ πραγμαν τδ κινητόν, ούδέν έντέχετα ι παντελώς νά εχρ 
πόλεμον εί; τήν διαθήκην, έφειδήν έχει τδν ιερέαν καί τδν άνα- 
γνούστην καί β’ άνδρε; λαϊκού;, καθώ; άνωθεν έστιν λαλημένον. 

ροδ. (λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .
Έ ά ν  γίνετα ι δτι εί; άνθρωπος έκτήσατο κληρονομίαι;, οΰ 

25 ετέρους βίου;, πριν λάβν) συνβίαν, καί έπειτα  λανβάνει γυναί
καν, καί γίνετα ι διά κελέσματο; τού Κυρίου δτι άστενεϊ καί 
έπειτα  άπεθαίνει άνευ διαθήκη; τή,ν εποΐκεν περί κανένα πραγ
μαν, τδ δίκαιον κελεύει καί κρίνει δτι πά ντα  όσα ειχεν έντέ- 
χε τα ι νά ένγ τ ή ; συνβία; του, μέ δίκαιον, καί ακόμη, άν ενη,

30 | δτι ό τεθνεωτο; έχει πατέραν, οΰ μητέραν, καί υιού; καίβ,Ι 

(1) χ ε ιρ . οτι βνπρδς του τδ  είπεν, 2 τ ι  ονπρο'ς το υ ; τδ  είπεν.
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θυγατέραι; καί αδελφού; καί άδελφά;, δτι οΰτω; λέγει ό νό- 
μ.ο; καί ή άσίζα τη ; βασιλεία; τών 'Ιεροσολύμων, δτι ούδεί; 
άνθρωπο; ούδέν ένι οΰτω ; δίκαιο; κληρονόμο; τού τεθνεούτου, 
καθάπερ τή,ν συνβίαν του .

ροε. [λείπει ό τ ίτλ ο :] . 5
Έ ά ν  γ ίνετα ι δ τ ι εί; άνθρωπο;, ή γεναΐκά του έκτησαν κλή

ρα; έν τω  άμα, καί έχουν τέκνα, καί διά θελημάτου τού Κυ
ρίου μ α ; ή γυναίκα άποθαίννι πριν τού άνδρό; τη ;, τδ  δίκαιον 
κελεύει καί κρίνει δτι τδ  μερτικδν τ η ; μητρδ; κατεβαίνει των 
τέκνω τη ; δλα έν τω  άμα, καί ούκ ήνπορεΐ ό πατήρ νά έμ - ίο  
ποδίσνι, ούτε νά πχρκατεβάσγ των τέκνων τδ τού ; έπεσεν 
παρά τ ή ; μητρδ; αύτών διά κανένα πραγμαν, άνευ λιμού, τούτέ- 
στιν δ ι’ άπομονήν τ ή ;  τροφή;, δτι δι’ αύτδ ήμπορεΐ μ ετά  τα ΰ τα  
νά πουλή,σ’ρ καί ν’ άμαχεύσν) διά νά φασιν έκεϊνον τδ  τού; 

έπεσεν παρά τ ή ; μνςτρδς αύτών· κελεύει τδ  δίκαιον δτι τ ά  15 
τέκνα ούδέν ή μπορούν νά χωρίσουν τδ  μ ερ ικ ό ν  του; άπαί τδ 
μερτικδν τού πατρό; του; έω; δπου ό πατήρ του; ζγ , άνευ άν 

θελήση ό πατήρ νά τδ  άπομείννι μέ τδ  ΐδιόν του θέλημαν. 
ρθ7· [λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .

Έ άν γ ίνετα ι δτι εί; άνθρωπος, οΰ μία γυναίκα κρατεί μίαν 20 
κλήρα, καί γ ίνετα ι δτι ό κ ά τι; έτερο; άνθροοπο;, οΰ έτέρα γυ 
ναίκα βάνει του; άνκάλεμαν περί έκείνη; τ ή ;  κλήρα; καί λαλεΐ 
δτι ένι έδική του, οΰ έχει κανένα δίκαιον, καί τδν ένκλημαν 
έρχεται εί; τήν αυλήν, καί ή κρίσι; δίδοται δτι έκεΐνο; έχει 
τή,ν κλήρα όπού έντέχετα ι νά τδ  έχη, καί μετά  τα ύ τα  γ ίνε- 25 
τα ι δτι έκείνο;, οΰ έκείνη, όπου έχασαν τδ  ένκλημαν άπεθαίνει, 
καί έπειτα  έρχουνται τά  τέκνα του καί άξαναζητού έκείνη,ν 
τήν κλήρα άπ’ έκείνου; άπού τή,ν κρατούν, τδ  δίκαιον κελεύει 
δτι έκεΐνο;, οΰ έκείνη όπού κρατούν τήν κλήραν, ούδέν ένι 

κρατούμενο; νά του άποκριθρ τού ; ποίου; έκάμασι τήν αυτήν 30 
κλήραν, διότι δύνουνται νά δείξου άπ’ αύλή; δ τ ι μέ τή,ν άγνω-
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ριμίδαν του; το έκάμασι παρά του πατρό;, οΰ τ ή ;  μητρός του ; 
έκείνου; οΰ έκείνη; όπου τό ζητουν, ου μέ δύο πιστού; μ.άρ- 

τυρα; όπου νά που ώ ; ριάρτυρε;, δ τ ι εκείνον έκαμέν το άπ’ αυ
λή; |, καθώ; άνωθεν έλαλήθην, έντέχετα ι νά ένη έλεύτερο;, το φ·111 

5 λέγετα ι κ ίτε ;, κατά  το κείμενον καί κατά  την άσίζαν της 

βασιλεία; των 'Ιεροσολύμων.
ροζ. [λείπει ό τ ίτ λ ο :] .

Έ άν γίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; πεθαινίσκει άζηγόρευτος, καθώ;
γίνετα ι πολλάκι; μέ τό θέλημαν του Κυρίου μας, καί οΰτο; ό

10 τεθνηκώ;, ού εκείνη, ούκ έχει πατέραν, ού μητέραν, ούτε κα-
νέναν έτερον συνκενή, ούδέ συνκενάτρια, τό δίκαιον κεύει δτι

όλα έντέχετα ι νά ένη τού αύθέντη τ η ;  χώρα;, με τό  κείυ.ενον ·
εί δε έκεΐνο; ό θνητό; ητον αναγνώστη; όπου ειχεν καμμίαν
χειροτονίαν έν έαυτω, οΰ άν ήτον γυναίκα καί έδόθη εί; κ α μ -

15 μίαν τάξιν μοναχικήν, οΰ έφόρεν σχήμαν μοναχικόν, τό δίκαιον
κρινίσκει δ τ ι πά ντα  όσα έχουν, άν έτελεύτησαν άςηγόρευτοι, έν-
τ έ χετα ι νά γίνουνται τ η ; καθολική; εκκλησία;, την λέγουν
μάναν των εκκλησιών τοΰτέστιν μητόπολιν, εκείνη; τη ; χώρα;
όπου έτελεύτησαν, δ τ ι τούτον ένι κείαενον καί δίκαιον κατ

*

20 την άσίζαν τ ή ; βασιλεία; των 'Ιεροσολύμων.
ροη. [λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .

Έάν γ ίνετα ι δτι εΐ; άνθρωπο; έννοιάσθην καί π ο ιε ί την 
διαθήκην του ένπροσθεν τ η ; συνβία; του, καί διδοΐ τ ίπ ο τ ε ;  ά- 
πα ί τά  δικαιώ ματα τ ή ; συνβία; του, καί εκείνη βαστα το νά 

25 τό δώση, άνευ νά πή τ ίπ ο τε ;, καί γίνετα ι μετά  τα ύ τα  διά 
τού θελημάτου του Κυρίου μα;, δτι έκεΐνο; ό άνήρ τ η ; άπο- 
θαίνει, τό δίκαιον κελεύει καί κρινίσκει δτι ή γεναΐκα ούδέν 
έντέχετα ι νά χάση τ ίπ ο τε ; άπα ι τά  δικαιώμ.ατά τη ;, διά καμ- 
μία δόσιν την έποΐκεν ό άνδρα; τη ;, διότι ή γεναΐκα έ'νι κοα- 

30 τούμενη νά μηδέν άνκρίση τον άνδραν τ η ;  εί; την  άστένειάν 
του, δ τ ι άν τον έποΐκεν νά άνκριστή, ήθέλαν τ ή ; βάλλει ά'ρορμήν
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δτι έσκότωσέν τον, διότι άνκρισέν τον εί; τήν άστένειάν του, 
καί δ ιατί έβάσταξεν καί έδο;κεν άπαί τά  δ ικα ιώ ματά  τη ;, 
ούδέν ορίζει τό δίκαιον δ τ ι νά χάση δι αύτόν τ ίπ ο τ ε ;  άπαί 
τά  δικαιώ ματά τ η ; · εί δε ή συνβίο; του έκατετέθην π ά ντα  
δλα τό έδωκεν ό άνδρα; τη ; άπαί τά  δικαιώ ματά τη ; έμπρο- 5 
στεν καλούς μάρτυρας, τό δίκαιον ορίζει καί κρινίσκει δτι καλά/ *. .χ. \ >/ ! / (V ,/πρεπει μετα  τα υ τα  να ενη στερεωμενα παντα  οσα εόωκεν, καν 
τε δλον έκεΐνον τό χάρισμαν τό ε'δωκεν ενι τ ή ; συνβία; τ ο υ . 

ροθ. [λείπει ό τ ίτλ ο ;] . 

φ.112. I γένηται, καθώ; ενι κουστουμιν, δ τ ι μ.έ τό  θέλημαν ίο  
τού Κυρίου μα; εί; άνθρωπος έτελεύτηκεν όποΰ εχε ι συνβία, 
κάκεΐνο; ό θνητός χρεωστεΐ τ ίπ ο τε  χρεΐο; κανενοΰ ανθρώπου, οΰ 
καμμία ; γυναίκα;, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει ο'τι ή συνβίο; 
του ένι κρατημένη νά πλερώση τό χρεΐο; τό χρεωστεΐ ό άν
δρα; τη ;, άν έχη άπόθεν · εί δε ή γυναίκα ούκ εχε ι άπόθεν ΐό  
πλερώσει, τό δίκαιον κελεύει δ τ ι δ ιά  τούτον ή αύλή ούδέν 
πρέπει νά τήν φυλακίσου, άλλά ούδέ νά λάβουν τό μ ά ντιντη ;, 
ουδέ τό κρεββάτιν τη ;, οΰ τ ά  ρούχα τ ή ; φορησίας τη ;, άμμέ 
αύτή ή γεναΐκα ενι κρατούμενη νά όμόση εί; τά  άγια  νά μη

δέν έβγη άπα ί τήν χώρα άνευ τή ; είδήσεω; τού χρειωφελέτη, 20 
οΰ τής αυλής· καί καλά νά ήγνω ρίζετε δτι άν γένηται δ τ ι ή 
αύτή γυναίκα πάρει άλλον άνδραν, ενι κρατημένος νά πλερώση 
έκεΐνον τό χρεΐο; το χρεωστεΐ ή γυναίκα νά πλερώση διά τόν 
άλλον τη ; άνδραν, καί τούτον ενι κείμενον καί δίκαιον, κατά  
τήν άσίζαν τ ή ;  βασιλεία; των Ιεροσολύμων. 25

ρπ. [λείπει ό τ ίτ λ ο ;] .
* Ομοίως άλλον έτεσαύτον ένι κρατούμενος ό άνήρ νά π λ ε

ρώση τό χρεΐο; τ ή ;  συνβία; του, άν τό έδανείστη μέ εύλογον 
αιτίαν, ώ ; περ άν τά  έδανείστη διά τήν ζωήν της, οΰ διά τό 
ένοΐκιν τού έσπιτίου, οΰ διά τήν έντυμασίαν της, οΰ διά τά  30 
τέκνα της, δσον καιρόν έλειπεν ό άντρα; τ η ; έςω τής χώρα;, 

ΜΕ2. ΒΙΒΛΙΟ©. 2  Τ'. 25
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ου δσον καιρόν ήτον άστενής, ου εις την φυλακήν · εί δέ έδα- 
νείστην τα  διά τήν πολιτικοσύνη της, οΰ διά την κακίαν της 

νά ποίσν), 6 άντρας της οϋδέν ένι κρατούμενος μέ δίκγον νά 
πλερούσγ τίποτες, άνευ δσον νά δουν δτι ήτον μεταστρεμμένη 

5 καί καλλιωτερισμένη άπ’ εκείνον το χρεΐος, καί όχι περιττού,

άν ού μη Οέλη, με το κείμενον καί κατά  την άσίζαν τής
βασιλείας των 'Ιεροσολύμ,ων.

ρπα. (λείπει ό τίτλος].
| ’Εάν γ ίνετα ι δτι εις άνθρωπος, ου μία γυναίκα ερχουνταΐ(ρ.ιΐ3. 

10 εις τον θάνατον καί ποιεί την διαθήκην του, καί έπαφίνει, οΰ 
δίδει άπαί τδ  έδικόν του τό ένθάδιον, κάν τε κινητόν, καν α
κίνητον των τέκνων του, καί δίδει του ένοΰ περιττού παρά 
του άλλου, ήμπορεΐ καλά νά τό ποιήση, καί δσον ποίσει, νά 
ένη στερεωμένον καί άσαλεύωτον, μέ δίκαιον, ούτους καθώς ό 

15 πατήρ, οΰ ή μήτηρ ορίζει καί συντάσσει· καί εις τοιούτην 
τάςιν  ή μπορεί νά τό δώσουν κανενοΰ άπαί τούς συνκενεΐς τους, 
καλά ήμποροΰν νά τό ποίσουν, καθάπερ βούλουνται, οΰ του 
ένοΰ πλεϊον παρά του άλλου, οΰ δλως έν τό κοινόν.

ρπβ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί εκείνους τούς συνκενούς
20 όπου περιλανβάνουν τά  πράγματα  τοΰ τεθνεώτος, τή ντα  ενι

κρατούμενος μετά  τα ΰ τα  νά ποιήσουν διά έκεΐνον τον τεθνεώ- 
ταν, μέ δίκαιον * ακόμη κνίσον δτι τά  π ρά γμ α τα  τοΰ τεθνε
ώτος τ ά  έλαβασιν, ούδέν χρήζουν έτεσαΰτα δσα μέλλει νά 

δώσουν.
25 Έ άν γ ίνετα ι δτι είς άνθρωπος έτελεύτησεν, κάν τε  έποίησεν 

διαθήκην, κάν τε  όχι, καί έρχεται όνπρός είς άνθρωπος, οΰ μία 
γυναίκα, καί ζητα  τά  πράγματα  εκείνου του τεθνεώτος, καί 
λέγει δτι ήτον συνκενής του, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει δτι 
εκείνος, οΰ έκείνη όποϋ ζη τα  τά  π ρά γμ α τα  του τεθνεώτος 

30 κατά  συνγγένειαν, ένι κρατούμενος νά δείξη μέ β' μάρτυρες 
πιστούς, όπου νά ποίσουν ώς μάρτυρες έμπροστεν τοΰ βισκούν-
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τη πώς έκεΐνος ένι συνκενής του τεθνεώτος, καί έπε ιτα  εκείνος 
ένι κρατούμενος νά όμόοη επάνω είς τ ά  άγια  δ τ ι ένι δίκαιός 

του κληρονόμος τοΰ τεθνεώτος, καί ούτως νά τοΰ βοηθήσγ ό 
θεός καί πάντες οί άγιοι τούς ώμοσεν, καί είς τούτον, κελεύει 
τό δίκαιον δ τ ι νά τοΰ στρέψουν δλα τά  π ρά γμ α τα  τοΰ τ ε -  5 
θνεώτος · καί μετά  τα ΰ τα  ένι κρατούμενος νά πλερώση δλα τά  
χρεΐε τά  έχρώστει ό τεθηκώς, άκόμη άν ένγ δτι τά  πράγ
ματα του τεθνηκοΰ τά  έπήρεν, ούδέν χρηζουν έπεσαΰτα δσα 
έμπαίνει έκεΐνον τό χρεΐος · καί ούδέν έμπορεΐ νά συρτή πλεϊον 
μ.έ δίκαιον νά μηδέν πλερώσν) τό χρεΐος, έφειδήν έμοσεν τήν  10 
συνκένειαν, καί έπερίλαβεν τά  πράγματα  τοΰ τεθνηκοΰ, δτι 
τοΰτόν έστΜ δίκαιον, μέ τό  κείμενον καί κατά τήν  άσίζαν των 
1'εροσολύμων.

ρπγ. Αύτοΰ νά ακούσετε τό δίκαιον περί εκείνου τοΰ αν
θρώπου όποΰ είχεν κλήραις καί ώρμαστην γυναίκαν μέ τάς 15 
κλήρας της, καί έπειτα  τυχάνει δτι π έπ τε ι είς χρεΐος, ποΐαις 
κλήραις νά πουληθούν όνπρός, διά νά πλερώσν) το χρεΐός του, 
καί ποΐαις ο χ ι .

0.114. | ’Εάν γ ίνετα ι άπό ριζικού δ τ ι είς άνθρωπος έχει κλήρας,
καί ή συνβίος του ομ.οίω:, καί γίνετα ι δ τ ι κιντυνεύει έπεσαΰτον 20 
δτι γίνετα ι χρειω'ρελέτης, καί ούκ έχει άπόθεν πλερώσει τό 
όψέλημάν του, τό δίκαιον ορίζει καί κρίνει δ τ ι εκείνος ούδέν 

έντέχεται, ούδέ ήμπορεΐ νά πουλήση όλο προτήτερα τάς κλή
ρας τής συνοίας του, δ ιά  νά πλερώσν} τό  χρεΐός του, άλλά ένι 
κρατούμενος δλο προτήτερα νά πουλήσν) τάς κλήρας του καί 25 
νά πλερώσν) το όφέλημάν του · καί άν ού δυνηθή νά πλεροίσν) 
δλον του τό δ'ρλημαν άπού δλην του τήν κλήραν, καλά κελεύει 
καί κρίνει τό δίκαιον δτι νά πουλήσν) έτεσαΰτα άπα ί τάς κλή
ρας τής συνοίας του ώς δπου νά πλερώσν) παντελώς τό δρλη- 
μ.άν του, δ τ ι αύτόν έστιν δίκαιον καί κείμενον, δ τ ι άπαί τά  30 
πράγματα  τής συνοίας του έντέχετα ι νά άπορληθή τό χρεΐος
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του συνβίου της, καί άπαί τά  π ρά γμ α τα  του άνδρός νά πλε- 
ρωθου τα  χρεΐε τής σ υνβίαςτου.

ρπδ. Αύτοΰ νά ακούσετε το δίκαιον περί εκείνου του αν
θρώπου όπου ένι χρειωφελέτες, ου εκείνη ή γεναΐκα, καί έρ- 

5 χετα ι εις τον θάνατον καί πο ιεί την διαθήκην του, καί άφίνει 
ούκάτινος άπαί τον βίον του ξένου ανθρώπου όπου ούδέν ένι 
συνκενής του, άν χρηζ'ρ ή ρηθεΐσα διαθήκη, ου ό χ ι.

Έάν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος άπουκρατεΐ ετέρου βίον είς 
φρουράν, ου διά δανεικόν, καί ούδέν τό έστρεψεν, καί έρχεται 

10 είς τον θάνατον καί πο ιεί διαθήκην, ου άφίνει τους ιερείς καί 
τους άναγνώστας διά την ψυχήν του άπαί τά  άλλότριχ, τό δί
καιον κελεύει καί κρίνει ό'τι εκείνη ή διαθήκη ούδέν πρέπει 
νά άξάζ-ρ τ ίποτες· άνμέ παρευτύς ότι τό ένκλημαν νά γέν-ρ 
τούς δανειστιόδες είς την αυλήν, ό βισκούντης ενι κρατούμενος 

15 νά πάγ-ρ έκεΐ καί νά νομέψρ όλα τά  πράγμ ατα  τού τεθνεώτος, 
καί νά ποιήση πούλητιν, καί έτεσαΰτα νά πουλήσουν εως όπου 
νά πλερωθ-ρ εκείνον τό δφλημαν προτήτερχ- καί έ'πειτα νά 
μείνρ τίποτες, άπ’ έκεΐνα νά στερεωθρ εκείνον το οφλημαν 
προτήτερα, καί έπειτα , άν μείνν) τίποτες, τότες άί; εκείνον νά 

20 στερεωθρ ή διαθήκη του τό έφήκεν διά την ψυχήν του, ότι 
ούκ έστιν δίκαιον, ούδέ κείμενον ότι κανείς άνθρωπος, ούδέ 
καμμία  γυναίκα νά ποιήσρ λεγάτα , ούδέ χάρισμα άκ των 

άλλοτρίων πραγμάτων.
ρπε. Αύτοΰ νά άκούσετε τό δίκαιον εκείνου του άνθρώπου 

25 όπου πεθαίνει άδιάταχτος καί άξηγόρευτος, καί άπου ούκ έ
χει πατέρα, ού μητέρα, ού'τε κανένα έτερον συνκενή είς τήν 
χώραν, καί πόσον πρέπει ή αύλή νά φυλάξρ τά  πράγματά  
του, πριν δοθοΰσι του αφέντη μέ δίκαιον.

| Έ άν γίνετα ι άπού ριζικού οτι είς άνθρωπος, ού μία γυ-φ. 

30 ναΐκα έ'χει καμμία άστένειαν, ού κανένα κακόν παρά τό ποιον 
άπεθαίνει άξηγόρευτος, καί χωρίς νά ποιήσρ διαθήκην, καί
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εκείνος ό άνθρωπος, ού εκείνη ή γυναίκα, όποΰ έτελεύτησεν 
άςηγορευτος ούκ εχει κανεναν συνκενήν, ούδέ συνκενάτρια είς 
όλην τήν χώραν, άμμέ έξω, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει ότι 
ό αφέντης έντέχεται νά λάβρ πάντα  όσα εκείνος, ού έκείνη 
είχαν ό αύτός άπου έτελεύτησεν, καθά άνωθεν έλαλήθην, καί δ
όλον νά τό φυλάξρ έως όπου είς χρόνος καί μία ήμέρα νά 
διαβρ και εαν μεσα εις τον χρονον εκείνον καί είς εκείνην 
την ήμεραν να ελθρ κάνεις άνθρωπος, ού καμμία γυναίκα όπου 
ήμπορήσει να δείξρ μέ β' πιστούς μάρτυρας ότι ήτον συνκε- 
νης του εκείνου του τεθνεώτου, ού εκείνης τής άπεθαμένης 10
οπου ούτως έτελεύτησεν, το δίκαιον κελεύει καί κρίνει ότι ή 
αύλή ενι κρατούμενη νά στρέψρ όλα τά  πράγμ ατα  έκείνου του 
τεθνεώτου, καί άν έκεΐνος ό συνκενής του, ου ή συνκενάτοιά 
του όποΰ ήλθεν όνπρός, διαβή ό χρόνος καί ήμέρα καί έζήτησεν 
άφόν έτελεύτησεν έκεΐνός του ό συνκενής· εί δέ καί ό χρόνος 15 
καί ήμέρα διαβουν άφόν έκεΐνος έτελεύτησεν, τό δίκαιον κε
λεύει καί κρίνει ότι έφειδήν ό χρόνος καί ήμέρα έδιάβην άφόν 
έπέθανεν έκεΐνος, ού έκείνη όπου έτελεύτησεν, καθά άνωθεν 
έλαλήθην, ή αύλή ούδέν έ'νι κρατούμενη παντελώς νά του στρέ
ψρ τίποτες κανενοΰ συνκενή, ούδε καμμίας συνχενάτοιας άποΰ 20
ήλθεν μέ τον χρόνον καί τήν ήμέραν νά ζητήσρ τίποτες, άλλά 
όλον έντέχετα ι νά δοθή του αφέντη μέ δίκαιον, έφειδήν ό 
χρόνος καί ήμέρα έδιάβησαν · καί έάν τοιουτον πραγμαν ένρ, 
ότι τά  πρά γμ α τα  ούδέν δυνηθοΰν νά βλεπηθοΰν χρόνον καί 
ήμέρα, χωρίς νά ποντιστοΰτον, ού πολλά νά παρκατεβοΰν άπαί 25
τήν τιμήν τους, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει, ότι άμα έλθουν 
τά  πρά γμ α τα  είς τήν αύλήν, ότι ό βισκούντης μέ β' κριτάδες 
έχουν καλά έξουσίαν νά ποίσουν παρευτύς νά τά  πουλήσουν 
είς τάς φωνάς όλα τά  πράγματα  έκείνου τοΰ αποθαμένου, καί 

νά φυλαχθή ή όμάδα των περπύρων άχρι έκείνου του καιρού 30
όπου έλαλήθην άνωθεν, ότι, ώς όπου ό χρόνος καί ήμέρα νά
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διαβοϋν, ούδέν ένι τά  πρά γμ α τα  του αφέντη, ¡ιέ δίκαιον, ούδέ 
μ ε  την άσι'ζαν τη ς  βασιλείας των 'Ιεροσολύμων.

ρ-ς·. Αύτοΰ νά ακούσετε το δίκαιον περί εκείνου όπου ζητα  
εκείνον το  του άφήκαν κανείς εις τον θάνατόν του, κατά  την 

5 διαθήκην του, καί πως χρή παραστήσει μέ μάρτυρες ό'τι άφή- 

κάν του τούτον το ζ η τ α .
| Εάν γίνετα ι ό'τι κανείς άνθρωπος, ού καμμία γυναίκα ζηταφ.ΐΠ>. 

έκεϊνο τό  λεγάτον τό  [τής ά)φήκεν έτερος μ ετά  τόν θάνατόν 

του, τό δίκαιον κελεύει ό'τι όπου ζη τα  τό λεγάτον, κατά την 
10 διαθήκην, έντέχετα ι νά τό παραστήση πως ό τεθνηκώς έποιη- 

σεν διαθήκην, καί πως ένι γραμμένον εκείνον τό λεγάτον μέσα 
εις την αυτήν διαθήκην, καί νά τό ζητήση με δύο μάρτυρας 
εις τό παρκάτω, καί άν Ινη ότι ούτως ούδέν ήμπορεΐ νά τό 
παραστήση, ούδέν πρέπει νά του πιστεύσουν εις κανένα πραγ- 

^5 [καν όπου έζήτησεν μέ διαθήκην · εί δέ εκείνος, ού εκείνη όπου 
ζη τα  τό πραγμαν, καί λέγει ότι ό τεθνηκώς τού το επαφήκεν 
εις τόν θάνατόν του, τό δίκαιον κελεύει ότι ούτος μέλλει νά 
τ ά  παραστήση μέ γ ’ μαρτυρίαις πιστούς όπου έγροίκησαν νά 
πή  ό τελευτής τό πώς άφινεν εκείνου εκείνον τό λεγάτον τό 

20 ζητα , έντέχετα ι ούτως νά τό εχη · εί δέ ούκ έχει καμμίαν 
μαρτυρίαν, ούδέ αυτός ζη τα  τό λεγάτον διά μαρτυρίων, άλλά 
λέγει μόνον ότι ό θνητός έφήκεν τοϋτον ένπροσθεν κανενού 
άπαί τους συνκενεΐς του τεθνεώτος, καί άν ό συνκενής άγνω- 

ρίζουν το καί άνάφεράν το του τεθνεώτου τό πώς ενι αληθές 
25 εκείνον τό θέλει νά λάοη, έντέχετα ι νά τό έχη εκείνος εκείνον 

τό ζ η τ α - άμμέ άν ένη ότι αυτοί οί συνκενεΐς λέγουν [ότι] ό 
τεθνηκώς ούδέν έποίησεν εκείνην την δωράν, ού τό λεγάτον 
ενπροστεν έτεσαύτους μάρτυρας, καθώς άπαιτεΐν παρά του νό
μου καί τό δίκαιον κελεύει, καί διά τοϋτον τ ίποτες ούδέν θέ- 

30 λουν νά του δώσουν, ταΰτα  πάντα  ούδέν του ώφελοϋν εις ού
δέν, άφειδήν τό άνάφεράν ό τι ενπροστεν του τό έδωκεν, καί
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ενι κρατούμενοι μέ τό κείμενον νά τό δώσουν έκεΐνον τό άνά- 
φεραν· άμμέ άν ούδέν άγνωρίσαν τίποτες, άμμέ λέγουν ότι 
ούκ ήκούσασιν τίποτες, καί εκείνος όπου ζη τα  ούκ έχει τινάς 
μάρτυρας, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει, ότι ούτοι οί συνκενεΐς 
του τεθνεώτος, ού τής θνητής, ένι κρατούμενοι νά όμόσουν εις τ ά  5
άγια ότι ούκ ήκούσασιν τυϋ τεθνεώτος νά δώση εκείνο τό ζη τα  
έκεΐνος, ού έκείνη, ούδέ εφήκέν τούς το, καί κατά  τό παρόν 
έ'χασεν έκεΐνος έκεΐνον τό έζήταν, μέ τό κείμενον, έφειδήν έκεΐ
νος ούδέν έχει άλλη αναφορά άπ  αύτό τό ζ η τ α - εί δέ αύτοί 
οί συνκενεΐς του τεθνεώτος, ού κάν ούδέν ενι συνκενεΐς, άμμέ 10

’'•ό τεθνηκώς, ού ή θνητή, έπαφήκέν τους πάντα  όσα | ειχεν, καί 
άν γίνετα ι ότι ούδέν θέλου νά όμόσου, καθώς άνωθεν έλαλήθην, 
κρίνει τό δίκαιον καί ή άσίζα, ότι ένι κρατούμενοι νά του 
στρέψουν έκεΐνον τό ζη τα  (1) έκεΐνος, έφειδήν ούδέν θέλου νά 
όμόσουν εί δέ όμόσου, καθώς άνωθεν έλαλήθην, ένι άποφγαλ- 15
μένοι, τό λέγετα ι κίταις, κατά  τό κείμενον καί κα τά  τήν άσί- 
ζαν του ρηγάτου τώ ν'Ιεροσολύμω ν. Καί άν γ ίνετα ι πάλιν ό τ ι 
εκείνοι οί συνκενεΐς του τεθνεώτος, ού τής θνητής, ούδέν άνα- 
φέοουσιν έκεΐνον τό ζη τα  έκεΐνος παρά τό ήμισο, τό δίκαιον 
κελεύει καί κρίνει ότι ένι κρατούμενοι νά τοΰ δώσουν όλον 20
έκεΐνον τό άνάφεράν, καί άπαί τό έτερον ήμισον ένι κρατημέ
νοι νά όμόσουν εις τ ά  άγια  ότι έκεΐνον ούδέν του τό έδωκαν, 
καί μέ τό αύτόν ένι κ ίτες· εί δέ ούδέν θελήσουν νά όαόσουν, 
ένι κρατούμενοι νά τοΰ στρέψουν όλον έκεΐνον τό ζη τα  έκεΐνος 
ού έκείνη, ότι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, καί ούδέν θέλει 25 
νά έχη  διαφοράν εις αύτήν τήν κρίσιν, κάν τε  αύτοϋ ένι συν
κενής του, ού συνκενάτριά του, ού αύτός το έποΐκεν συνκενή του 
ού συνκενάτριάν του μίαν γυναίκα ξένην, ού έναν άνθρωπον ξέ
νον, καί ήθέλησεν νά τοϋ άφήση λεγάτον.

(1) '/ ε ιρ . ο τ ι ένι κρατούμενοι ν χ  το υ  στρεψουν έκεΐνον το ζη τα , ο τι 
ένι κρατήμενοι ν χ  το ΰ  στρεψουν έκεΐνον τό  ζ η τα  .
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ρπζ. Αύτοΰ νά άκούσετε ποταπόν δίκαιον νά γένητα ι περί 
εκείνου το έπαρίνει ή συνβία του τού συνβίου τη ; ότι ά π ε- 
θάνει μέ τοιοΰτον, νά μηδέν ήπάρη έτέραν συνβίαν, καί άν 
ένη ότι το αύτδν λεγάτον χρήζει, ού ούδέν /ρ ή ζ ε ι.

5 Έ άν γίνετα ι άπό ριζικού δ τ ι μ ία  γυναίκα όπου έχει άν- 

δραν, καί ερχεται εί; τον θάνατον πριν του άνδρό; της, καί 
δίδει ου ληγατευει κανένα πραγμαν άπαί τό έδικόν του άν
δρό; τη ;, δχ ι άπαί τ ά  έδικά τά  άνδρό; τη ;, ουδέ άπ’ έκεϊνα τά  
έμελλεν νά ένη έδικά του άνδρό; τη ;, μέ τοιουτον στοίχημαν, 

10 ό'τι ό άνδρα; τ η ; νά μηδέν πάρη έ'τερην γυναίκα, το δίκαιον 
κελεύει καί κρινίσκει δ τ ι έκεϊνον το λεγάτον άςιάζει, καί πρέ
πει νά το έ /η  άνδρα; τη ; παρευθύ; δτη τελευτά  ή συνβία 
του, καί δύναται ποιεΐν τό θέλημάν του ές αυτόν του ώ ; ί 
διον έδικόν του · εί δέ εκείνο; μ ετά  τα ΰ τα  πάρη έτερην γυ- 

15 ναΐκαν, τό δίκαιον κελεύει καί ορίζει δτι οί συνκενεϊς τ η ; άλ

λη ; του συνβία; τής προταίτερη; ήμ.ποροΰν καλά νά του ζη
τήσουν έκεϊνον τό λεγάτον τό του άρηκεν | ή γυναΐκά του,φ, 
καί ένι κρατούμενο; νά τού; τό στρέψη · καί άν ούκ έ /η  κα- 
νέναν συνκενη, ούδέ καμμία  συνκενάτρια εκείνη του ή γυναίκα, 

20 τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει δτι έκεϊνον τό λεγάτον νά κα- 
τεβή του άφέντη τ η ; /ώ ρα;, μέ τό κείμενον · καί άν ένη δτι 
ό λαβών τά  π ρά γμ α τα  τη ; γυναικό; ούδέν θέλουν νά δώσουν
τό λεγάτον του άνδρό; τη ;, χωρί; νά τού; ποίηση θαρρούμε-
νου; ές αυτόν του, τό δίκαιον κελεύει καί τό ^  κείμενον, δτι

25 ό άνδρα; ένι κρατούμενο; νά ποίση Οαρρούμενου; τούς συνκε- 
νεΐ; τ η ;  γυναίκα; άπαί την δόσι την θέλει νά λάβη, ου νά 

όμ.όση εί; τά  άγια, δτι νά στρέψη τά  πράγματα  τ ά  νά 
περιλάβη ρ.έ δλα του; τά  αγαθά τά  νά εβγουν άπ’ έκεΐνο τό 
λεγάτον, άν ήπάρη άλλην γυναίκα, καί άπάνω εί; δλα θέλει 

30 νά κρατηθεί άπάνω εί; δλα του τ ά  άγαθά ούτο; νά μείνη νά 
μη όρμαστή κατά τό άνωθεν λαλημένον, δτι ούτως έστί κεί
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μενον καί δίκαιον, κάν τ ε  τό πράγμ-αν ένη κινητόν, κάν ούδέ 
θέληση νά όμπλετζιάση δλα του τά  πράγματα , καθώς άνωθέ' 
έστιν λαλημένον, ού άν ούκ έ /η  τ ίπ ο τε  φανιζάμ,ενον, τό δί
καιον κελεύει δτι ένι κρατημένος νά δώση καλούς ένκυτάδες 
έμπροστεν τη ς  αύλη; διά έκεϊνον τό δώρημαν νά λάβη, διά δ 
τό δίκαιον τό έλαληθην.

ρπη. Αύτοΰ νά άκούσετε τό δίκαιον των τής δωρεάς τό 
πολομοΰν εις τό θάνατόν τους, άπα ί τό ποιον τά  πρά γμ α τα  
τού άποθαμένου μένουν ά μ ά χ ι εί; έκεϊνον ώς δπου νά πλε- 
ρωθή . 10

Έ άν γ ίνετα ι δ τ ι ούκάτί; άνθρωπο;, ού κ α μ μ ία  γυναίκα 
έρχεται εί; τον θάνατον, καί έπαφίνει κανέναν πραγμαν ώκά- 
τινος, τό δίκαιον κελεύει καί διακρίνει δτι δλα τά  πράγμ-ατα 
του άπεθαμ-ένου ένι κρατημένα εί; αυτόν του έω; δπου νά 
πλερωθη · καί έάν έκεΐνο;, ού έκείνη όπου έχουν τά  πράγμ α- 15 
τα  τού άποθαμ.ένου εί; την έξουσίαν του; εί; έπιτροπήν ούδέν 
θελήσουν νά τον πλερώτουν, καί τό ένκλημαν γίνετα ι εί; την 
αύλην, τό δίκαιον κελεύει καί διακρίνει δτι ό βισκούντη; έν- 
τ έ /ε τ α ι νά νομευτή έτεσαύτα πράγματα  άπαί τό έδικόν τού 
άπεθαμένου εί; δσα έμ.πορεΐ νά πλερωθη έκεΐνο;· καί έάν μέ- 20 
σον εί; ζ ’ ήμ.έρα; άφόν ή αύλή νά νομευτή τ ά  πράγμ ατα , ού
δέν τον έπλέρωσεν, διότι ούδέν έφτάσαν τά  πράγματα  μέσα 

εί; τον καιρόν έκεϊνον των ζ ' -ήμερων έκείνους οπού κρατούν 
0.119.τά πράγμ.ατα τού άποθαμ.ένου, καί έχουν τα  εί; έπ·ιτρο|πήν,

τό δίκαιον κελεύει καί διακρίνει δτι άπαί τον καιρόν των ζ ’ 25 
ήμερων καί άνω, ή μπορεί ή αύλη νά πουλήση τ ά  πράγμ ατα  
τού τεθνεώτο; άμάχιν έξαπόλυτον, διότι ή αύλη έπαφήκεν 
τά  πράγματα  εί; τά  χέριά του ; νά τον πλερώσουν, καί ούδέν 
τον έπλέρωσαν, τότες νά τά  πουλήση ή αύλη άμάχιν άξαπό- 
λυτον, καί εϊ τις πλεΐον βάλη, θέλει τά  λάβει · καί μετά  30 
ταΰτα  νά τον πλερώση έκεϊνον, καί άν του μένη τίποτες, έν-
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τέχετα ι νά στραφή είς τού ; έπιτρόπους του τεθνεώτος, μέ το 
κείμενον· καί άν ούδέν ήμπορή νά πλερωθή διά έπεσαΰτα 

πράγματα τά  ένομεύτην ό βισκούντης, το δίκαιον κελεύει ότι 

καλά έμπορεΐ νά στραφρ είς τά  δέλοιπα πρά γμ α τα  του τε -  
5 Ονεώτος καί νά πουλήσρ έτεσαΰτα ώς όπου νά ξηπλερωθρ, 

ότι ούτως ενι το  δίκαιον καί το  κείμενον.
ρπθ. Αύτοΰ νά ακούσετε το δίκαιον τοΰ δομάτου το πο ιεί 

ό άνήρ τής συνβίας του είς τον θάνατόν του, καί ποιον δόμαν 
άςιάζει, ού ούδέν άζιάζει, ούδέ πρέπει νά ένρ κρατούμενον .

10 ’Εάν γίνετα ι, καθά ενι κουστοΰμιν, ό τι διά θελημάτου τοΰ 
Κυρίου μας ό άνήρ μιας γυναικός έρχεται είς τον θάνατον, καί 

λέγει ούτως, <ι έπαφήνω τής συνβίας μου τό προικίον τό μο" 
έδωκεν, » τό  δίκαιον κελεύει καί διακρίνει ότι ούδέν πρέπει 
άςάζρ ποτέ αύτή ή δόσις, ότι αύτόν ούκ έστιν δόμα, έφειδ)

15 ούδέν ένι ώνοματισμένον μέ αληθινήν δ ιατίμησιν· καθά ένι, 
έάν ειπεν, ιι έπαφήνω τής συνβίας μου τό  ότόποιόν μου όσπίτιν 
διά τό τουέριν της, ού έπαφήνω τ η ; ρ’ πέρπυρα, ού χ  πέρπυ
ρα έπάνω πάντων μου των αγαθών, ου έπαφήνω της τό ένι 
γεγραμμένον είς τήν διαθήκην μου διά το τουέριν της, » τό δ ί-  

20 καιον κελεύει ότι καλά άςιάζει τό τοιοΰτον δώρημαν, άν έ'νρ 
ότι καί ή γεναΐκά του ούδέν τοΰ έόωκεν τ ίπ ο τες προικίον, ότι 
ούτως ένι δίκαιον καί κείμενον, κατά  τήν άσίζαν των Ιερ ο 

σολύμων .
ρί.. Περί τοΰ γραμματικού των διαθηκών, καί τ ίς  έντέχε-

25 τα ι νά τάς ποιρ .
Καλά νά ήγνωρίζετε ότι ό νόμος καί τό  δίκαιον κελεύουν 

καί κρίνουν ότι ούδέν έντέχετα ι νά έχρ διαφοράν είς έκείνου; 
όποΰ γράφουν τάς διαθήκας, καν τε  έκεΐνος, κάν έτερος, άνευ 
ή άσίζα κελεύει, ότι έκεΐνος όποΰ γράφει τήν διαθήκην νά 

30 μηδέν ένρ συνκενής έκείνου όποΰ πολομα νά ποίσρ τήν  δια
θήκην, καί ούδέν πρέπει νά έχρ διαφοράν είς τό αύτόν έάν ή
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διαθήκη ένρ γεγραμμένη ού είς μένβρινον χχρτίν , ού είς χχρ- 

120. τίν βανμπακερόν, ού είς πινακίδιν, ού είς τάβλαν |  κερένη, 

μόνον νά φαίνουνται τά  γράμ μ ατα  νά τ ά  διαβάζουν, καί νά 
έχρ καί καλούς μάρτυρας, πρέπει νά ένρ στερεωμένη, ότι πα- 
σα ή δύναμις κεΐτα ι είς τούς μάρτυρχς. 5

ρόα. 'Ομοίως περί τών μαρτύρων όποΰ έντέχετα ι νά ένρ είς 
τήν διαθήκην.

Ό  νόμος καί τό δίκαιον καί ή άσίζα κελεύει καί κρίνει ότι 
είς τήν διαθήκην πρέπει νά ένρ τοιοΰτοι μάρτυρας άπαί τ ά ;  
ποιας ή διαθήκη νά μηδέν χ α θ ρ " ότι ού χρή έχειν γυναίκαν ίο  
διά μάρτυραν, οΰ'τε κανέναν σκλάβον, ούδέ καμμία  σκλάβαν, 
ούδέ κανείς άνθρωπος όποΰ εχει τον νοΰν χαμένον, ούδέ άν
θρωπον τον ή άφεντία νά τδν έκαταπίασεν εις κανένα κρί- 
μαν καμμίας κακής αίτιας, κλεψίας, όποΰ έχασεν άπόκρισιν είς 
τήν αύλήν διά καμμία  άπιστίαν, καί νά μηδέν ενρ κανείς 13 
παρκάτω ιδ ' χρόνων, κανένα άπ’ αύτά τ ά  κορμιά όποΰ έρμη- 
νέψαμεν ούδέν έντέχετα ι νά ένρ είς τήν δ ια θή κ η ν  εί δέ γ ί 
νεται καί ένι, τό δίκαιον κελεύει ότι νά μηδέν ενρ έμπιστε- 
μένοι είς ούδέν τό  νά ποΰσιν * κα ί άν είχεν πλεΐον παρά α' 
άπαί τά  αύτά κορμία, ούδέν πρέπει ν’ άςιάζρ τ ίποτες έκείνη 20 
ή διαθήκη, μέ τό κείμενον, ούδέ πρέπει νά τήν κρατήσουν» 
άλλά κελεύει καί κρινίσκει ή άσίζα ό τι έκεΐνος ού έκείνη ό
ποΰ έβαλαν, όποΰ έθεκαν τοιούτους μάρτυρας είς τον φανόν 
τους είς τήν διαθήκην τους, καί μέσον τούτου έτελεύτην καί 
ούδέν άφήκεν κανένα συνκενήν, ού καμμία  συνκενάτρια, έντέ- 23 
χετα ι νά γίνουνται πάντα  όσα έχει τοΰ άφέντη τά  ένομάτι- 
σεν είς τούτην τήν διαθήκην, έξων μόνον τήν έλεημοσύνη τήν 
έρμήνεψεν είς εκείνην τήν διαθήκην έντέχετα ι νά δοθρ (1) διά 
τον θεόν, καί τ ά  άλλα τά  έπαφήκέν τίνος έντέχετα ι νά ένρ 
τοΰ άφέντη, έξων τής έλεημοσύνη; διά  τόν θεόν, καθά έλαλήθην 30 

(1) χειρ. έντέχεται νά δοθρ, έντέχεται νά δοθρ .
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άνωθεν· καί εάν εκείνος, ού εκείνη όποΰ έ'ποΐκεν την διαθήκην, 
ειχεν πατέραν, ου μητέραν, ού ετέρους συνκενεΐς, το δίκαιον κε

λεύει δτι πάντα  δσα έμοίρασεν εις αυτήν την διαθήκην, έξων τής 
ελεημοσύνης, έντέχετα ι νά μοιραστούν ίσα μέσον τους· όμως ού- 

5 δέν έντέχετα ι νά τον άφήσουν διά εκείνην την διαθήκην την 
κακήν την έποΐκεν. Εί δέ ειχεν τοιούτους μάρτυρας έντεχάμε- 
νους, καθώς πρέπει νά ένη, καν τε  έξηγορεύτη, καν τε  δχι, 
κελεύει το δίκαιον καί ή άσίζα δτι πρέπει νά εν·/) στερεωμέ
να πάντα  δσα έδιαμοίρασεν εις την διαθήκην του, μόνον νά 

10 ένη άπαί τ ά  ίδιά του, δχ ι άλλότρια.
ρί-,β. | Περί του βαπτισμένου, ού τής βαπτισμένη; όπου ά-φ. 121. 

ποθάνει καί πο ιεί διαθήκην, ποταπδν δίκαιον έχει εις τά  πράγ
μ α τά  του εκείνος ου εκείνη όπου έποΐκεν νά την ποίσουν ού 

χριστιανήν, ου όπου τον έλευθέρωσεν.
15 ’Εάν γίνετα ι δ τ ι κανείς σκλάβος, ού σκλάδα, όπου ό αφέν

της του, ού ή κυρά του έποΐκεν νά τον ποιήσουν χριστιανόν, 
καί έλευθέρωσέν τον, καί έκεΐνος ό βαπτισμένος, ού ή β α π τ ι-  - 
σμένη έρχεται εις τον θάνατον καί πο ιεί διαθήκην, τδ  δίκαιον 
κελεύει καί κρινίσκει δτι έκεΐνος ό αφέντης, ού έκείνη ή κυρά 

20 έκείνου του βαπτισμένου, ού έκείνης τής βαπτισμένης, ούδέν 
έχουν μ ετά  τα ΰ τα  κανένα δικαίωμαν εις τά  π ρά γμ α τα  έκεί
νου του βαπτισμένου κατέναντι του ϊδίου θελημάτου, έφειδήν 
έποίησεν διαθήκην, καν τε  έχοντα τέκνα, έκεΐνος ό βαπτισμέ- 

νος, ού ή βαπτισμένη έκάμασιν μετά  την έλευτερίαν τους, ά- 
25 νευ έκεΐνα του άφέντη τους, ού τής κυρας τους, άμμε μέ τον 

νουν του, καί μέ τδ  ριζικόν του, ού άν του έδόθην προικίον 
άπαί τήν γεναΐκάν του την έτερην · καί άν ού έποίησεν δια
θήκην, καί είχεν τέκνα, κελεύει τδ δίκαιον δτι δλα νά γί- 
νουνται των τέκνων του τδ ειχεν, μέ δίκαιον ■ καί άν ούκ εί- 

30 χεν κανένα γνήσιον τέκνον, άμμε είχεν τέκνα έκ τής άγαπη- 
τικής του, τδ δίκαιον κελεύει δτι έκεΐνος ό βαπτισμένος, ού
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εκείνη ή βαπτισμένη, ένι κρατούμενος νά άφήση εις τδν θά
νατον του τν)ς x . u του οτοΰ τον ελευτέρωσεν το τρίτον 
ρος πάντων των αγαθών του καί εις σ πίτ ια  καί εις βίον, καί 
άπαί τδ δίμοιρον ή μπορεί νά ποίση τδ  ίδιάν του θέλημα ν · άμ
με άν ούδέν άφήαεν του άφέντη του, ου τής κυρας του, τδ  5 
δίκαιον κρινίσκει δτι ό. αφέντης του, ού ή κυρά του έκείνου 
του βαπτισμένου, ού έκείνη; τής βαπτισμένης, ήμπορουν νά π ά 
ρουν τδ τρίτον πάντων των άγαθών του άπού πάντας έκεί
νου; καί άπαί πάντας έκείνας μέ ποίου; ειχεν τδ έδικόν του 
δομένον, ού άνευ. διαθήκης, ού μέ διά, μέσον τδν χρόνον καί 10 
τής ημέρας άφον έτελεύτησεν έκεΐνος ό βαπτισμένος, ού ή βα- 
πτισμένη, δτι άφόν ό χρόνος καί ή ήμέοα διαβουν, εκείνοι ό
που έχουν τα  πρά γμ α τα  ούδέν ενι πλεΐο κρατούμενοι νά 
στρέψουν τίποτες τινός, κατά  τδ δίκαιον καί κατά  τήν άσίζαν 

των 'Ιεροσολύμων · καί τοιουτον δμοιον, ώ ; γιον ενι έρμηνεμέ- 15 
νον, τδ  έχει ό αφέντης, ού ή κυρά εις τά  πράγμ ατα  του 
βαπτισμένου, ού τής βαπτισμένης, τοιουτον δίκαιον έχουν τά  
τέκνα του άφέντη έκείνου του βαπτισμένου, άφδν ό πατήρ του;

122.καί ή μήτηρ τους τελευτοΟσι, καί νά τά  μοι|οαστοΟσιν Ισα 
μέσον τους, δτι ούτως ενι δίκαιον καί κείμενον. go

ρ ΐγ . Περί έκείνου όπου ένι βαπτισμένος καί πεθάνει άνευ 
διαθήκης καί άνευ τέκνου, τίνος ένι πά ντα  δσα έχε ι.

’Εάν γ ίνετα ι άπδ ριζικού δτι είς βαπτισμένος, ού μία βα- 
πτισμένη πεθαίνου άξηγόρευτοι καί άδιάταχτο ι καί άτεκνοι, 
τδ δίκαιον κελεύει δτι πάντα  δσα έχουν πρέπει νά ένη έκεί- 25 
νου, ού έκείνης όπου τδν έλευτέρωσεν, ού των τέκνων του, άν 
ούδέν ζιουν όποΐί τούς έλευτέρωσαν · καί άν ειχεν έκεΐνος ό 
βαφτισμένος γυναίκαν, τδ δίκαιον κελεύει νά λάβη τδ τουέριν 
της άπαί τά  π ρά γμ α τα  του άνδρός της, καί τά  δέλοιπα νά 
ένη έκείνου, ού έκείνης όπου έλευτέρωσεν τδν άνδραν της · εί 30 
δέ ή γυναίκα ούκ έχει παντδς τουέριν, διά τδ  ούδέ τίποτες
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έ'δωκεν του άνδρός της, άμμέ έπήρέν την διά την ψυχήν του 
καί διά τον θεόν, τα δίκαιον κελεύει (1) δτι εκείνη ή γυναί
κα έν τέ /ε τα ι νά εχ'η δλην τήν περιγύρισιν του σπιτίου, δλα 
τ ά  κινούμ,ενχ, και τά  δελοιπχ νά εν?) εκείνου, ού εκείνης οπου 

3 τον έλευτέρωσεν, ού τω ν τέκνων τους · εί δε εκείνοι όπου τού ; 

έλευτέρωσχν ούδέν ζιουν, ούδέ τά  τέκνα τους, ουδέ τά  τέκνα  
των τέκνω τους, τδ δίκαιον κρινίσκει δτι πά ντα  όσα ειχεν ε
κείνος, ού εκείνη, πρέπει νά ενγ του αύθέντη τή ς  χώρας, κα

τά  τδ  κείμενον καί κατά  τήν  άσίζαν.
10 ρί;δ. Τίΐδε λέγει διά πόσας άφορμάς στρέφεται 6 σκλάβος, 

ού ή σκλάβα, εις την σκλαβίαν άφδν έλευτερώθην.
'Εάν γ ίνετα ι δ τ ι ό κ ά τ ι; βαπτισμένος, ού καμμία β χ π τ ι-  

σαένη, άφδ έλευτ·ρω[Οουν], ποιούν κχμ.μίαν άγανάχτησιν τούς 
άφένταις τους, ού τη ς  κυρας τους, ού των τέκνων τους, έντέ- 

15 χουνται νά στραφούν άξαναπαρχής εις την δουλοσύνη τους · 
καθά ενι, εάν 6 βαπτισμένος, ού ή βαπτισμένη άναπηλχτα ι 
νά δέρτ), ού νά σκοτώστ) τδν αφέντη του, ού την κυράν του, ού 
τά  τέκνα τους, ού έποΐκέν τους μεγάλην άντροπή*, ώ ςπερ άν 
εδωκε του αφέντη του, ού άν του έποΤκε μεγάλη ζημίαν, ού 

20 της κυρας του, ού των τέκνων τους, ού έτερον άλλον κακόν, τδ  
δίκαιον κρινίσκει δ τ ι έκεινος, ού εκείνη ή βαπτισμένη όπου 
ποιήσουν έναντία του αφέντη τους, ού της κυρας τους, ού των 
τέκνων τους κανένα απ’ αύτά τ ά  πράγματα  τά  άνωθεν λαλη- 
μένα, στρέφουνται σκλάβοι, ώς όπου ό άφεντης τους, ού η κυ- 

25 ρά τους νά Θελησουν εις την δούλευσίν τους, οχι δέ νά τδν 
πουλήσουν δτ ι έποίησεν τούτον, δ τ ι ό βαπτισμένος, ού ή βα- 
πτισμένη στρέφεται εις την σκλαβίαν διά τήν κακοεργίαν τους.
| Κελεύει τδ δίκαιον δτι άν εχου εκείνος, ού έκείνη τ έ κ ν α ? - 123. 

εις τδν καιρδν όπου ήσαν έλεύτεροι, ού άν ένγ ένκυος, δτι
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(1) /ειο. κελεύει, κελε'όει.
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έκεΐνα τά  τέκνα ούδέν πρέπει νά έ'νη σκλάβοι, άμμέ νά ένη
έλεύτεροι, καθάπερ νά είχαν γεννηθην άπαί μίαν έλεύτερην 
γυναίκα, δτι ή κακοεργία του πατρός, ού τη ς μητρδς ούδέν 
πρέπει νά προξενέση ζημίαν εις τά  τέκνα, ου εκείνου όποΟ
μέλλει νά γεννηθή, κατά  τδ κείμενον καί κατά τήν άσίζαν 5
των Ιεροσολύμω ν. Καί καλά νά ήγνωρίζετε δτι αύτά  πά ντα  
τ ά  δικαιώ ματα  τά  σας εϊπαμεν τού σκλάβου, ού τής σκλά
βας, έντέχετα ι νά έ χ γ  μάρτυρας νά παραστήσουν εκείνον τδ 
ό σκλάβος ού ή σκλάβα ειχεν ποιήσειν, άν ενη νά ήξεύρουν 
νά είπωποΰν διά ποιαν τδ έποΐκαν κατά  τδν αφέντη τους, ού ίο  
κα τά  τήν κυράν τους, ού κατά  των τέκνω τους, δτι άνένα β’ 

μ-αρτύρων, έφειδήν άρνάται τδ  πραγμχν, ούδέν ήμπορεϊ κανείς 
νά κρίνοι τδληθές.

ρ^ε. Περί έκείνου όπου ποιεί κλερονόμον του τδν σκλάβον 

του, καί τή ντα  ενι κρατούμενος μ ετά  τ χ υ τ χ  νά ποιήση εκεί- 15 
νος ό σκλάβος, Θέλοντα ού δ χ ι.

’Εάν γίνετα ι δτι οΰκάτις πο ιεί κληρονόμον του τδν σκλάβον 
του, καλά ήμπορεϊ τούτον νά γίνετα ι, καί τοιουτος κληρονό
μος ενι κληρονόμος χρήσιμος, κελεύει τδ δίκαιον δτι ούτος ό 
κληρονόμος έ'νι κρατούμενος νά πάρη τήν  κλήραν του αύθέντη 20 
του παρευτύς τδ νά πεθάνη ό αφέντης του, κά τε  θέλη, καν 
τε  οχι, κελεύει τδ δίκαιον δτι παρευτύς ενι έλεύτερος, ώςπερ 
τούτον δ τ ι ό αφέντης του ούδέν τδ  είπεν νά εννι έλεύτερος· 
δτι ό νόμος καί ή άσίζα γροίκα καί κρίνει δ τ ι τδ θέλημαν 
του αφέντη του όπου τδν έποϊκεν κληρονόμον δλων του των 25 
άγαθών, καί ορίζει καί κρινίσκει δ τ ι έκεινος ό σκλάβος, ού ή 
σκλάβα όπου έγίνετον κληρονόμος του αφέντη του, ού τής κυ
ρας του, ενι κρατούμενος νά πλερώσνι πά ντα  δσα έχρώστεν ε
κείνος του ό άφεντης οποΰ τδν εποΤκεν κληρονόμον πάντων 
των άγαθών, εί δέ εις έτεσαύτον, δ τ ι άν ενη δ τ ι έκεινον τδ  30 
έλαβεν άπαί τδν άφέντη του, ού άπαί τήν κυράν του, ούδέν



. έχρηζχν έπεσαΰτχ οσα έχρώστεν, το  δίκαιον δίδει μέ δικαίαν 
κρίσιν οτι έκεΐνος 6 σκλάβος ούδέν ένι κρατούμενος νά πλε
ρώση περιττού παρά το έςαζε το έδικό του αφέντη του, ού 
της κυρας του, τούς ποιους έγίνετον κληρονόμος, καί όχι πλεΐον·

5 καί άν ούδέν. θέληση νά πλερώση το χρεΐος του αφέντη του,
καλά ήμπορεΐ νά | παραδοόση . τ ά  σπίτια  τ ά  έλαβεν άπα ί τον®. 124. 
αφέντη του, ου ετερα π ρ ά γμ α τα  τοιουτα ώς γιον ένι τούς 
χρειωφελέτας, διά νά ποίσουν τό θέλημάν τους, καί εκείνος μ.ε- 

τά  τα ϋ τα  μένει κ ίτες· καί πά ντα  όσα κάμει οΰτος ό σκλά-
10 βος, μετά  τον θάνατον του αφέντη του, όλα έντέχετα ι νά εν η

έδικόν του ίδιον, καί ούδέ οί χρειωφελέταις του άφέντη του 
ούδέν ήμπορουν νά του ζητησουν τ ίποτες, ούδέ αύτός ένι κρα
τούμενος εις ούδέν νά τούς δώση, χωρίς, άν θέλη, νά το  ποίη
ση μέ τό  καλόν του θέλημαν, άν έ'νη καί οί χρειωφελέταις

15 ούδέν έξηπλερώθησαν άπαί τά  πρά γμ α τα  τού τεθνεώτος, καί

ούτιος έ'νι δίκαιον καί κείμενον, κατά  την άσίζαν.
ρ!_ς\ Πότε ενι καιρός ό αφέντης νά δώση ελευθερίαν τού 

σκλάβου του, καί εις ποταπην όπλην άνθρωπος έντέχετα ι καί 
ήνπορεΐ νά δώση έλευθερίαν του σκλάβου του, ου τη ς  σκλά- 

20 βας του .
’Ελευθερίαν ήπορεΐ νά δάιση ό αφέντης, ού ή κυρά του 

σκλάβου του εις πολλαΐς λογαΐς, έάν ό άφέντης ού ή κυρά

πή όνπρός γ ' μάρτυρες, ού όμπρός β’, « έγώ δίδω σου έλευθε
ρίαν διά τόν θεόν, καί συντάσσομαί σου άπάρτι νά ήσαι άπο- 

25 βγαλμένος » · τό  δίκαιον κελεύει ό τι μετά  τα υ τα  έ'νι κρατη
μένος νά τόν έλευθερώση · καί έάν ό άφέντης, ού ή κυρά
ποίσουν χαρτίν τής ελευθερίας, έκεϊνον άςιάζει, καί έ'νι κρα
τούμενος νά τόν έλευθερώση, ακόμη άν ενη ότι νά ήτον έςω 
της χώρας όταν έποΐκεν εκείνον τό χαρτίν της ελευθερίας ■

30 καί έλευθερίαν ήπορεΐ κανείς νά ποίηση άπό θανάτου του, ού
εις τη ν  διαθήκην του, ού άνευ διαθήκης, καί έντέχετα ι νά ενη
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στερεωμένη, μόνον νά έχη β' μάρτυρας, ού γ ', καί τούτον έ'νι 
κείμενον καί δίκαιον, κατά  την άσίζαν των ρηγάτων καί τούς 
έντιμους ανθρώπους όπου τό έθέσπισαν.

ρόζ. Περί έκείνου όπου έβαλεν τον σκλάβον του άμ,άχι είς 
έτερον, καί θέλει νά τον έλευθερώση, άν έμπορή νά τό ποιή- 5 
ση, ού όχι, ώς όπου ένι ά μ ά χ ι.

Έ άν γίνετα ι ότι κανείς άνθροοπος, ού καμμία γυναίκα βάλ
λει ά μ άχι τον σκλάβον του, ού μία του σκλάβαν είς κανέναν 
άνθρωπον, καί έρχεται έπειτα  έκεΐνος όπου έβαλεν το άμά- 
λωτόν του άμάχι θέλει νά την έλευθερώση, τό  δίκαιον κελεύει ίο  
καί κρίνει ότι έκεΐνος ούδέν ήμπορεΐ νά τόν έλευθερώση, άνευ 
τής είδήσεως εκείνου, ού εκείνης όπου τόν κρατούν άμάχι, άν 

0.125.ούδέν θέληση νά τον | πλερώση τό  χρεΐός του, τούτον έστιν 
αληθές, έάν έκεΐνος έβάλτην, άνευ άλλον κανενοΰ πράγματος, 

διά τό αύτον τό χρεΐος · εί δέ ό σκλάβος έτέθην μέ πολλά 15 
έτερα πράγματα  όπου περιττού χρήζου παρά τό χρεΐος, ού 
έκεϊνον τόν σκλάβον ούδέν έβάλτην άπαΟτα διά ό'λον τό όφέ- 
λημαν, καλά ήμπορεΐ να τόν έλευθερώση, άν θέλη, καί χρή- 
ζει μέ τό  κείμενον, κάν τε  μή θέλων ό εχων αύτόν εις φρου
ράν διά άμ άχιν· καί άν έκεΐνος όπου τόν έχει άμάχιν ούδέν 2 0 
κρατηθή πλερωμένος άπα ί τά  δέλοιπα π ρά γμ α τα  τά  έχει διά 
τό χρεΐός του, έάν έκεΐνος ούδέν τόν πλερώση, ού μή έςέλθη 
παντός, ό σκλάβος άμαχέψειν του άχρι νά πλερωθή, έάν ού μή 
θέλη, καί ένι κρατούμενος ό άφέντης του νά τόν άποσπάση 
ούτως ώςπερ νά μηδέν ειχέν τον έλευθερώσειν. 'Ομοίως ό άν- 25 
δρας ήμπορεΐ καλά νά έλευτερώση τον σκλάβον, ού τήν σκλά- 
βαν τήν νά πάρη είς όρμασίαν, ώς θέλης, κάν τε  ή γυναίκα 
θέλει, κ ά ντε  όχι, διότι ό άνήρ έχει έτεσαυτα όπου δύναται 
καλά νά πλερώση τόν κάσσον, τούτέστιν τό τουέριν τή ς  συν- 

βίας τ ο υ . Καί πάντες οί άνθρωποι τού νόμου άπού ιδ' ετών, 30 
καί ή γεναΐκα άπαί ιβ' έτών ήμπορουν καλά νά ποίσουν διχ- 
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θήκην, καί νά ελευθερώσουν τά  άμάλω τά τους 
νον, καί ένι στερεωμένον έκεΐνοντό νά ποιήσουν τοϋ τοιούτου 

έτους. >
ρίγη. Περί εκείνου όπου ένι έλεύτερος, καί απομένει νά τον 

5 πουλήσουν μέ το θελημάν του σκλάβος τούτέστιν Σαρακηνός.

’Εάν γίνετα ι ό'τι ό κά τι; άνθρωπος όπου εν άδρός ιε 
ετών, βαστα έτερον νά τόν πουλήση διά Σαρακηνον εις την 
χώραν, καί εκείνος όπου τόν έπούλησεν έλαβεν έ'ναν μέρος ά- 

πα ί την τιμήν εκείνης τής πούλησης, καί εκείνος όπου έπου- 
10 λήθην Ιλαβεν τό άλλον [λέρος, τό δίκαιον κελεύει καί κρινί- 

σκει ότι εκείνος νά γένη σκλάβος εις ολας τάς ήρ-έρας τής ζωής 
του εκείνου, ού εκείνης όπου τόν έγόρασεν, καί οϋ δυναται 
πλεΐον είπεΐν ότι ενι ελεύθερος- άμμέ άν ούκ ειχεν πάρει τό 
μερτικόν του άπαί την τιμήν εκείνην όπου έπουλήθην, καί ε- 

15 κείνος, ού εκείνη όπου τόν αγόρασαν έγίνωσκαν καλά πώς ή - 
τον έλεύθερος, τό δίκαιον κρινίσκει ότι εκείνος ού γίνετα ι 
σκλάβος διά εκείνην την πούλησιν, άμμιέ ενι κρατημένος όπου 
τόν έπούλησεν νά του στρέψη έκήν την τιμήν τό έ'λαβεν έξ 
αΰτόν του διά τήν αυτήν πούλησιν, διότι εκείνος όπου έβάστα- 

20 ξεν νά πουληθή, διά μεγάλην στεναχώριαν | τήν είχεν τήςφ·ΐ2ΰ. 
πείνας, καί εκείνος ού εκείνη όπου άγόρασεν εις τόν φανόν του 
χριστιανήν πρή νά χάση εκείνον τό εδωκεν, μέ τό κείμενον, 
καί εκείνος όπου τόν έπούλησεν ένι κρατούμενος νά δούλεψη 
τής άφεντίας έπεσαύτους χρόνους όσους ήμπορεΐ κανείς νά έχη 

25 διά έκεΐνα τά  πέρπυρα, ού ένα δουλον εις τήν δούλεψίν του 
τούτέστιν διά έκεΐνα τά  νομίσματα όπου τόν έπούλησεν, καί 
ήμπορεΐ καλά ή αύλή νά τόν κρατή εις τά  σίδερα, άν ού- 
δέν ένη καλά θαρρούμενη έξ αύτόν του, έως όπου νά δούλεψη 

εκείνον τό ενι κρατούμενος νά δουλέψη μέ τό ήμαρτόν του,
30 ήγουν μέ τό πταίσιμόν του, ού μέ τήν κακήν του μηχανήν · 

καί ή αύλή ενι κρατούμενη νά του δίδη νά τρώ ψουμ.ίν καί
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νερον, εαν πλεΐον δεν θέλει νά του δώσου, όσον καιρόν μέλλει 
να δουλευγη ■ και άν ούδέν ένη τοιοΰτος άνθρωπος όπου ούδέν 
Ο-λει να δούλεψη, άμμε θελη νά τά  στρέψη, δύναται καλά νά 

το ποίηση, μ.ε το κείμενον, καί κρινίσκει τό  δίκαιον νά δώση 
μετα  ταΟτα, εφειδην ούδεν θελει να δουλέψη μ.έ τό κορμίν 5 
του εις την αύλην, τριπλάσιον τήν τιμήν του όπου έπουλήθην 
του χριστιανού, ου τής χριστιανής, καί τούτον ενι δίκαιον καί 
κείμενον ■ εί δε γίνετα ι ότι έπούλησεν τόν χριστιανόν, ού τήν 
χριστιανήν εί[ς] στανιό του, ού όδίχως τήν εΐδησίν του, εις τούς 
Σχρακηνούς, τό δίκαιον κρινίσκει ότι εκείνος, ού εκείνη οπού ίο  
αύτόν έποίησεν, έντέχετα ι νά τόν σύρου χα μ α ί χα μ α ί εις τήν 
χώραν καί νά τόν κρεμάσου εις τήν κρεμάστραν, ότι τούτον 
ενι δίκαιον καί κείμενον, κατά  τήν άσίζαν τού ρηγάτου των 
Γεροσολύμων.

ρήθ· Περι έκεινου όπού κρατεί εις τόν οΐκόν του έναν άμά- 15 
λωτον κλεψιμίον, άφόν διαλαληθή ό ορισμός καί ε'νι δ ιαλαλη- 
μένον είς τήν χώραν μέ τήν είδησιν τής αύλή:, καί τή ντα  
μέλλει νά γ ένη .

Εαν γ ίνετα ι ότι είς |σ]κλαβος, ού μια σκλάβα νά τήν κλέ
ψουν, ού νά τήν παραβγάλουν καί νά τήν κρύψουν εις κανένα 20 
σπίτιν, τό δίκαιον κελεύει ότι μ.οναΰτα το νά τό μάθη ή αύ
λή έντέχετα ι νά ποίσουν νά διαλαλήσουν είς τήν χώραν μέ 
τόν διαλαλητήν, μηδέν ένη κανείς άπότορμος νά κρύψη, ούδέ 
νά λάβη εκείνην τήν κακοεργίαν, άμμέ νά τόν ποίσουν νώσι
τού αφέντη του όπού τον έχασεν, καί εκείνος,‘ού εκείνη όπου 25
νά τόν συνμπιάσουν, μένει είς τήν  ελεημοσύνη τού θεού καί 
τού αφέντη · καί έπάνω είς τούτον εκείνος, ού εκείνη άν ού
δέν στραφούν, τό δίκαιον κελεύει ότι εκείνος όπού νά εύρεθή 
εκείνον τό άμάλωτον όπού τήν έκλεψεν, καί ούδέν άκωσεν νά 
τήν στρέψη όταν έδιαλαλήσαν τό πρόσταγμαν, έντέχετα ι νά 30

ψ 12*ϊ. τόν I κρεμάσου άνευ κανενοΰ βρουθισμάτου, καί πάντα  όσα
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έ'χει έντέχεται νά γίνουνται του άφεντός, μέ το κείμενον * εί 
δέ κανείς άνηύρεν το  αιχμάλωτον εί; κανόναν σπίτιν εύκαι
ρον, οΰ «ν εν-/) δτι ό σκλάβος έκρυβήθην, καί νά τον «ρωτή
σουν τ ίς  τον έβαλεν, καί εκείνος νά τον έβαλεν απάνω κά- 

5 τίνος, το δίκαιον κελεύει νά μηδέν πιστεύσουν παντελώς διά 
το πεΐν του, καί ουδέ κανείς έντέχετα ι νά λάβη κανένα κα
κόν, άν ού μή εΐχεν καμμίαν ετερην άφορμήν, άκόριη, άν ή - 
τον δ τ ι άγάπαν, οΰ έμίσαν εκείνον όπου τού έκατάνπλεξεν · 

εί δε εκείνος 6 σκλάβος νά ειπεν « κΰρι, έπαράδωκα έκεΐνον 
10 τό έπήρα έξ αυτού του όδεΐνος », καί έ'χει πολλούς ανθρώ

πους όπου τον είδαν έκεΐνον πώς έσυντύχανεν του σκλάβου 
πολλαΐς φοραΐς, το δίκαι[ον] λέγει καί κελεύει δτι ή αυλή νά 
πιάσουν έκεΐνον καί νά τον περικρατήσαι, οΰ νά τον βάλλη 
εις το κριτήριον, διά νά δουν νά στρέψή έκεΐνο τό έπήρεν 

15 απ’ έκεΐνον τον σκλάβον · καί άν τδ άνα-ρέρν), έντέχετα ι νά 
τον κρίνουν οί κριτάδες εις έπεσαΰτον δσον θεωρούν δτ ι έν- 
παίνει έκεΐνον το έκεΐνος έλαβεν άπ  έκεΐνον τόν σκλάβον, οΰ 
άπαί την σκλάβαν, καί τούτον ένι κείμενον καί δίκαιον, κατά 

την άσ ίζαν.
20 σ. Πεοί του σκλάβου όπου έποίησεν κανέναν κακό τίνος εις

οσον καιρόν ( 1 ) ...............
’Εάν γίνετα ι δτι κανείς σκλάβος, οΰ και/.αία σκλάβα ποιεί 

καμμίαν άντροπήν, οΰ καμμίαν ζημίαν όκάτινος άνθρώπου ξέ
νου, καί ριετά τα ΰ τα  γίνετα ι χριστιανός, τό δίκαιον κελεύει 

25 καί κρινίσκει δτι παρευθύς δτι έκεΐνος, οΰ έκείνη άνκαλέσει 

έξ αυτόν του, ενι κρατημένος νά του ίκανώσ-/) δίκαιον, καν τε 
ήτον τότε δούλος δταν τό έποίησεν ■ καί έάν έποίησεν καμ- 
μίαν κλεψιάν δταν ήτον σκλάβος, καί έδωκέν το τού άφέντη 
του, καί ό αφέντης του ειδεν καί έγίνωσκεν δτι έκεΐνον τό

404 Α 2) I Ζ Α I

(1) λείπει ή συνέχεια του τίτλου.
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τού έδωκεν η τον άπού -κλεψιάν, καί μετά  τα ΰ τα  τόν β α π τ ι-  
σμένον έβαλαν εις ένκλημαν, τό δίκαιον κοινίσκει δτι ό ά - 

φέντης, οΰ -ή κυρά του έκείνου τού σκλάβου ενι κρατημένος 
/ά στρέψγ έκεΐνον τό κλεψιμίον, καί ένέπεσεν εις τό παρά- 

τωμαν οΰτους καλά, καθάπερ νά τό ειχεν ποιήσειν έκεΐνος 5 
άπαύτα διά χειρός του, καί ό βαπτισμένος νά ένγ αμέριμνος,
8 λέγετα ι κίτες, δ τ ι αύτήν την κλοπήν έποίησέν την εί; άλ
λου σκέπην · εί δέ ό άφέντης του ούδέν ήθέλησεν παντελώς 

φ.128.νά λάβτι άπ’ αύτήν την κλοπήν, ούδέ | έν, άμμέ ό δούλος τό
έποίησεν, καί έπήρεν καί έποίησεν τό Οέλημάν του, τό δίκαιον 10 
κελεύει δτι ό άφέντης άπαύτα  ένι ελεύθερος άπ’ αύτήν την κα- 
κοπραξίαν, καί ό σκλάβος όπού ενι τανΰν βαπτισμένος καί ένι 
έλεύθερος, τρέχει εις την τιμωρίαν τής κρίσεως τοιούτους, κα
θάπερ νά δοΰν καί νά κρίνουν οι κριτάδες δτι ένπαίνει του 
νά λάβγ δ ί αύτήν την κακοεργίαν, καί αύτόν ένι δίκαιον καί 15 
κείμενον, κατά την άσίζαν των'Ιεροσολύμων.

σα. [λείπει ό τ ίτλ ο ς].
Έ άν γίνετα ι δτι κανείς σκλάβος, οΰ σκλάβα δέρνει, οΰ κροΰ 

κόρπον φανερόν ένοΰ χριστιανού, τό  δίκαιον κρινίσκει δ τ ι έκεΐ
νος ό σκλάβος, οΰ ή σκλάβα, έντέχετα ι νά ένγ της άφεντίας, 20 
καί έκεΐνος όπού ήτον άφέντης του νά ποίηση νά γιατρέψου 
έκεΐνον όπού ενι κορπωμένος, καί πρέπει νά τού δίδη τό φαν 
του έως δπου νά ένη εις έκεΐνον τό  κακόν · καί έάν έπέθανεν 

διά έκεΐνον τό κακόν, έκεΐνος ό σκλάβος έντέχετα ι νά τον σύ
ρουν χαμαί χα μ α ί καί νά τον κρεμάσουν · εί δέ έν·/) σκλάβα, 25 
έντέχεται νά τήν κάψουν, κατά  την άσίζαν, άν ένν) καί δλας 
καί ένομεύτην ή αύλή έκεΐνον τό άμάλωτον.

σβ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .
Διότι οί σοφοί άνθρωποι έγύρεψαν καί έζήτησαν πολλά δι

καιώματα εις τάς δωρεάς, έθεσπίσαμεν νά ποΰν εις πολλάς 30 
ύποθέσας, δ τ ι έάν το δόμαν γ ίνετα ι πιστά, ούδέν έντέχετα ι νά



κοπή έν ευκολία · καθώς έάν κανείς δίδη χ π χ ί το έδικόν του 
ένού ετέρου πέρπυρα ρ', καί εδωκέν τού τα, τούτη ή χάρις χρή- 

ζει, ότι εκείνος όπου τά  δίδει, πολομα το διά χάρις κανενού 
πραγμάτου · άμμέ διότι, ότι ό δωρεά νά ένη πλεΐον στερεω- 

5 μένη, έάν έμπαίνη πλεΐον παρά φ' περπύρων χρυσών, έντέχετα ι 

νά γ ρ α π τ ή - εί δέ εντι παρκάτω, ήνπορεΐ νά βαλτή άγραφος.
Θ' καθές ήμπορεΐ νά δώση έκεΐνον τό ενι έδικόν του, εί δέ το 
άλλότριον ούδέν ήνπορεΐ νά τό δώση, άνευ νά τό άγοράση, οΰ 
άν ούδέν- δώση διά έκεΐνον τό πραγμαν αλλαγήν, κα τά  την 

10 τιμήν του | άλλου- εί δέ κανείς δίδη πραγμαν εις τό ποΐονφ·129· 
έχει την καΰσιν, τούτέστιν έξουσίαν εις ένα μερτικόν, καί άπαί 
τό έτερον ούδέν πρέπει νά άξιαζητηθή, κάν τε τό πραγμαν 
έδόθην, ου έάν κανείς τάσσεται κανένα πραγμαν, τούτέστιν  
ά π ’ έκεΐνον άποΰ έχει έξουσίαν, ού ό'χι, ούδέν πρέπει νά ζη - 

15 τηθή, μέ τό κείμενον, -καί κατά  τόν νόμον, όπου λέγει ή τά -  
ξις, καλή δόσι ένι καλόν απ’ έκεΐνον όπου κρατεί, παρά άπ’ έκεΐνο 

όπου ζ η τ ά .
σγ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ) .

Έ άν γίνετα ι ότι εις άνθρωπος, ού μία γυναίκα ποιεί δόσμ.αν 
20 ετέρου, καλά χρήζει εκείνη ή δόσι, έάν ή νομή έρχεται τ ά -  

πισα, καλά χ ρ ίζ ε ι έκεΐνον τό δώρημαν, έάν ή δωρά ένη ίδιον 
έδικόν του, καί πραγμαν τό ήμπορεΐ κανείς νά δώση, ότι πολλά 
πράγματα  ένι τά  ούδέν ήμπορεΐ κανείς νά δώση. Καί ό νόμος 

καί τό δίκαιον κελεύουν, ότι κανείς άνθρωπος λαϊκός ούδέν ή μ - 
25 πορεΐ νά δώση πραγμαν άγιασμένον, ούδέ εύσεοόν, τούτέστιν 

ιερωμένον, ετέρου ανθρώπου λαϊκού, άμμέ εις την αγίαν έκ- 

κλησίαν · εί δέ δώση το κανείς ετέρου, εκείνος, ού εκείνη άπού 
νά τό λάβη, ένι κρατημένος νά τό στρέψουν εις την αγίαν 
εκκλησίαν. Ό αοίως κανενείς άνθρωπος ούδέν ήμπορεΐ νά δώση 

30 κανένα ελεύθερον άνθρωπον, ούδέ καμμίχν έλευθέραν γυναίκαν · 
διά τούτον έκεΐνος ού εκείνη όπού θέλει νά δωρηφορήση, ήμ -
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πορεΐ καί εντεχεται άπ’ έκεΐνον τό ενι έδικόν του ένθάδιον,
έκεΐνον το ήμ.πορεΐ μέ δίκαιον νά νομέψη έκείνου τό ποιον
ποιεί δώρον · ότι δώρημαν ούδέν χρήζει άνευ τής νομής τού 
πραγμάτου . Ά μ μ έ  ήγνωρίζετε καλά ότι τό δίκαιον κελεύει 
οτι άνθρωπος ήνπορεΐ καλά νά δώση την τιμήν τού πραγμ.ά- 5 
του τό ούδέν ενι έδικόν του, καί τότες άξιάζει έκεΐνον τό δό- 
μαν, μέ τό κείμενον ■ άμμέ άν δίδω δέκα πέρπυρα ένοΰ αν
θρώπου, ου μίας γυναίκας δ ιχ τ ί μού έποΐκεν μίαν μου δουλίαν,

ού άν έπήγεν διά λόγου μου εις τήν 'Γάκην, ού εις έτερον 
μέρος, καί άν ούδέν θελήση έκεΐνος, ού έκείνη ούδέν έποΐκαν 10 
εκείνον διά τό ποιον τούς έδωκα τά  πέρπυρά μου, ού τά  κκρ- 
τέσιά μου, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι ένι κρατημένος 

<ρ.130. νά μού στρέψη τά  πέρπυρά μου [ δίπλα · εί δέ είχεν εύ'γον 
αιτίαν διά ποίαν ούδέν ήμπόρησεν νά τό ποιήση τούτο, ώς περ 
άστενειαν, και άν είχεν τοιούτην αιτίαν, ούδέν ένι κρατημένος 15 
νά τά  στρέψη δίπλα, άλλον παρού όσ*α τού έδω κα- εί δέ γ ί
νεται ότι έδωκα ι' πέρπυρα, ού ρ', οΰ όσα θέλει ένού ανθρώπου 
διά νά ύπάγη εις τόν Τ ζιμπλέτην , ού εις τό Νέφιν νά κάυ.η 
τούς άνμπελώνάς μου, ού τά  περιβόλια μου, ού τά  χωράφια, 
μου, καί έκεΐνος έπήγεν έκεΐ, καί τίποτες ούδέν έποίγησεν, 20 
τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι έκεΐνος ένι κρατούμενος όλο 
προτήτερα νά μου στρέψη έκεΐνον τό τού έδωκα, διά νά μού 
ποίση τήν δουλίαν μου, έπειτα  ένι κρατημένος νά καλλιωτερίση 
πάσα ζημίαν τήν μού έγίνετον, ότι τά  άνμπέλιά μου, ου τά  
περιβάλιά μου έμεινα χέρισα εις τόν καιρόν τους, οΰ τά  χωρά- 25 
φιά μου νά σπαρτοΰν εις τόν καιρόν τού σπόρου, ου νά μηδέν 
θερίση τό ψουμίν μου, οΰ νά μηδέν τρυγήση τά  σταφύλια, μου 
ότι έψήθησαν. Εί δέ δώσω κανένα βίον κανενοΰ ανθρώπου διά 
νά πάγη  νά ποίση καμμίαν κακοεργίχν, καί έκεΐνος ούδέν 
άκούγει, ούδέν ήμπορώ πλεΐον νά πεοιλάβω έκεΐνο τό τού έδω- 30 
κ α - καί άν είχεν ποιήσειν έκήν τήν κακοεργίαν, ου έκείνη τήν
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αμαρτίαν, διά το του ¿τά χτη κα  νά του δούσω, κελεύει το δί
καιον δτι ούδέν είμαι κρατούμενος νά του δώσω τίποτες, έάν 
οϋ μή θελήσω, διότι εκείνον το κάμωμαν ήτον έναντίον τού 
θεού χ.αί κατάδικα τού δικα ίου . Καί οί άνθρωποι ήμ,πορών 

5 καλά νά δώσουν τούς ανθρώπους τού κόσμου χρυσάφιν, άσήμιν, 
σπίτια , χωράφια καί άνμπελώνας, καί πασα άλλον πραγμαν 
όπου ενι έδικά τους, καί πρέπει νά ένη στερεωμένον μέ κεί
μενον εκείνον το δόμαν, αν έρχεται ή νομή όπίσω τού δο- 

μάτου, καθά έλαλήθην άνωθεν.
10 σδ. [λείπει ό τ ίτ λ ο :] .

Τούτον το πραγμαν ένι τό ή μπορεί κανείς καλά νά το δώση 
εκείνον όπου τού χοεωστεΐ έτερος· ώςπερ έάν εις άνθρωπος, 
ού μία γυναίκα χρεωστεΤ μου πέρπυρα ι', ού ρ' πέρπυρα, ήμ- 
πορώ καλά νά τά  δώσω ένού ετέρου ανθρώπου, θέλοντα εκείνου 

15 όπου μού τά  χρεωστεΐ, ού οχι, καί κελεύει το δίκαιον καί
κρινίσκει, δτι έκεΐνος ένι κρατούμενος νά τον πλερώση, έφει- 
δήν [ τού τά  έδωκα έμπροστεν β’ μαρτύρω ν ακόμη, άν εννς φ-131 
δτι έκείνο: όπού έποΐκεν την διυράν έτελεύτησεν πριν πλερωθή 

άπ’ εκείνον τδ χρεΐος, ομοίως ήμπορεΐ καλά νά δώ σουν ού- 
20 τως, δίδω σου την όδεΐνα οικίαν, ου τδ όδεΐνα περιβόλι, ου τδ

ότοποΐον χωράφιον μετά  την άποβίωσίν μου, ου μετά  την άπο- 

βίωσι τίίς συνβίας μου, ου τού όδεΐνός μου συνκενή, καλά χρή- 
ζει έκεΐνο τδ διίρημαν, διότι ένομεύτην το καί έμπροσθεν της 
αύλής, ού έμπροσθεν καλούς μάρτυρας · ακόμη εάν εκείνος 

25 έτελεύτη πριν τελευτήσει ό δοτήρ, ήμπορών νά τδ λάβουν οί 
κλερονόμοι του τεθνεώτος · εί. δέ τδ δίκαιον κρίνει, δ τ ι ό αυ
τός άν ούκ ειχεν κανένα κληρονόμον, ούδέν ήμπορεΐ νά δώ- 
ση έκείνην την κλήραν ετέρου, διότι ό δοτήρ άκόμη ζή όπίσω 
τού άλλου θανάτου, έντέχετα ι νά στραφ-ή έκείνη ή δόσις εις 

30 αύτόν του · εί δέ άν ειχεν τελευτήσειν πριν εκείνου, καλά 

κελεύει τδ δίκαιον, δτι ήθελέν το ποιήσει τδ  θέλημάν του
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άπ’ αυτήν την κλήραν · εί δέ έκεΐνος ούδέν ειχεν τή  νομήν,
ουδέ την κράτησιν, τδ δίκαιον κελεύει δτι οί κληρονόμοι 
του ούδέν έχουν μετά  ταΟτα τίποτες εις έκείνην την δόσιν,
άν ο[,] μ ή θελήσουν νά τδ δώσουν με τδ θέλ,ημάν των τδ
ίδ ιον . 5

σε. Περι έκεινου οπού δίδει έτερον ένα πραγμαν ετέρου, άν 
εν?) δτι εκείνος όπού τδ λάβει, έμπορεΐ νά τδ δώση ετέρου 
όπου τδ λανβάνει διά λόγου του, καί διά τδ του χρεωστεΐ.

Εάν γίνετα ι δτι ό κάτις άνθρωπος τάσσεται ένου ετέρου 
ανθρώπου να τού ποιήση κ,ανένα πρδγμαν, καί λανβάνει κα- 10 
νένα πραγμ,αν διά νά ποίση την αύτήν ύπόθεσιν, τδ δίκαιον 
κρίνει και κελεύει δτι εκείνος μ.ετά τα υ τα  ένι κρατημένος νά 
ποίση τδ έτάχτην · καθώς άν τού έδωκεν ι' πέρπυρα, ού π ε- 

ου, ου παρκάτω, διά νά ποίηση α' σπίτιν, ού α' λάκκον, 
ύ έτερον τίποτες έργον, ώςπερ άκόμη ούδέν έλαβεν καί πο - 15 

τες διά την αύτήν δουλίαν νά ποίηση, κελεύει τδ  δίκαιον δτι 
έκεΐνος ένι κρατημένος νά τδ ποίση, έφειδήν τού τδ έτάχτην 
ενπροσθί,ν καλούς λας, ει δε και ουδεν τού έτάχτην τ ίπ ο τε

«νά τού ποιήση, καί ούδέ έκεΐνος ούδέν του έτάχτην τήντα  νά 

του δούση διά νά τού ποίση έκεΐνόν του τδ έργον, καθώς ένι, 20 
θελου σο[υ[ διν[ει| επεσαυτα, πολεμ.ού.ντα τδ έργον μ.ου, λέγει 
τδ δίκαιον, δτι ούδέν ένι κρατημένος έκεΐνος διά ρήματος τ ί
ποτες πρδς τδν έτερον, μέ τδ κείμενον, ούδέ κατά τήν άσίζαν. 

γ.132. Ομοίως εις τοιούτον δίκαιον ένι, έάν σου | τα χ τώ  κανένα πραγ
μαν νά σου δούσω, έθάρρουν νά σου τδ δώσω, καί νά μηδέν 25 
σου έδωκα τ ίπ ο τες, ούδέν ήμπορεΐς νά μου ζητήσης τίποτες 
εί δέ καί έδωκά σου τίποτες, τδ  δίκαιον κελεύει καί κρίνει 
δτι είσαι κρατημένος νά τδ στρέψης, μέ τδ  κείμενον καί κατά 
τήν άσίζαν · καί τοιούτον δίκαιον ένι, έάν μού τα χ τή ς  νά μου 
δανείσης πέρπυρα, ού έτερον βίον, καί ούδέν λανβάνεις άμάχι, 30 
ούδέ ένκυτήν, ούδέ χερόγραφον, ούδέ χαρτίν βουλλωμένον, τδ
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δίκαιον κελεύει δτι ούδέν είσαι τίποτες κρατούμενος, έάν οΰ 
μη θελήστ,ς νά μου τά  δανείσγις, κατά  τδ κείμενον καί κατά 
την άσίζαν · εί δέ αύτδς έλαβεν το άμάχιν, οΰ τούς ένκυτά- 
δες, τδ δίκαιον κρίνει, δτι ενι μετά ταΰτα  κρατημένος νά μου 

5 δανείσν) μετά  τα ΰ τα  εκείνον τδ μ,ου έτάχτην νά μου δανείσν) 
διά την θάοοησιν τ /jv ελαβεν έξ αύτόν μου, καί ούτως ένι τδ 
κείμενον.

ας. Περί τούς έμπαλίδες καί τούς συνεσκάρδους τούς άφέν- 
τας, περί τή ν τα 'εν ι κρατούμενοι προς τδν άφένταν τους, καί 

10 τη ντα  ένι κρατούμενοι οί άφένταις τους πρδς εκείνους.
Έ ά ν  γίνετα ι δτι κανείς άνθρωπος πλούσιος έχει α' έμπαλην, 

οΰ α ' σενεσκάρδον, οΰ μία συνεσκάρδαινα εις τδν οίκόν του, τδ 

δίκαιον κελεύει καί κρίνει δ τ ι εκείνος ενι κρατημένος εις τδν 
αφέντην του, οΰ εις την κυράν του νά όδηγά καί νά βλέπν)

15 καλά τά  πράγματά  του, καί νά μηδέν δώσν], οΰ δανείσνι, ουδέ 
νά έμπιστευτή, ούδε νά πουλήσν) τ ίποτες του άφέντη του, 
άνευ της είδήσεώς · του ■ καί άν τ ίποτες άπ  αύτά δανείσν), οΰ 
άν δώσν) τινός, άνευ της είδησεως του άφέντη του, οΰ τής 
κυράς του, τδ δίκαιον κρινίσκει καί κελεύει δτι ένι κρατημέ- 

20' νος δλον νά τδ καλλιωτερίσν), ήγουν νά τδ  πλερώσνι · καί έάν 
τίποτες χάσν] διά της αφορμής του, ούτως καθάπερ νά είχαν 
στοίχημαν, οΰ άν είχαν γενεΐν του άφέντη, οΰ τν5ς κυρας του, 
καί ένι κρατημένος ομοίως νά τοΐς την καλλιωτερίσν) πάσα ζημία 
καί την λειψάδαν τήν νά είχεν ό αφέντης του άπαί την έμ- 

25 παλίαν του, οΰ άπαί την συνεσκαρδίαν του · κελεύει καί κρινί- 
σκει τδ δίκαιον, δ τ ι καθώς ένι κρατημένος νά καλλιωτερίσν) 
το νά ποντίσν), οΰ τδ νά ζημιώση τδν αφέντη του, οΰ την 
κυράν του, άλλον έτεσαΰτον ένι κρα|τημένος ό αφέντης, οΰ ή cp.133 
κυρά του νά πλερώσνι πάσα πραγμαν τδ νά του εμπιστευτούν 

30 εις την χώρα, έως δπου νά ένγ τοιγύρου του, τούτέστιν νά 
τδν πλερώσουν τδ ψουμίν του, καρτζά του, τδ κρασίν του, τδ
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κρήας καί φαγετά τά  ένι χρησι (1) εις τδν αφέντην, οΰ είς 
την κυράν του, καί είς τ'ην ποταγήν, καί φορεσίαις, καί δλα 

εκείνα τά  πράγματα  τά  έχουν έμπιστιωσύνη, ήγουν τά  παίρνει 
έμ  πίστει άπαί τούς λάς διά τδ σπίτιν, ένι κρατούμενος ό 
αφέντης, οΰ ή κυρά νά τά  πλερώθν], έάν εκείνος ούδέν τά  5 
έπλέρωσεν, καί ένι δίκαιον · καί τοιουτον πραγμαν έμπιστεύε- 
τα ι του συνεσκάρδου του, οΰ του έμπαλή του κανένας άνθρω
πος, διά τδ θάρρος του άφέντη του, δ τ ι εκείνου ούδέν νά του 
έμ.πιστεύτησαν ένα τοαχίν, άνευ καλού άμαχίου, καί διά τούτον 
του έμπιστεύγουνται τδ έδικόν τους, διά την τιμήν καί διά ίο  
τδ  θάρρος του άφέντη του, οΰ της κυρας του, οΰ έκείνου όπου 
ενι μετά  του, καί διά τούτον τδν κρατούν ούτως πιστόν άν
θρωπον, καί ούδέν παίρνουν κανέναν άμάχιν άπαί τδν έμπαλην 
του, οΰ άπαί τδν συνεσκάρδον του, κρινίσκει ό νόμος καί η 
άσίζα δτι ό άφέντης ένι κρατούμενος δλα νά τά  πλερώση · 15 
καί άς βλέπεται καλά πάσα άνθρωπος ποταποΰ ανθρώπου π α 

ραδίδει την έμπαλιαν του έσπιτίου του, δτι άν βάλλνι κακδν 
άνθρωπον, οί λάς της χώρας ούδέν έντέχουνται ποτέ νά συνο- 
μοιάσουν τ'ην κακοσύνην του, άν ούκ ένγ, πταισμαν · άκόμη άν 
ήτον δτι ό άφέντης νά έλαβεν τδν συνεσκάρδον καί νά ήθελεν 20 
νά τδν παραδώσν) τούς ένπιστευτιούς διά νά τδν πάρου είς 
τήν κρίσιν νά τούς ί/.ανωθ'ή δίκαιον, τδ  δίκαιον κελεύει καί 
κρίνει δτι δλον τούτον ούδέν χρήζει τίποτες τού άφέντη, ούδέ 
πρέπει νά τδ ποιήσουν οί έμπιστευτιώ ταις, άν ούδέν θελήσουν · 
άμμέ ένι κρατημένος ό άφέντης νά πλερώσνι τούς έμπιστου- 25 
γαμένους, καί άν έχν) τίποτες νά ζητήσν) του συνεσκάρδου του, 
οΰ του έμπαλή του τοιούτως ώς γιδν νά ένη, έμ.πορεΐ νά τδ 
ζητήσν), άν θέλη, καί τούτον ένι κείμενον καί δίκαιον, κα τά  
τά  καλά συνήθεια του ρηγάτου των 'Ιεροσολύμων.
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(1) χειρ. τά ενι χρήσι, τά ενι χρήσι.
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σζ. Περί το δάνειον το δανείζουνται οί υιοί, έάν ένη κρα- 
τηριένο; [ό πατήρ το υ ς) νά πλερούση, όμοίω; καί ά.ν χάσουν 

τ ίπ ο τ ε ; .
Έάν γίνετα ι δτι ό υίδς κανενοΰ ανθρώπου όπου ένι εί; την 

5 εξουσίαν του, και μέ τον ορισμόν του ενι εί; το  σκολεΐον σταλ
μένο; νά μάθϊ) καμμία σοφίαν, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει 
δτι ό πατήρ, ου ή I μήτηρ αύτοΰ έ'νι κρατημένοι νά πλερώ-φ.134 
σουν εκείνον το νά δανειστή διά την ζωήν του, ού διά νά 

πλερώση τον δάσκαλόν τ ο υ - όμοίω; άν ό πατήρ ποιή τον υίδν 
10 αύτοΰ μεταπράτην παννίων, ου ετέρων πραγμάτων, τό δίκαιον 

κρίνει καί κελεύει δτι ό πατήρ ένι κρατούμενο; νά πλερώση 
εκείνον τδ  νά του εμπιστευτούν, καί ή μπορεί καλά νά περι- 
λάβη το νά του χρεωστοϋν * καί άν έποΐκεν κανένα κακόν, ού 
καμμίαν κλεψίαν, έ'ω; δπου νά ενν) ύπό τού πατρό; του, τδ 

15 δίκαιον κελεύει δτι ένι κρατημένο; ό πατήρ, ού ή μήτηρ, δταν 

ούτω;, ώ ;περ  άν τδ είχαν ποιήσειν αύτοί άπαΰτα, καί νά 
ποιήσουν την άνταμοιδην έπάνω εί; πασά του ; τά  άγαθά· εί 
δέ ό υίδ; αύτων ούκ έστιν ύπδ την εξουσίαν του πατρό;, άμμέ
»/ »/ >'  λ , > Λ ~  ~ ' » ·\ / Άενι εςο> των αγαυων του πατρο; του, ου με την αυλήν, ου χω- 

20 ρίς τήν αυλήν, άν ενη αύτδ; τού νόμου καί ώομάστην γυναΐκκ 
καί έχει τέκνα, καλά κρινίσκει τδ δίκαιον δτι ού'τη ή πατήρ, 
ούδέ ή μήτηρ εκείνου, ούδέν ένι μετά  τα ΰ τα  κρατημένοι εί; 
ούδέν τδ  νά ποίηση αύτό;, καί αΰτδν ένι δίκαιον καί ^κείμενον 
κατά  την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων.

25 ση. ΙΙερί εκείνου όπου ένι κρατούμενο; νά πλεοώση άλλου 
εί; καιρδν νοματισμένον, καί τά  άμάχια  ποντίζουντα ι μετά  
ταύτα , έπάνω τίνο; έ'νι τδ χειροτέρισμαν.

Έ άν γίνετα ι δτι εί; άνθρωπο; χρεωστεΐ ετέρου ανθρώπου 
κανένα πραγμαν σωματούμενον, ώ; περ ένα άλογον, ού α' βοΰ- 

30 διν, ού έναν όνικόν, ού έναν κάμηλον, ού έτερον άλλον πραγ

μαν, καί είχαν σ τοιχήματα νά τδν πλερώσουν εί; καιρδν νο-
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ματισμένον, καί γ ίνετα ι μετά  τα υτα  δτ ι ούδέν τδν πλερώσει
εί; τδν καιρόν (1), άμμέ άργησεν πολλά νά τδν έχδέχετα ι, τδ 
δίκαιον κελεύει καί ορίζει νά κρίνη τδ  πω ; ό χρειωφελέτη; 
ένι κρατημένο; νά ίκανώση την ζημίαν την νά λάβη, διά  τδ  
ούδέν τδν έπλέρωσεν εί; τδν καιρδν όπου έμελλεν νά τδν π λ ε- 5 
ρώση, καί ένι κρατημένο; νά τδν πλερώση έκεΐνον όπου τδ 
πραγμαν νά έρτη παρκάτω, καί άν έχειροτέρισεν άπαί τδν
καιρδν όπου έμελλεν νά τδν πλερώση έω; δπου νά τδν π λ ε

ρώση, δτι τούτον ενι δίκαιον καί κείμενον · καθάπερ, άν μοΰ 
έχρωστε; κρασίν, ού έλάδιν, ού σίτον, καί ούδέν ήθέλησε; νά 15 
μέ πλερώση; εί; τδν καιρδν όποΰ έμελλε; νά μέ πλερώση;, 

υ.135. άμμέ έργησε; έτεσαΰτον νά μέ πλερώση; | δ τ ι τδ  έλαιον όποΰ 
έχρηζεν τό τε ; πέρπυρα ρ' τδ ρ. ρ. [εκατοντάριν ?], καί δταν 
μέ έπλέρωσε;, έχρηζεν ν’ πέρπυρα · ό σ ΐτο; έχρηζεν τό τε ; πέρ
πυρα γ ’ τδν μόδην, άρτι χρήζει πέρπυρον α’ τδν μόδην · τδ οίνάριν 15 
εί; την μπουτουζέλαν έχρηζεν πέρπυρα ε', άρτι ούδέν /ρήσει 
παρού πέρπυρα β '· ού τδ όδεΐναν άλογον εγένετον δ τ ι έμπόρουν 
νά ’λάβα πέρπυρα ρζ άρτι χρήζει πέρπυρα φ’, ούδέ πέρπυοα 
κ', ού τοιούτην αφορμήν ■ καί εί; π ά ντα ; τ ά ; άλλα; τ ά ; όμοία; 
των τοιούτων ένι κρατούμενο; έκεΐνο; νά καλλιωτερίση παν- 20 
τού καί πάσας τ ά ; ζη μ ία ; τ ά ; έκεΐνο;, ού εκείνη, νά λάβουν 
διά την αφορμήν του, δτι ούδέν έπλέρωσεν εί; τδν καιρδν τδν 
έντέχετον · εί δέ ό καιρδ; ούδέν ένοματίσθη, τδ δίκαιον κε
λεύει δτι ό χρειωφελέτη; ούδέν ένι κρατούμενο; άπ αύτά δλα 
εί; ούδέν νά άμεντιάση, άν ούδέν θελήση · καί τοιούτον δίκαιον 25 
ένι καί τοιούτον κείμενον, άν ούδέν τδν έπλέρωσεν άπαΰτα  εί; 
εκείνην την χούραν όποΰ τδν έδάνεισεν τδ έδικόν του, ή όποΰ 
τδν έπούλησεν, η όποΰ τού τδ έμπιστεύτην, καί αύτδν ένι 
κείμενον καί δίκαιον, κατά την άσίζαν τω ν Ιεροσολύμων.

Τ Η Σ  Κ Ϊ Π  Ρ Ο  V Β. 413

(1) χειρ. εις τον καφο'ν, εις τον καιροΥ



σθ. Περί τή; αμαρτωλή';, καί περί το τη; ΧιΧοΰν άν ήμ- 
πορή ποτε νά στραφώ, ου οχι, καί το ΧιΧοΟν ετέρου Χιά φό
βον ότι ηύράν τον ποιοΰντα, αν ήμποοή νά λάβη τό έΧωκεν 

Χιά εκείνον τον φόβον.
5 Έάν γίνεται άπου κανέναν άΧέςιον τό ένι Χιωρισμένον, ότι 

καμμία γυναίκα όπου ένι ’μαρτωλή Χιά εκείνον τό τής ΧιΧοΰ- 
οιν, καί γίνεται ότι είς καβαλλάρη;, ου βαχλκότη;, οΰ βουρ- 
γέση;, οΰ όποιο; καί άν εν»), συνεβάζεται μέ αυτήν την γυ
ναίκαν, ου άπ’ αυτόν, ου απ’ αύτοΰ, ου Χιά άποκλισιάρην, οι»

10 τή; αγάπη;, καί γίνεται ότι ΧιΧεί τη; τίποτε; άπαί τό έΧικόν 
του, οΰ πολομα νά τή; Χώσου Χιά νά πέση μετά τη;, τό Χί- 
καιον κελεύει ότι ή γυναίκα ούΧέν πρέπει νά την σφίςονν νά 
άμαρτέψγ] μετά του, ούΧέ νά του στρέψη εκείνον τό έλαβεν έ ζ  
αυτόν του, Χιότι έΧωκέν τή; το νά άμαρτέψη καί κακοποιήσαι,

15 καί Χι αύτόν ούΧέν ενι κρατούμενη νά τοΟ στρέψη τίποτε;, 
άνευ νά θέληση, κατά το κείμενον καί κατά την άσίζαν. Εί 
Χέ, άν γένηται ότι κανεί; άνθρωπο; πιαστη εί; καμμίαν άσχη- 
μην αμαρτία, καθάπερ έν μ.οιχία, καί Χιά τον φόβον μή τόν 

Χημοσεύσουν, ΧίΧει του άπαί τό έΧικόν του κανένα πραγμαν,
20 τό Χίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι, εκείνου άκόμη άν του έΧω- 

κεν άπαί τό έΧι[κόν του Χιά άσχημον πραγμαν, ένι έκείνος <ρ.136. 

κρατημένο; νά τό στρέψη μέ τό κείμενον, Χιότι Χιά τόν φό
βον του τό έΧωκεν · εί Χέ έΧωκέν τού το Χιά αισχύνην ότι είΧέν 
τον πολεμώντα εκείνην την ανομίαν, ούΧέν Ξνι κρατημένο; νά 

2 5 του τό στρέψη, μέ τό κείμενον. 'Ομοίως καί ά ν ’χεν εί; συν
τροφιάν μέ την αμαρτωλήν πολλά; φορά;, οΰ καμμίαν φοράν, 
καί έξωΧίασεν ολον του τό έΧικόν εί; φαν καί πγείν καί νά 
την έντύση καί νά την ποΧήση καί εκείνο; καί εκείνην, καί 
έπειτα γίνεται ότι άνκρίζεται μέ τήν αμαρτωλήν, καί ζητα  

30 νά του στρέψη εκείνον τό έςωΧίχσεν άπάνω τη;, τό Χίκαιον 
κρίνει καί κελεύει ότι έκείνος ποτέ νά μηΧέν λάβη τίποτες
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άπ’ εκείνον τό εβαλεν άπάνω τη;, άνευ μια; ούΧέ τιποτένη; 
Χικαιοσύνη; καί άσχημοσύνη;· έάν θέλη νά λάβη έκείνο τό 

έΧωκεν τή; γυναίκα; τή; αμαρτωλή;, έντέχεται νά ποιήσουν 
νά έ'λθη εί; Σαρακηνό; εί; ένα σπίτιν νά πέση μ.ετά του μέ 
α' παλουκιν ξυλένον, κατά τό πάχο; τή; βέργα; ένοϋ άνθρώ- 5 
που, οΰ έκείνου όπου ζητα τό έΧικόν του, έπεσαύται; φοραί; 
όσαι; νά πή ή γυναίκα εί; τήν πίστιν της, ότι έπεσεν μετά  
τη;, καί νά τό βρουθίση εί; τόν άφεΧρώνάν του · καί άφόν του 

γένη τό αύτόν, ενι κρατούμενη ή γυναίκα νά του στρέψη 
πάντα όσα εύρεθουν ότι έποΐκέν τη; · καί άν ούΧέν εύρεθουν 10 
ότι έποντίστησαν, οΰ έκαταλύθησαν, ούΧέν πρέπει ή γυναίκα 
νά τά άξανακαινώση, άμμέ νά μείνη κίτες Χιά τά; άλλαι;

ίΧούλεψε; τά; του έποίησεν, καί αύτόν ένι κείμενον καί Χίκαιον, 
κατά τήν άσίζαν.

σι. Περί έκείνου όπου έκαλέ εις τήν αυλήν περί κανενοϋ 15 
κορμίου όπου του κρατεί καμμίαν κλήραν, καί λέγει ότι έν- 
τέχεται νέ ένη έΧικόν τ ο υ .

Έάν γίνεται ότι εί; άνθρωπο; ένκλητεύει έτερον άνθρωπον 
περί κληρονομιάς, ώ;περ περί οικίας, οΰ άνμπελώνα;, οΰ πε
ριβολιού, οΰ χωράφιον, καί εκείνο; ό ένκαλόμενο; άποκρινάται 20 
« κΟρι, θέλω νά μου Χείξη που τό έχει εκείνον τό ζητά άπου
εμένα, ότι έγώ έχω εϊ; αυτήν τήν χώραν πολλά; οικία; καί
πολλά χωράφια καί άνμπελώνα;, καί Χιά τούτον ού γινώσκω 
άπαί τό ποίον θέλει, άν ο ύ μή μου τόν Χείςη, ούΧέ έγώ θέλω
νά του άπολογηθώ άλλοίω; εϊ; τήν αυλήν, άν ού μή το άγνω- 25
ρίση ή αύλή ότι έντέχομαι νά του άποκριθώ », τό Χίκαιον 
κρίνει καί κελεύει ότι ό ένκαλίόν ένι κρατούμενο; νά του Χείξη 

β.13 1 . που τό θέλει έκείνον τό ένκλητεύει, | καί μετά του Χεϊςαι τήν 
οικίαν, οΰ τό χωράφιον, οΰ τόν άνμπελώναν, ή αύλή ενι κρα

τούμενη νά άκούση τό Χίκαιον των Χύο, καί νά Χώση τό Χί- 30 
καιον των Χύο, καί νά Χιό ο η το Χίκαιον έκείνου όπου νά Χουν
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καί νά ήγνωρίσουν ότι έχει μεγαλότερον δίκαιον · καί έάν οί 
κριταί ΘεωροΟν καί ¿γνωρίζουν δ τ ι τοσοΰτον δίκαιον έχει ό εις 

καθάπερ τον άλλον, τούτέστιν έτεσαΰτον ένκίζει τούτου όπου 
το κρατεί, ώς γιον εκείνου όπου ζη τα  τούτον εκείνου όποϋ 

5 ένι το ένκλημαν, κελεύει το δίκαιον δ τ ι νά κρίνουν δ τ ι έτε-  

σαΰτα νά έχη  ό είς, ώ; περ τον άλλον άπα ί τά  άγαθά έκεί— 
νης τής οικίας· εί δε θέλου καί ήνμποροϋν νά το πουλήσουν, 
έντέχετα ι νά μοιράσουν τά  καρτζά μέσον τους ίσα· εί δέ εκεί

νος όπου έκράτεν προτήτερα είχεν ποίσειν κανέναν έξοδον, 
10 ώςπερ νά σάση τά  δώματα, ού νά σηκώση κανέναν τοίχον, ού 

ομοίως τό χωρά/ριν νά συνμπιάση το ψουμίν, ου νά όδηγήση 

τό άνμπέλιν, ού είς άλλον τίποτες πραγμαν εύ'λογον, το δ ί
καιον κρίνει, δ τ ι έάν εκείνος έλαβεν τίποτες άπαί τ ά  άγαθά 
εκείνου του τόπου δτε νά τό ψηφίσουν είς τούς εξόδους, μέ 

15 τό κείμενον· καί άν ούδέν έλαβεν τίποτες, ενι κρατημένος ό 
άλλος νά πλερώση τά  ή'μισα της έξόδης, κατά  τό δίκαιον καί 

κατά την άσίζαν.
σια. Περί εκείνου όπου ούδέν έντέχετα ι νά ένκλητέψη περί 

των δικ.αιωμάτων τή[;] συνβία; του άνευ της, καί πότες ενι 
20 κρατούμενη ή αύλή νά δώση σαζήνα εκείνου όπου ζη τα  εκ» 

νον τό του κρατεί έτερος.
Έ άν γίνετα ι δ τ ι είς άνθρωπος έρχεται όνπρός καί άνκαλέ 

έτερον άνθρωπον, ού μίαν γυναίκαν εί; την αύλήν, καί λέγει 
(ΐ κΰρι, ένκλητεύω εί; έσέναν άπαί τόν σίρ Μαρτήν, ού άπαί 

25 την ντάμε ϊζουά να ν  διά μίαν οικίαν την κρατεί όπου μέλλει 
νά μου πέση, ού όπου μου έπεσεν άπα ί τόν μάμμ.ου μου, καί 
ζητω  σου τήν νομήν, έάν ένη δίκαιον · καί ούδέν θέλ,ω νά έν- 
κλητέψω έως ό'που νά εμπω  είς την  νομήν της, άν ούδέν τό 
βιγλίση ή αύλή ». Καί ό Μάρτης όπουκρίνεται ιι περί τού- 

30 του του ένκληματος τό έποίησεν έπάνω μου, έγώ ούδέν είμαι 
κρατούμενος νά τού άποκριθώ, ούδέ νά τού δώσω την σαζήνα,
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έάν ού μή τό άγνωρίση ή αύλή, διότι αύτόν τό ζη τα  ένι άπαί 
τ ά  δικαιώ ματα της συνβίας μου » · καί αύτός λέγει « έγώ 

φ. 138.ζητώ  νά μου άποκριθή, διότι πασα | πραγμαν τό έχει ή συν- 

βίος του ένι έδικά του, καί λέγω άληθές ». Ιίακεΐνος άποκρι-
ναται « άληθώς π ά ντα  ένι έδικά μου, άλλά διότι αύτά έπήρά 5
τα  είς τό προικίον μου, ού ή συνβία μου ούδέν θέλει νά έν- 
κλητεύω μαι, άνεΟά της, έάν ού μή τό ίδή ή αύλή »· τό δί
καιον κελεύει δ τ ι οί κριταί καί νά πουν κατά  τό κείμενον 
κρίμα, δ τ ι έ'κείνος ούδέν πρέπει νά ένκλητεύη περί τω ν κλή

ρων τής συνβίας του, χωρίς άν τόν έβαλεν εμπροστεν τής αύ- 10
λής έπάνω του συνβίου της τό ένκλημαν, δ ιότι π ά ν τα  δσα νά
έποίησεν ήθελεν τά  κρατεΐν στερεωμένα, ο τι άν τό  είχεν πο ιή- 
σειν ούτως, καλά ήθελεν είστεν κρατημέν.ος ό συνβίος τη ς νά 
άποκριθή άνευ τή ς συνβίας του, καί άλλοίως δχι, άπα ί τά  
π ράγματα  τά  του έδωκεν· άμ.μ.έ έφειδήν ή συνβίο; του νά ένη 15 
μετά  του, ή αύλή ένι κρατούμενη νά του άκούση έκεΐνον τό  
νά θέληση νά πή  · καί έάν ή αύλή ήμπορεΐ νά ίδή, ού νά 
άγρωνίση δτ ι έκεΐνος όπου ζη τα  όπου του έπεσεν, έάν ένη 
πλεΐον δίκαιος κλερονόμος παρά τόν Μαρτήν συνβίαν του, κε
λεύει τό  δίκαιον οτι ή αύλή ένι κρατούμενη νά τόν βάλη είς 20 
νομήν έκεΐνον όπου ένι περ ιττού  δίκαιος κληρονόμ.ος, δ ιότι 
άνόμευτος ούδέν δύναται κανείς άνθρωπος νά ένκλητεύη άπα ί 
τό δίκαιόν του · άμμέ κελεύει έπ ε ιτα  τό δίκαιον οτι, έφειδήν 
έμπη είς τήν νομήν, ένι κρατούμενο; νά άποκριθή δλου; εκεί
νους καί δλον έκεΐνον όπου δίκαιον νά του ζητήσουν, δ τ ι  αύ- 25 
τόν ένι δίκαιον καί κείμενον, κατά  τήν άσίζαν.

σιβ. ΙΙερί έκείνου όπου ζητα  τής συνβίας του τεθνεώτος 
έκεΐνον όπου του χρεω στεΐ ό άνδρας τη , ποτκπόν  δίκαιον έν- 
τέ χετα ι νά γένητα ι διά τοιουτον ένκλημαν.

Έάν γίνεται ότι έλθη ό έμποόλαλος καί είπή « κΰρι ό go 
Ρομπέρτ έρχεται έμπροσθεν τής αύλής καί ένκλητεύει », καί 
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ειπεν « κυρι, εγώ ένκλητεύω την ντάμε Τζουάναν διά κ' ττερ 
πυρα τά  μου χρεωστεΐ ά ουνβίο; τη ;, «—αί τον ποιον θέλω νά 

ποιήση; νά μέ πλερώση · και εάν ένη οτι ή τά μ ε 'Γζουάνα 
νά ήτον τοιούτη νά ήθέλησεν νά άρνηθή οτι ό άφέντη; τη ;

5 ούδέν τ ή ;  χρεωστεΐ τά  αύτά κ' πέρπυρα, είμαι ότοιμο; νά τ η ;
δείξω oGtoj;  καθώ; ή αίιλή νά άγνωρίση, οτι νά δείξω ου άπού 
ίδεΐν του; λα ; όπου μέ είδαν τό πώ ; του τά  έδάνεισα, ου 
από άγνωριμίδαν, ου άπού ακόυσαν νά ήγνωρίση τό πώ ; μ.ού 

τά  έχρώστεν » . Καί ή τάμ ε Τζουάνα άποκρινάται « κυρι,
10 ά~’ αύτόν το ένκλημα τό έποίησεν επάνω μου οόδέν χρεωστώ

νά του άποκριθώ, έάν ού μή το ίδή ή αύλή, καί νά σου είπώ
δ ιατί · έγίνετον | ο τι ό ανδρα; ριου ·ήτον άστενή;, καί έμ.ήνυσενφ.139. 
διά τού; φίλου; του νά έλθουν ττρό; αύτόν, καί ήλθαν, καί έμ 
προσθεν του; όλου; εκείνου; έποίησεν την διαθήκην του, καί 

15 ένομάτισεν όλου; εκείνου; όπου τού; έχρώστειν, καί ειπεν καλά 
ό'τι πλεΐον οόδέν χρεωστεΐ τινό; τ ίπ ο τε ;, άνευ εκείνα όσα ενο- 

μάτισεν · καί δ ιατί ό αφέντη; μου έποίησεν οϋτω ; την  διαθή
κην του, καί έμπροστεν άπ’ αύτου του σίρ Ρομπέρτ, χωρί; νά 
ζητήση τ ίπ ο τε ; του κυροΰ μου, καί άνευ νά είπεν ό κύρη; μου 

2) ότι έχρώστέν του τ ίπ ο τε ;, καί δι’ αύτόν θέλω νά μείνω άκα- 
τα ζή τη τη , έάν το άγνωρίση ή αύλή ». Ό  σίρε Ρομπέρτ άπο- 
κρίναται <ι άληθώ; ήμουν εϊ; την διαθήκην του όταν την έπο- 
λόμαν, καί ήκουσα καλά έκεΐνον τό ειπεν, άμμε ήτον έπεσαΰ- 

όν μου φίλο;, και έφοβούμουν νά τόν άνκρίσω, καί διά τούτον 
ιδέν ήθέλησα νά τού ζητήσω τ ίπ ο τε ;, καί ούδέν έπάντεχα  

ότι πεθαίνει ήτζου έγλήγορα, καί όιά τούτον, άν έμούλλωσα, 

ούδέν θέλω νά χάσω τά  κ μου πέρπυρα, άν ούδέν τό ήγνωρίση 
ή αύλή, ό τι είμαι ότο ιμο; νά δείξω μέ β' π ιστού; μ,άρτυρε; τό 
πώ ; τού τά  έδάνεισα, καί νά τ ά  έχω  θέλω, άν τό άγνωρίση 

80 ή αύλή » · τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ό τι διά τό αύτό; 
έκαλέ, καί ή άρχόντησα έποκρίθην, έντέχετα ι ή άρχόντισα νά

τον
25 ού
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μείνη ά κ α τα ζήτη τη , μέ τό κείμενον καί κατά  την άσίζαν, 
δ ιότι (1) κανεί; άνθρωπο; ούδέν πρέπει νά συρτή άπα ί τό  κα
λόν του, καί διατί έμούλλωσεν όταν έμπόρεν νά εχη έκεΐνον 
τό ζητα , καλά ήμπορεΐ νά μουλλώση νά μηδέν άξαναπη τ ί 
ποτε ;, ότι δείχνει πώ ; έκιτίασεν τό χρεΐό; του, ό'ταν ούδέν τό 5 
έζήτησεν όταν ήμπόρεν νά τό έχ η .

σιγ. Αύτού νά άκούσετε πού έντέχουνται νά άνκαλέσουν 
ι περί τών οικιών, χωραφίων, άνπελούνων εί; έκείνην τήν χώρα 

όπου ένι τά  πράγματα , ού ε ί; άλλον τόπον, καί τήν τα  ένι 
κρατούμενη ή αύλή νά ποίηση, έάν ουκ έστιν τά  π ρ ά γμ α τα  1° 
ε ί; αύτήν τήν χώραν όπου κρατεί νά π ρ ά γμ α τα  τ ά  ζη τ α  ο τ ι 
έπεσέν τ ο υ .

Ό  σίρ Μάρκ έρχεται εί; τήν αυλήν τού Ίαφ άτου  καί ειπεν 
« κύρι, ένκλητεύω εί; έσένα άπα ί τόν σίρ Τζουάν όπου έ'νι εί; 

τήν 'Ιερουσαλήμ, ού ε ί; τήν Τάκην, ού ε ί; καμμίαν τών π ό - 15 
λεων τού ρηγάτου περί τών οικιών τώ< κρατεί εί; τό Ίάφαν, 
ότι έπεσάν μ.ου άπαί τόν θεΐόν μου, ού άπού έτερόν μου συν- 
κενήν, ού συνκενάτριαν, καί μήνυσ’ του νά ελθγι ώδε νά μου 
ίκανώση δίκαιον έκεϊ όπου ένι ή οίκίαι; β * τό δίκαιον κρίνει 
καί κελεύει ότι ό βισκούντη; καί οί κριταί πρέπει νά στείλουν 20 
δι αύτόν εί; γ '  φορά; νά έρτη νά ίκανώση δίκαιον εί; τήν αύ- 

φ.140.λήν | τού Ίαφ άτου  άπ’ αύτόν τό  ζη τούν· καί όταν ό μ αντα 

τοφόρο; νά τού π  ή τό μήνυμαν τ ή ;  αύλή; τού Ίαφ άτου , έν- 
τέ χ ε τα ι νά τό πή  εμπροστεν μ.αρτύρων άπα ί το ύ ; λ α ; τ ή ;  
χώρα; έκείνη; όποΰ εΰρίσκεται έκεΐνο; · κα ί μ ετά  τα ΰ τα , άν 25 
ούδέν Οελήση έκεΐνο; νά έλθη εί; τήν τρίτην φοράν, τό δίκαιον 

κρίνει καί κελεύει ότι ή αύλή νά βάλη εί; νομ,ήν έκεΐνον μ ετά  
τα ΰτα  τών οικιών, ού άπ’ έκεΐνον τό ζη τα , ο τ ι τούτον ένι 
δίκαιον, έω; όπου ό σίρε Τζουάν νά ελθη νά του ίκανώση

(1) χειρ. διότι διότι.



δίκαιον εί; το Ίά φ α  άπαυτα  ά π ’ αύτόν όπου του ζητά , καί 
χρή εκείνον νά έλθη πριν διαβή ό χρ[όνο;] καί ή ήμερα, και 
μέσα εί; τό χρόνον καί τ ή ;  ήμέρα; άφόν ένόμεψεν ή αυλή 

εκείνον, οΰ εκείνην · ό'τι άν έλθη άφόν ό χρόνο; και ή μερα 
5 διαβή άφόν ένομεύτην εκείνον, το δίκαιον κελεύει ότι ουδέν 

ή απορεί πλεΐον νά είσακουστή περί εκείνη; τή ; ύποθέσεω;, μέ 
τό κείμενον, καί αύτό; εκαμεν τό ζήτημαν με τό κείμενον 
εί δέ ερτη εμπρός πριν καί μέσον εί; τόν χρόνον καί εί; τήν 
ημέραν, εκείνο; ενι κρατούμενο; νά ίκανώση δίκαιον περί έκεί- 

ΊΟ νου του ζη τα  μέ τό κείμενον, ότι τό κείμενον καί τό δίκαιον 
καί ή άσίζα κελεύει, ότι κανεί; άνθρωπο; ούδέν έντέχετα ι νά 
ένκλητεψη εί; ετερην αυλήν τ ή ; βουργεσία;, παροΰ εί; εκείνην 
άπαυτα  τήν χούραν όπου κεΐτα ι τά  άπλίκια, οΰ τά  άνμ-πελια, 
οΰ τά  χωράφια, ενι καί τούτον κείμενον.

, -  σιδ. ΙΙεοί τών δύο άδελφών, οΰ των δύο άδελφάδω, όπου] Ο * ί
ούδέν έμ.οίρασαν μέσον του; το έκερδησαν, ου τό έσυνπιασαν, 
ώ ;περ  ό ε ί; ένι πλεΐον πλούσιο; παρά τόν άλλον άνευ νά του 

δώση ό πατήρ  του;, οΰ ή μητέρα του; εί; μοιρασίαν.
Έ ά ν  γίνετα ι ότι εί; άνθρωπο; έχει τά  τέκνα του, ώ ;περ  

2^ β’ υιού;, οΰ γ ,  οΰ δ , οΰ ε , οΰ θυγατέρα;, καί εκείνο; ό π α 
τήρ του ; έτελεύτην, χωρίς νά μοιράση τό έναν άπαί τό άλλον 
κατά  άδερφοσύνην, καί μετά  τα ΰ τα  εκείνα τά  άδελφια έγ ί- 
νουνταν του νόμου, και ό ει; εχει πολλά, περιττού παρα τον 

άλλο, οΰ έκαμέν τα , οΰ έχάρισάν τού τα , οΰ ηύρέν τα  μέ το 
25 ριζικόν του, τό δίκαιον κρινίσκει καί κελεύει νά κρίνουν, ότι 

έφειδήν ούδέν έμοιράσαν μέ τήν  αύλήν, ούδέ ό πατέρα ; του; 

ούδέν τούς έμοιράσεν, ά εις άδελφός ένι κρατούμενο; του άλ
λου νά μοιράση μετά  του πάντα  όσα έχει μέσα, παρευτύ; ό'τι 
νά τόν καλέση, καί ένι κρατούμενο; ό εί; του άλλου άπου 

30 πά ντα  όσα νά έχη καμωμένα νά του δώση τά  ήμισα, άφόν 

έγεννήθην ά /ρ ι τήν ημέραν άπου νά μοιραστού εί; τήν αύλήν,
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ου εμπροστεν καλού; ανθρώπου;, άνευ άν ένη ότι εκείνο; ό 
αδελφό; ώρμάστην γυναίκα, τό δίκαιον κρίνει ότι, άπού (4) 

<¡>•141. κανένα πραγμαν τό έπήρεν μέ τήν γυναίκάν του |, ούδέν ενι 

κρατούμενο; να δωση κανένα μ,ερτικόν του άδελφού του, κατά  
την άσίζαν · και άν έκείνος του ό άδερφό; έκλεψεν κανέναν 5 

βιον, και εδωκεν το μ.ερτικον του του άδελφου του, καί ό άλ
λο; ήςευρεν καλά πω ; τά  έ'κλεψεν ά π ’ αύτά όπου τοΟ εδωκεν 
τό μερτικον του, το κείμενον κελεύει ότι ένι ήτζου καλά κρα
τούμενο; να παρη το μερτικον του άπαί τήν τιμ.ωρίαν εκείνη; 
τ ή ; κακοοργία;, καθαπερ άν είχεν είστεν μ ετά  του έν τώ  άμα ίο  
νά τό κλέψουν· εί δέ τ ίπ ο τε ; εκάτεχεν ότι κλεψιμίον ητον 
εκείνον όπου του έδωκεν τό μερτικον του, τό δίκαιον κρίνει 
ότι ούδέν ένι δίκαιον κράτημ.ένο; εξω μόνον παρά εκείνον τό 
ε,.εριλαοεν το μερτικον του, άνευ έτέρα; τιμω ρία; νά έχη  εί; 

τό κορμίντου, κατά  τό κείμενον καί κατά τήν άσίζαν· καί 15 
τοιουτον άπαυτα  δίκαιον, καθά έλαλήθην άνωθεν, ένι καί εί; 
τ α ; άόελφα;, άν ενη γνησιαις καί άπό ενοϋ πατρό; καί άπαί 
μ ια ; μ.ητοο;, και όχι άλλοιω;, οτι άν ήσαν όλοι ένου πατρό; 
και πολλών μητέρων, οΰ άν ήσαν παντό; μ ια ; μητρός καί 
πολλών πάτερων, ούδεν ένι παντό ; κρατούμενοι ό εί; του έτέ- 20 
ρου νά μοιράσουν όλον, παρά τό ήμισο, καθά ένι ά νω θεν  εί 
Χέ άν έχη  κανένα άδελφόν, οΰ μίαν άδελφήν άπου ούδέν ένι 
νομίμου γάμου, ούδεν (2) ενι παντό ; κρατημένοι έκείνου, οΰ εκεί
νης, άλλα καλα κρίνει τό δίκαιον καί ή άσίζα ότι εκείνα τά  
τέκνα όπου ούδέν ένι γάμου, νά μοιράσουν τό έναν μέ τό 25 
άλλον, καθά έλαλήθην άνωθεν, μέ τό κείμενον καί κατά τήν 
άσίζαν.

σιε. Περί έκείνου όπου έβαλεν μίαν έδικήν του οικίαν εί; 
άμάχιν, οΰ χωράφια, οΰ άνπελώνα;, καί άν έκείνος, οΰ έκείνη

(1) χειρ. ό'τι άπού ό'τι άπού. (2) χειρ. ούδεν ούδεν.



όπου τά  έχει άμάχιν λαλεΐ ότι ενι έδικά του, ποταπδν δίκαιον 

γίνετα ι εις αυτά τά  χωράφια..
’Εάν γ ίνετα ι πραγμαν δτι έναν ενκλημαν έρχετα ι εις την 

αύλή περί τούτου, δ τ ι εις άνθρωπος, ού [/.ία γυναίκα βάλλει 
δ [αίαν του οικίαν άριάχιν, ού χωράφια, ού άνπελώνας, κάκεϊνος 

όπου έχει τδ  πραγμαν άριάχιν, λέγει τούτον « ή οικία ένι 
έδική μου, δ τ ι έχάρισάν μού την, ού έγώ έγόρασά την, ού έ- 
κράτησά την χρόνον και ημέρα άνευ προδιάξιμ.ον, καί κατά  
τούτον ενι έσεκόν μου, μέ τδ κείμενον καί κατά τδ συνήθιν 

10 τών 'Ιεροσολύμων », τδ κείμενον καί τδ  δίκαιον κελεύει καί
κρίνει δ τ ι αύτδς ό λόγος ούδέν πρέπει νά τδν άξιάζη τ ί 
ποτες, διότι πούλησι βουργεσίας ούδέν δύναται γενέσθαι, ά

νευ αύλής, ού άνευ ριαρτυρίας καλούς λάς, δ τ ι άλλοίως ού-
δέν χρήζει· καί δ ι’ αύτδν κρίνει ή άσίζα κείμενα, ο τι έάν

15 εκείνος, ού εκείνη | όπού έβαλεν τδ πράγμάν του άμάχιν φ.142. 
ή μπορεί νά δείξη μέ β’ μάρτυρας τδ πως του έδάνεισεν, καί 
είδάν τον νά λάβη άμ.άχιν τδ αύτόν, τδ  κείμενον κελεύει δ τ ι 
έκεΐνος ενι κρατημένος νά ζητήση τδ  άμάχιν με τδ κείμενον, 
καί πρέπει νά χάση εκείνον τδ του έδάνεισεν, διότι ήθελεν 

20 νά λάβη άδικα πράγμαν μέ μπαρατουρίαν, καί μέ τδ δίκαιον 
τδ  έθέσπισαν εις την άσίζαν, καί έκεΐνον τδ έδάνεισεν πρέπει 
νά πλερωθή εις την αυλήν, τ-?5ς ποίας έντέχετα ι νά εν/ι · καί 

έκεΐνος, άν οΰκ έχη μάρτυρας δνπρδς πως τδ έβαλεν εκείνον 
άμάχιν, άμμέ έβαλέν το άπλα  άρ.άχι μέσον τούς δύο, τδ  δί- 

25 καιον κρίνει δτι έκεΐνος ούδέν νά δείξη άπαύτα  όνπρδς πως 
τδ έγόρασεν τδ πραγμαν, έντέχετα ι νά τδ στρέψη μέ τδ κεί

μ ενο ν  καί έκεΐνος θέλει νά του δείξη μέ μάρτυρας έμπροστεν 
τούς ποιους την οικίαν έχάρισέν του, ού έπούλησέν την, τδ δ ί
καιον κρίνει καί κελεύει δ τ ι έκεΐνος του ποίου ήτον ή οικία,

30 οδ τδ πραγμαν, ήμπορεΐ νά ποίση νά σηκώσουν ένα των μαρ- 
τύρων εις πόλεμον, άν έχη τοιούτην αφορμήν, δ τ ι έκεΐνος ά-
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ποΰ νά τδν σηκώση, καί ει τις νικήσει τδν πόλεμ,ον, έντέχε- 
τα ι νά έχη καμωμένον τδ ενκλημαν, μέ τδ κ ε ίμ ενο ν  άμμέ 
καλά νά ήγνωρίζετε δτι ούδέν έμπορεΐ νά έχη πόλεμον, άν 
ούδέν χρηζη τδ  αίτημαν άπαί ένα μάρκον άσημιν καί άνων, 
δτι ούτως ένι τδ  κείμενον καί δίκαιον κατά την άσίζαν. 5

σΐ7· Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον περί ποταπδν δίκαιον έντέχε- 
τα ι περί έκείνου όπου ζη τα  έκεΐνον τδ ούδέν τού χρεωστούν, 
ού περιττού παρά τδ  ενι τδ μέλλει νά έ χ η .

Έ ά ν  γίνετα ι δτι κάτις άνθρωπος ένκαλέ έτερον άνθρωπον, 
ού γυναίκαν, τδ πώς τού χρεωστεΐ κανένα πραγμαν, καθάπερ 10 
έκεΐνος χρεωστεΐ του κ' πέρπυρα, κάκεϊνος ζη τα  του πέρπυρα 
ρ’, καί αύτδ πο ιεί το διά την κακήν του μηχανήν, ού άν τού 
έχρώστεν ένα άλογον, ού έτερον κανένα κτηνόν, κάκεϊνος ζητα  
δύο άντίς τού ένου, τδ δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι αύτδς 
έντέχετα ι νά έχη τοιούτην ζημίαν, δτι νά χάση τδ ζη τα  ά- 15 
δικά, καί δσα έμελλεν νά έχη, μέ τδ κείμενον καί μέ την
άσίζαν .

σιζ. Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον περί τώ πραγμάτων των χα -  
μένων, ποταπδν δίκαιον έντέχεται νά γίνεται, καί περί τούς 
παροίκους σκλάβους όπού φεύγουν έξω τού ρηγάτου. 20

ο.143. | Έ νι καταστημένον μ.έ την άσίζαν των Ιεροσολύμων δτι
ή άφεντία των πραγμάτων των χαμένων ούδέν πρέπει κανείς 
νά των περάση εις κανένα έτερον κορμίν, δτι εις δποιον τόπον 
όπού ό κύρης ήμπορεΐ νά εύρη τδ πραγμάν του κινητδν τδ 

ειχεν χάσει, έντέχεται νά τδ άναλάβη διά δρκου τ|δν| νά 25 
ποίηση. Ει δέ κανείς χάσει άλογον, κελεύει ή άσίζα δτι άν 
ένη, δτι έκεΐνος όπού τδ έχασε νά τδ εύρη εις κανένα τόπον, 
ού εις χώραν, ού εις έτερον άλλον τόπον, καί ήμπορεΐ νά έχη  
β' μάρτυρας πώς τον είδαν νά τδ έχη εις την δεσποτείαν του 
καί νά τδ νομευτη αύτδ τδ άλογον εις την οικίαν του, έντε- 30 
χεται νά τδ λά€η μέ τδ κείμενον. Καί άκόμη άν ένη κανείς



όποΰ άπλικεύει εις τήν 'Ιερουσαλήμ χάσει κανέναν έδικόν του 
προιγμαν, καν τε  σύρουν το , καν τε  βαστάξουν το εις καμμίαν 
όπλήν εις τήν γην τούς Σαρακηνούς, καί μετά  ταΰτα  γ ίνετα ι 

δτι κανείς πραγμ-ατευτής άξαναφέρνει, ου άξανασύρνει εις την 
5 γ·ην τ·ης έπανκελίας, ού τρ'.γύρου τούς χριστιανούς, και εκεί

νος όπου είχεν το αύτόν πραγμαν χαμένον, άνζγνωρισεν το, 
ούδέν ήμπορεϊ ποτε νά το άναλάβη κατά  πραγμαν χαμένον, 
διότι εκείνον το πραγμαν είχάν το πάρειν, οΰ είχάν το σύρειν 

είς την γήν τούς Σαρακηνούς, καί άφηκεν νά εν-ρ τούς χρι- 
10 στιανούς ■ άμμέ άν ήμπορή νά εχ·ρ β' πιστούς μάρτυρας όπου 

τον είδαν καί άγνώρισαν νά κρατρ καί νά νομεύεται το αύ
τον πραγμαν [καί) εκείνος όμνέ[γει ό']τι ήτον έδικόν του, έν- 
τέ χετα ι νά το έχη διά έπεσαΰτα εις όσα έκούστεψεν του 
πραγματευτώ  όπου το έγόρασεν εις την γήν τούς Σαρακη- 

15 νούς .
'Ομοίως εις το αύτο ’σάζουν μέσον τους ό νόμος καί ή ά- 

σίζα των Ιεροσολύμων, ότι ό σκλάβος κανενοΟ βουργέση κλέ
ψει κανένα πραγμαν του αφέντη του, καί έφυγεν άπαί τον 
αφέντην του, καί γίνετα ι ότι κανείς του γεΐτος περιλανβάνει 

20 έκήν την κλεψίαν εις τον οίκόν του, ου άν ένη ότι ά σκλά
βος όπου ήΟέλησεν νά φύγ·ρ, ού καθοδηγα έτερον σκλάβον, 
καί ό αφέντης του ή μπορεί νά τον ποοβιάσρ διά β' μαρτύρων 
πιστών, ή μπορεί νά τον κράξη διά κλέφτην, καί έκεϊνος ένι 
κρατούμενος νά στρέψη του άφέντη του τον σκλάβον του, ού 

25 τό έχρηζεν ό σκλάβος του καί όση ζημίαν νά του ποιήση ό 

σκλάβος τ ο υ .
σιη. Περί εκείνου όπου έχασεν το χτηνόν του, ού έτερον 

άλλον βίον, καί ευρίσκει το έχασεν επάνω τινός, ποταπόν δ ί

καιον χρή γ ίν ετα ι.
30 ’Εάν γίνετα ι ότι είς άνθρωπος έχει α' κτηνόν έδικόν του 

χαμένον, ού έτερον άλλον βίον κινητόν, καί γ ίνετα ι μ ετά  ταΰ-
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φ.144.τα  ότι ευρίσκει τό κτηνόν έκεϊνον, ού έκεϊνον τον βγίον | τό
έχασεν έπάνω κανενοΟ, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι έκεϊ-
νος όποΰ έχει τό πραγμάν του χαμένον καί ηύρέν το, έντέχε-
τα ι να τό άναλάβη μέ τοιούτην όπλήν, ότι έντέχετα ι νά δεί-
ξη με β πιστούς μάρτυρας όπου νά όμόσου έπάνω είς τ ά  ά- 5
για , ότι έκεϊνον το κτηνόν, ού έκεϊνον τον βγίον ένι έκείνου
όπου τό ζητα , καί είδάν το νά τό νομεύγεται καί νά τό κρα-
τ·ρ, καί τότες έντέχετα ι έκεϊνος όπου ζητα  τό πραγμαν νά 
όμόση απάνω είς τά  άγια  ότι έκεϊνος έκεϊνον τό πραγμαν ού- 
δέν τό έπούλησεν, ουδέ επαφηκεν νά τό πουλήσουν, ούδέ έχά - 10 
ρισέν το, ούδέ άφηκεν νά τό χαρίσουν, ούδέ άμάχεψέν το, ούδέ 
άφηκεν νά τό άμαχέψουν, ούδέ έδάνεισέν το, ούδέ άφήκεν νά 
τό δανείσου, άμμέ ούτως τό έχασεν, καθά λέγει, καί μετά  
τό αύτό χρή νά λάβη τό πραγμάν του, μέ τό δίκαιον καί με 
την άσίζαν. ]5

σιθ. Περι εκείνου του βίου τό έκλέψα καί έσυράν το, ού 
έπ-ηράν το είς την γήν τούς Σαρακηνούς, καί μετά  τα ΰ τα  ά- 
ξαναέρχεται είς την γήν τούς χριστιανούς, τη ντα  έντέχετα ι 
νά γ έ ν η .

’Εάν γ ίνετα ι ότι εις βίος, ού ένα ζώον έξήλωσέν το κανένας 20 
κανενοΟ ανθρώπου, ού έστέρησάν τού το δυναστικώς, ού έπα- 
ράβγαλαν το είς καμμίαν όπλην είς όλον τό ρηγάτον των 'Ιε 
ροσολύμων, καί έκεϊνον τον βίον έπηράντο, ού έσυράν τον είς 
τούς Σαρακηνούς, καί μετά  τα υ τα  γ ίνετα ι ό τι έκεϊνον τον 
βγίον, ού έκεϊνον τό κτηνόν έξαναφέραν το είς τήν γήν τούς 25 
χριστιανούς, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι έκεϊνος όπου 
έχασεν τό κτηνόν, ού τόν βίον ούκ έχει μετά  τα ΰ τα  κανένα 
δίκαιον, ότι τό πραγμαν έφέρτην είς τήν Σαρακηνίαν έξω της 
δουλείας του ρηγάτου, μέ τοιοΰτον, ότι έκεϊνος έπάνω του 
ποίου εύρίσκεται τό πραγμαν, ού τον βίον έντέχετα ι νά δείξ-ρ 30 
δύο μάρτυρας όποΰ νά πομν κατά  μάρτυρες, ότι έκεϊνον τον
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βίον άγοράστην, ου εκείνον τον ζώον έσύρτην άπα ί την γην 
τού; Σαρακηνούς, έντέχετα ι μετά  τα υ τα  νά μείνρ άνενόλη- 

τος, κίτες · άμμέ ότεσαυτα ορίζει το δίκαιον δτι εκείνους όπου 
έχει το π ρ ϊγ μ α ν  χαμ,ένον έντέχετα ι νά έχρ έπεσαυτα δίκαιον,

0 δ τ ι ήνπορεΐ νά άναλάβρ τδ πραγμ-άν του διά έπεσαυτα ό'σα 
ήμπορεΐ νά δείξρ, ου μέ τόν όρκον του, ου μέ μάρτυρας, ότι 
έγόρασέν το άπαί την Σαρακηνίαν, και τούτον ενι δίκαιον · άμ
μέ καλά ορίζει τδ δίκαιον, ό'τι εκείνος, πριν λάβρ τδ πραγ- 

μάν του διά έτεσαύτα όσα τδ άγόρασεν ό πραγματευτης, ενι
10 κρατούμενος νά δείξρ μέ δύο μάρτυρας, νά δμόσουν έπάνω εις

τά  άγια  πώς τον είδαν νά τδ νομεύεται καί νά τδ κρατρ 
εκείνο τδ ζητά , καί έπειτα  έντέχετα ι καί αύτδς νά όμόσρ 
έπάνω εις τά  άγια  τδ  πως | τδ πραγμαν έκεΐν’ ούδέν έπού-φ-Ηυ. 
λησέν το, ουδέ έχάρισέν το, ουδέ άμάχεψέν το, άλλά ούτως 

15 τδ έ'χασεν καθά ειπεν, καί μ ετά  τούτο νά λάβρ τδ έδικόν 
του, έάν θέλρ, πλερόνοντα πά ντα  ό'σα έδωκεν, ότι ούτως ενι 
κείμενον· εί δε ήνπορούν νά γινώσκουν, ού νά -/¡γνωρίσουν, ό'τι
αύτδς ενι ό κλέφτης όπου έκλεψεν τδ  πραγμαν, δτι ειδάν τον
πως τδ έσυρνεν εις τδ  ύπαν του, καί διά τδ ούδέν ευρίσκει 

20 κανέναν μάρτυραν όπου τδν είδαν νά τδ άγοράσρ, ού πως τού 
τδ  έχάρισαν εις τάιν Σαρακηνίαν, τδ δίκαιον κρίν’ καί κελεύει 
¿'τι έκεϊνος όπου έχει τδ πραγμαν χαμένον έντέχετα ι νά τδ 
λάβρ δλον έλεύτερον, καί τδν κλέφτην νά τδν κρεμάσου, καί 
τ ίποτες νά μη του δώσουν άπού πασαν πραγμαν τδ έβγαλεν 

25 άπαί την Σαρακηνίαν, καί πάντα  ό'σα έχει ούτος ό κλέφτη; 
έντέχεται νά ένρ του ,άφέντη της χώρας εκείνης όπου αϋτδν 
τδ κακδν νά γένρ, ό'τι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, κατά  

την άσ ίζαν.
σκ. Αύτού νά ακούσετε τδ  δίκαιον εκείνου όπου έκόκισεν 

30 την ημέραν όπου έχασεν τδ πραγμάν του, καί ποταπδν δίκαιον 
έντέχετα ι νά γένρ έξ αυτόν το υ . ,
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Έ άν γίνετα ι δ τ ι ό κάτις άνθρωπος, έάν τού κλέψουν- κανέ
ναν πραγμαν έδικόν του, ου κτηνόν του, καί εύρ-ρ το έπάνω 
κανενου ανθρώπου, κάκεΐνος όπου εις ποιον εΰρεθ'ρ ζη τα  εκεί
νου όπου τδ  έχασεν « π ό τε ; έχασες έσού αύτά τ ά  πράγμα
τ α ;  » κάκεΐνος άποκριναται « έχασά τα  τά  Γέννα, ού τδ 5 
Πάσχαν · » καί άν εκείνος όπου νομεύγεται τδ κτηνόν, ού τδ 
πραγμαν εκείνον ήνπορεΐ μετά  τα ύ τα  νά δείξρ μέ β' μάρτυ
ρα; όπου νά ποιήσουν κατά  μάρτυρας, δ τ ι εϊδάν τον ότι έκεΐ- 
νον τδ κτηνόν, ού έκείνον τδν βίον νά τδν νομεύγεται έ'να 
μήναν όπρότερα τού Πασχάτου, ού των Γεννών, έκεΐνο; όπου ίο  
ζη τα  τό κτηνόν, ού τδν βίον ούδέν έντέχετα ι πλεΐον νά έχρ 
κανένα κείμενον, ού νά τδ περιλάβρ · εί δέ έκεΐνο; ούδέν ή μ 
πορεΐ να το δειξρ πώς τδ ειχεν πριν τον καιρόν τδν λαλεϊ 
εκείνος, πρέπει νά ενρ ένοχος έκείνης της κλεψίας, μέ τδ κεί
μενον, καί έντέχετα ι νά λάβρ την τιμωρίαν τοιούτην ως γιδν jg  
έντέχετα ι νά λάβρ κλέπτης κρατημένος· καί τοιούτον δίκαιον 
έντέχετα ι νά γένητα ι παντδς βίου κλαπέντος κινούυ.ενον, ό'τι 
αν ενρ ότι εκείνος οπού ζη τα  δύναται παραστήσαι διά β' μ.αρ- 
τυρων πώς το είχεν α μήναν προτήτεοα παρά τδν καιρόν τδν 
είπεν ότι εχασεν το, ούδέν έ'χει άπεκεΐ πλεΐον δίκαιον κανέ- 20 
ναν διά νά λάβρ τδ αύτδν έ'νεκεν τούτου, ούδέ έντέχετα ι κα
νείς άνθρωπος νά όνοματίσρ την ήμέραν όπου τού έκλέψαν 

0.146. τδ πραγμάν του, ού έστέρεψάν τ ο ύ τ ο , ου | έπαράβγαλάν τού 
το, ό τι κανείς άνθρωπος ούδέν τδν δυναστεύγει νά την όνο- 
ματίσρ . 25

σκα. Περι εκείνου, ού έκείνης όπού κρατεί κανένα πραγμαν 
ξένον, καί βάνει το άμάχι, ού πολέμα νά τδ ξενώσουν μέ καμ- 
μ ία  άφορμην διά νά μηδέν ερτρ είς δικάσιμον.

Έ άν γ ίνετα ι ότι εις άνθρωπος, ού μία γυναίκα κοατεΐ κα
νένα πραγμαν άδικα, άπαί τδ ποιον πραγμαν ήξευρέ το καλά 30 
ότι έμελλαν νά τδ φέρουν είς ένκλημαν, κάκεΐνος δίδει έκεΐνο
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τδ πραγμαν έτέρου άμάχιν, οΰ παραδεΐ εκείνον τδ πραγμαν, 
οΰ δίδει το εις προικίον διά άφορμήν νά το άξαναλάοη, μ.έ 
τοιούτην μηχανήν, διά νά τοϋ μείνρ διά έτερον κορμίν, οΰ 
δ ιατί ούδέν θέλει νά άνκάλέτχι παρά τίνος, εί δέ μ.έ έκεϊνον 

5 όπου κρατεί τό πραγμαν, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει ό'τι 

εκείνος, ου εκείνη όπου έχει δίκαιον εϊ; τδ  πραγμαν, ή απορεί 
[νά| ζητήση έκ[είνου] όπου θέλ[ει] άπαί τούς δύο, τούτέστιν 
ού έκεϊνον όπου τδ κρατεί, οΰ εκείνο όπου του τδ έδωκεν, οΰ 
εκείνον όπου του τδ έπούλησεν, οΰ έκεϊνον όπου τοϋ τδ έχά- 

10 ρισεν, οΰ έκείνου όπου τώ  έδωκεν εις προικίον, οΰ εις παρά- 
δοτιν, καί έάν έκεΐνος άνκαλέ προτήτερχ έκεϊνον όπου τδ πραγ- 

μχν έπαράδωκεν εί; όρμ,χσίαν, οΰ εις παρακαταθήκην, καί νι
κήσει τον κατά  τδ δίκαιόν του (1), διά τ η ;  άγνωριμίδχς τής 
αύλή; καί των κριτών, τδ  δίκαιον κρίνει ό'τι, άν ένη κρατη- 

13 μένος νά τοϋ τδ στρέψη, κατά  τδ έκριναν με τδ κείμενον, α
κόμη, άν ένη ό'τι τδ πραγμαν έπαράδωκέν το έτέρου, καί κρί
νει τδ δίκαιον, ό'τι έφειδήν ό'τι έκεΐνος έχει μετά  του καμω- 
μένον τδ δίκαιόν του, οΰ έχασέν το, ούδέν ένι πλεΐον κρατη
μένο; νά ένκλητέψη μ.έ τδν έτερον, μέ δίκαιον, ουδέ κατά τήν 

20 άσί',αν τοϋ ρηγάτου τών Ίεροσολύμιυν.

σκβ. Περί των αΐροτών λέγει αύτοΰ, των νά βάλουν έκεΐνοι 
όπου έ'χουν άθιλογήν νά τούς βάλλουν α ιρ ετά ;.

Έ άν γ ίνετα ι ό'τι καμμία δυσκεψία, οΰ καμμία ζ' 
νενοΰ βίου, οΰ κανενοΰ άλλου πραγμάτου, καί γ ίνετα ι ο τι οι 

25 δύο έν τω  άμα θέλουν νά βάλλου β' άνθρώπους, οΰ περιττού, 
καί έρχουνται εις τήν αυλήν καί ζητοϋν εϊδησιν, τδ δίκαιον 
κρίνει ο τι ή αυλή ένι κρατούμενη νά τούς δώση εΐδησιν, καί 
κρίνει τδ  δίκαιον, ό'τι έάν έκεΐνοι οί δύο εις τούς ποιους έδό- 
θην τδ ένκλημαν ούδεν ήμποροϋν νά συνπάψουν, ήμποροϋν νά

(1) χειρ. δήκενάν του .

φ.14

κράζουν καλα έτερον άνθρωπον καλο π  ίμερον, οΰ β', καί όταν 
συνμπάψουν εις τήν συνείδησίν τους εις τήν αλήθειαν, τδ δί
καιον κρινίσκει οτι ενι κρατούμενοι νά κρατήσου τήν κρίσιν 
τους, τούτέστιν νά τήν τελειώσουν, καί έκεΐνος όποΰ νά μίη- 
•δέν κρατηθή, καί νά μείν-ρ διά της | αφορμής του, κρίνει τδ  5 
δίκαιον νά χάσρ τδ  δίκαιόν του τής ζητήσεώς του, καί ό άλ
λος νά κάμ·ρ τδ  ζήτημάν του, ώςπερ άν είχαν κριθή, οΰ νά 
ήθέλησαν (1) νά κρίνουν τίς ένίκησεν, καί ένι ακόμη κρατού

μενος νά πλερώσ-ρ τήν τιμωρίαν, λεγάμ ενη . πέναν, άν έβάλτην 
απ' αυτούς, έκεΐνος όποΰ ένι νά πλερώσ·ρ τδ  ένκλημαν έκεϊνον 10 
άποϋ μένει τδ δίκαιον, τούτέστιν όπου νά έβγή άπαί τήν έ- 
ξουσίαν του καί άπ’ έκεϊνον τδ νά ’ποΰν · καί άν ένη πλεΐον 
τών δ', οΰ ε' όποΰ ένι εις τήν έξουσίαν τους έκεΐνος όποΰ ένι 
τδ ένκλημαν, καί ούδέν ήμποροϋν νά συνπάψουν, τδ δίκαιον 
κρίνει και κελεύει, ότι εκεί οποΰ νά συνμ,πάψουν οί πλεΐον 15 
έντέχετα ι νά τδ  κρατήσουν στερεωμένον, κατά  τδ  κείμενον, 
τδ να ποΰν μ.ε το κειμ.ενον · εί δε οΰδέν ήμποροϋν νά συνπά
ψουν, καλά έμπορεΐ τδ ένκλημαν νά στραβή εί; τήν έξουσίαν 
τής αύλής, οΰ εις τήν έξουσίαν ετέρους ανθρώπους, έάν θέλουν 
καί τοΰτον ένι κείμενον καί δίκαιον, κατά  τήν άσίζα.ν των 20 
Ιεροσολύμων.

σκγ. Αύτοΰ λέγει περί έκείνου όποΰ έλάβιυσεν τδν δοΰλόν 
του, καί θεωρώντχ ό γιατρδς έσύνμ,παψεν νά τδν γιάν-ρ, καί 
μετά  τα ΰ τα  είχέν τον κόψει κακά, έτελεύτην, πώς τδν έντέ- 
χετα ι ό ϊατρδς νά τδν άμαντιάσ η . 25

Έάν γίνετα ι διά κανέναν ριζικδν ότι λαβόνω έναν μου σκλά- 
βον, οΰ μίαν μου σκλάβαν, οΰ έτερον κανένα κορμίν λαοωμ-έ- 
νον, καί έφεραν α' γιατρόν, καί κείνο; ό γιατρδς συνμπαύγει 
μ-ετά μου εις τιμήν νοματισμένη, καί είπέν μου εις τήν τρ ί-

Τ Η Σ  Κ Ϊ Π Ρ Ο Γ  Β. 429

(1) χειρ. ού να ήθέλησαν, ού νά ήθέλησαν.



την ήξεραν, έφειδήν είδεν καλά τάς πληγάς, ό τι καλά νά τον 
γιάνη άκωλύτως, καί γίνετα ι μετά  τα ύ τα  ο τ ι έκοψεν κακά, 
οΰ διά το  ούδέν έμ,ελλεν νά τον κόψη, καί εκοψεν το, καί δι’ 
αυτό έτελεύτησεν, ου διά τό έντέχετον νά σκίση τήν πλη γή ν  

5 του, οΰ τό αύγάσιμον, οΰ τό άπόσταμαν, του μάκρου, καί 
εκείνος έσκισέν το του πλάτου, τό λέγετα ι τραβερς, καί δ ι’ 
αυτό έτελεύτησε, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δ τ ι εκείνο; 6 
γιατρός έντέχετα ι νά καλλιωτερίση τον σκλάβον, οΰ την σκλ.ά- 

βαν, μέ τό κείμενον, όσα εχρηζεν ώς την ημέραν άποΰ έλα- 
10 βώΟην, οΰ έτεσαύτα όσα έκούστεψεν άπ’ εκείνον άποΰ τον ά - 

γόρασεν, δτι οΰτιο; ένι τό δίκαιον καί τό κείμενον, κ α τά  τήν 
άσίζαν · καί ομοίως ή αύλή έντέχετα ι νά τον άπολογιάση αυ
τόν τον γιατρόν άπαί την χώρα εκείνην άποΰ έπαίησεν αύτήν 
την κακήν γ ια τρεία ν . 'Ομοίως έάν έκεΐνό; μου ό σκλάβος ειχεν 

15 την πληγήν εις τόπον θερμόν, οΰ εις τόπον όπου εμελλεν νά 

βάλλη πράγματα  θερμά, καθά ενι απάνω του ρ.υαλοΟ|, οΰ ά-φ.148. 
πάνω των νεύρων, οΰ επάνω των δρμων άποΰ ένι άποΰ κρυον 
φυσικόν διά τά  νεύρα, καί εκείνος ό γιατρός βάλλει τώρα δρο- 
σινά πράγματα , καί έπέθανεν δι αυτό, τό δίκαιον κρίνει καί 

20 κελεύει ο τι ό γιατρός ενι κρατούμενος νά πλερώση την τιμήν 
εκείνου του σκλάβου, οΰ τής [σ{κλάβας μέ τό κείμενον καί 
μέ τό δίκαιον * ομοίως είχεν άπόσταμαν κανένα τόπον κ ιντύ- 
νου καί εμελλεν νά βάλη πράγμ ατα  μ α λ α χτά  Μ ?  ά μαλα- 
χτιάνη  καί νά τό ψήση, διά νά σύροη εκείνον τό κακόν έξο>,

25 καί εκείνος ό γιατρός βάνει π ρά γμ α τα  θερμά καί ξερά, καί 
διά τούτο έ'κεΐνο τό κακό ενοιξεν άπ’ έσω καί έπέθανε, τό δί

καιον κρίνει δ τ ι αυτό; ό γιατρός ενι κρατούμενός μου νά μου 
τον πλερώση, μέ τό κείμενον · ομοίως έάν έκεΐνος ό σκλά
βος μου αν ειχεν την πληγήν εις τήν  κεφαλήν, οΰ εις τόν 

20 ποντικόν του χερίου, οΰ εις έτερον τόπον του κιντύνου, καί 
εκείνος ό γιατρός έποΐκεν μ.ίαν ημέραν, οΰ δύο, καί ούδέν τόν
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άλλαξεν καί εβαλλεν έτεσαύτα πράματα θερμά άπαί των ποίων 
ό ποντικός τού μερίου, οΰ του μερίου τού σκλάβω έποντίστην, 
καί έβρώμισεν ή πληγή, οΰ διατί έμείνισκεν καί ούδέν τό 
έγιάτρευγεν καθημερινόν, καί έπέθανεν διά τούτον, τό δίκαιον 
κρίνει καί κελεύει δτι εκείνον τόν γιατρόν ένι κρατούμενος 5
νά μέ πλερώση έτεσαΰτα όσα ρ,οΰ έκούστεψεν, δτι αυτόν ενι 
κείμενον καί δίκαιον, κατά τήν άσίζαν · ομοίως έκεΐνος ό για
τρός, αν δείξη μέ καλαϊς μαρτυρίαις, δτι έκεΐνον τόν έγιάτρευ
γεν ε'πεσεν μέ γεναΐκαν, οΰ ήπγεν κρασίν, οΰ εφαγεν κανένα 
άτζαλον φαγητόν άπ έκεΐνα άπαί τά έδιαφέντεψεν, οΰ έποίη- ίο
σεν κανένα πραγμα τό ούδέν έντέχετον νά ποίηση ήτζου έ- 
γήγορα, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι, άν έ'νη καί ό για
τρός έγιάτρεψέν τον άλλοίους παρά τό έντέχετον, ούδέν ενι τί
ποτες κρατούμενος νά τον πλερούση, διότι πλεΐον φανερόν δί
καιον ένι νά ’γροικηθή δτι έτελεύτησεν διατί έποίησεν τό ού- 15 
δέν έντέμετον νά ποίηση καί ήτον διαφεντεμένος δτι νά ποιή- 
ση, δτι διά τό κακόν φαγίν, καί τούτον ενι κείμενον καί δί
καιον, κατά τήν άσίζαν · εί δέ ό γιατρός ούδέν τόν έδιαοέν- 
τεψεν άπό τίποτες νά φάγη, οΰ νά πγή, οΰ νά μηδέν πέση 
μέ γυναίκα, κάκείνος έτζαλόφαγεν καί έτζαλόπγιεν χ.αί ήτον 20 
μέ γυναίκα, καί έποικεν τό ούδέν έντέχετον καί έπέθανε, τό 
δίκαιον κελεύει δτι ό γιατρός ένι κρατούμενος νά τόν πλερώ- 
ση, μέ τό κείμενον, διότι ό γιατρό; ενι κρατούμενος παρευτύς 
όταν ίδή τον άσθενήν, νά τόν όρίση τήντα μ.έλλει νά φάγη, 
καί νά τον διαφεντέψη τό τήντα νά μηδέν ποίση, καί τό ένι 2 5 

ο,ΐ49.κα|τάδικ.ύν του · καί έάν ούδέν τό ποίηση, καί νά τού γένη 
εναντίον, νά ένη απάνω τού γιατρού · εί δέ ό γιατρός ούτος 
μέσα εις τόν καιρόν όπου έπήρεν τούτον νά τόν γιατρέψη, 
έλ,αχέν τον κακόν ριζικόν, έπιάστην παρά των ’Αγαρηνών, οΰ 
άσθένησεν, οΰ έτερος κίντυνος παρά τό ποιον ούδέν έμπόρεν 30 
νά έρτη νά τόν ίδή έκεΐνον τόν άστενή καί τελευτά, τό δί-



καιον κρίνει ο τι 6 γιατρός ούδέν ενι κρατούμενος τ ίποτες νά 
τον άμαντιάσή, μέ το κείμενον. Και έάν έκεϊνος ό γιατρός 
έγιάτρεψεν ήτζου  κακά τόν άστενήν, καθώς άνο^θεν έλαλήθην, 
άνθρωπον έλεύτερον, οι) καμμίαν έλεύτερην γυναίκαν καί άπε- 

5 θαίνουν, το δίκαιον κρίνει δ τ ι έκεϊνον τόν γιατρόν νά τόν κρε
μάσουν, καί πάντα  όσα έ'χει έντέχετα ι νά γένουν του άφέντη, 
κείμενα· εί δέ έπηρεν τίπ οτες άπα ι τόν θνητόν έντέχετα ι νά 
στραφούν του ; συνκενεϊς τούς τεθνεώτος άπαι τά  πρά γμ α τα  

του γιατρού, μ.έ τό κείμενον- ομοίως ό γιατρός έγιάτρεψεν 
10 α’ μου σκλάβον, ού σκλάβαν όπου ειχεν τόν πόδαν θλασμένον, 

οΰ την γεΐραν, καί ειπεν καλά νά τόν ίάνή, καί άν ήτον αυ
τόν, ό'τι έκεϊνος νά τόν ένωσεν δτι νά τόν ειχεν ίσα γ ιατρέ- 

ψειν, καί εβαλεν την χεϊράν του (διά στοιχημάτου γενομένου, 
καί έπήρέν τον καί έγιάτρεψεν τον ήτζου κακά με τά  έμ π λ ά - 

13 στριά του όπου ούδέν έχρηζαν τίποτες, κάκεΐνος έμεινε λαοο>- 
μένος πάντοτες, τό δίκαιον κρίνει ότι έκεϊνος ά γιατρός ενι 
κρατούμενος νά πάρη έκεϊνον τον σκλάβον, καί νά πλερώση 
τόν αφέντη του δσα του έκούστεψεν · καί άν ό γιατρός ούδέν 
έχνί άπόθεν πλερώσει ό'λα, τό δίκαιον κελεύει δτι έκεϊνος ενι 

20 -κρατημένος νά άφησα, τόν σκλάβον του αφέντη του έκείνου 
όπου ήτον έδικός του, μέ τοιουτο, δτι έκεϊνος ό γιατρός νά 
τόν καλλιωτερίση δσον έκεϊνος ό σκλάβος νά ερτη παρκάτω, 
δ ια τί έ'νι λαβωμ-ένος διά τό πτα ϊσμάν του · εΐ δέ άν ειχεν 
ποιήσειν αύτόν τό λάβωμαν ένου χριστιανού, ού μίας χριστια- 

25 νης, τό δίκαιον κρίνει ό'τι νά χάση τόν δεξιόν του γρόθον καί 
νά μηδέν ζημιωθ?) πλεϊον άλλον, παρά ά.ν έπηρεν άπ  έκεϊνον 

τίποτες νά τό στρέψη κατά  τό κείμ.ενον.
σκδ. | Αύτου λέγει περί έκείνου του καβαλλάρη, ού του φ.150. 

βουργέση όπου στέλλει τό κτηνόν του νά το μαρετζασιάση,

30 τούτέστιν νά τό γιατρέψουν, καί λαβόνει το, οΰ ψοφα, πώς ό 
καλλικας έντέχετα ι νά τό καλλιωτερίση, ήγουν νά τόν πλερούση.
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Έ άν γίνετα ι δτι άπού κανένα άδέξιον, δτι κανείς άνθρω
πος, δγιος καί άν ενη, ού καβαλλάρης, οΰ βουργέσης, στείλει 
τό κτηνόν του να τό καλλικώση, ού νά τό γιατρέψουν, κανε- 
νοΰ καλλικά, κάκεΐνος γιατρεύγει το ούτως κακά δτι λαβόνει 
το, ού ψοφα, τό δίκαιον κρίνει δτι έκεϊνος του ποίου ήτον τό 5 
άλογον, άν ήτον λίζιος, έ'νι κρατούμενος ό καλλικας νά του 
δωση δια τό άλογον τό έσκότωσεν πέρπυρα μ’, εί δέ ήτον 
μούλα, ού βορδώνιν, νά του δώσή πέρπυρα λ', μέ τοιουτον, 

οτι το κτηνόν, ου ψόφιον, ού λαβωμένον, μέ δλον τό π ε τ ζ ί 
νά γίνετα ι τβΟ καλλικα, μέ τό κείμενον καί κατά  την άσί- 10 
ζαν · ει δε άν ενη ότι εκείνου όπου ήτον τό κτηνόν τό ψοφι- 
σμένον, ου τό μαχανιασμένον, άν ένη καβαλλάρης, ού βουρ- 
γεσης, όχι λίζιος, τό δίκαιον κρίνει δτι έκεϊνος 6 καλλικας ενι 
κρατουμ,ενος να δωση ετερον κτηνόν ώς περ ήτον έκεϊνον τό 
ψοφισμένον, ού το μαχανιασμένον, ου έτεσαυτα ν.αρτζά δσα 13 

εςαζεν κατα  τ.-,ν ήμ,εραν άπου το εγιάτρεψεν, δτι ούτως ένι 
κείμενον * ει δε έκεϊνος οπού έκαλλίκονεν το άλογόν ρ.ου έκάρ- 
φωσέν το, καί α π ’ έκεϊνον τό κάρφωμαν ένέβην νερόν καί τό 
κτηνόν μου έλαβώθην, τό δίκαιον κρίνει δ τ ι έ'νι κρατημένος νά 
τό πλερούστι δσα καρτζά χρήζει τό άλογον, διά έκεϊνον τό 20 
λάβωμαν, δ τ ι ούτως ενι τό κείμενον. 'Ομοίως έάν στείλω τό 
άλογόν μου ένου καλλικα διά νά έβγάλη τούς κορδαψιούς του, 
καί έκεϊνος εβγαλέν τους ή^ζου κακά, εβγαλέν του τά  'μ μ ά -  
τ ιά  του ούτως δτι πλεϊον ούδέν γα γ ίζε ι, τό δίκαιον κρίνει καί 
κελεύει ότι έκεϊνος ό καλλικας έ'νι κρατούμ.ενος νά του στοέ- 25 
ψή έτερον τοιουτον χτηνόν, ώς γιον ήτον έκεϊνον, ού την τ ι 
μήν του, κατά  τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν. 'Ομοίως έάν 
στέλλω έναν μου κτηνόν του καλλικα διά νά τό κάψη, καί 
γίνετα ι δτι έκεϊνος καύγει το ήτζου κακά δτι μαχανιάζει το, 
οΰ ψοφα διά έκεϊνον τό λάβωμαν, τό δίκαιον κρίνει καί κε- 30 
λεύει δ τ ι ό ρηθείς καλλικας ένι κρατούμενος νά τό άμεντιά- 
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στ), κατά το δίκαιον καί κατά  τήν άσ ίζαν . Περί πάντων των 
κακών ποιημάτων των νά ποίηση εί; καλλικας του κτηνοΟ 
μου, τοιούτων ώ; γιον νά εν-/) διά την κακοπραξίαν του καί 
διά την άφορσύνην του, δ τ ι ούδέν έγίνωσκεν καλά νά το | όδη-<ρ. 

5 γήσγ, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι οποίας δουΐλίας ή τέ
χνη ; ένι] ό τεχν ίτης όπου ποντίζει ετέρου πραγμ.αν όπου 
τό χειροτερίζει, όλοι οί τ ε χ ν ΐτα ι; την ζημ,ίαν νά την καλλιω- 
τερίσουν, κατά  τό κείμενον καί κατά  την άσίζαν.

σκε. Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου του γιατρού όπου 

10 έρχεται νά γιατρέψω τον σκλάβον τινός, καί διά κακά βοτά
νια πεθαίνει, πιο; χρή νά τον καλλιιοτερίστ), νά τον πλερώσγι.

’Εάν γίνετα ι άπό ριζικοΟ δτι έναν μ.ου άμάλωτον ένι άστε- 
νή; άπού κοιλιακόν, καί εί; γιατρό; έρχεται εί; έμέν καί λα- 
λε ϊ μου « πολλά καλά νά τον γιατρέψω » , καί σάζει μετά  

15 μου εί; αποκοπήν τελειωμένην, καί έ'πειτα γ ίνετα ι δτι δίδει 

του βοτάνια προφορητικά, ου πρά γμ α τα  θερμά διά τά  ποια 
τό  συκωτίν του σέπεται, καί π ά γει έτεσαυτον ή κοιλιά του 
δτι π ά γει τό φλανκίν του, καί έκεϊνο; έπρεπε νά του δώσω 

πράγματα  στυφικά καί ψυχρά, καί ούδέν τό έποΐκεν ποτέ, τό 
20 δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι αύτό; ό γιατρό; ένι κρατούμε

νος εναντίον το 0 σκλάβου μου, οΰ την τιμήν του έτεσαΰτα 
όσα μου έκούστεψεν άχοι εκείνη; τής ημέρα; άποϋ έτελεύτη- 
σεν, καί οΰτω; ένι κείμενον και δίκαιον κατά  την άτίζαν.

Ό μ ο ίω ; εάν γίνετα ι δτι εί; μου σκλάβος ένι άστενής άπού 
25 πυράν μεγάλην την ειχεν μέσον εί; τό κορμίν του, καί εκεί

νο; ό γιατρό; έφλογοτόμησέν τον πριν τόν καιρόν του όπου ού
δέν έχρήζετον νά <ρλογοτομήσ·/ι, καί έβγαλεν πολύν αίμαν, δτι 
ούτο; ό ασθενή; άπαί την άχαμνοσύνην τ ή ;  πυρα; την ειχεν 
καί άπαί τήν φλογοτομίαν ένέβην του ή πυρά εί; τήν κεφα- 

30 λήν, καί έφερνεζιάστην καί άπέθανεν, τό δίκαιον κρίνει καί 
κελεύει δτι έκεϊνο; ό γιατρό ; ένι κρατούμενος νά τόν πλερού-
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στ) μέ δίκαιον δσα ό σκλάβο;, οΰ ή σκλάβα έζάζαν, οΰ δσα 
έκούστεψαν παρά τή ; πρώ τη; άγορας, δ τ ι οΰτω; ενι δίκαιον 
καί κείμενον, κατά τήν άσ ίζαν.

Όμ.οίω; έάν γ ίνετα ι δτι εί; μου σκλάβο; καί εχεκ πολλήν 
κρυότην, καί εί; γιατρός έρχεται όνπρός καί λέγει δτι νά τόν 5 
γιάντ] καλά, καί σάζει μετά  μου, καί παίρνει νά τόν γ ιατρέ
ψω νά τον γιάντ), καί γ ίνετα ι δτι φλογοτομα τον άπάνω εκεί
νου του κρυαμου, καί τούτον πολομα το άπα ί τήν άφροσύνην 

του δτι ούδέν ήξευρεν καλά νά ήγνωρίσϊ) τήν καρούραν του, 
ούδέ νά τόν άγνωρίσϊ), κάκείνου του άστενή γυρίζει του βή- ίο  
χας στεγνός απ’ αύτήν τήν  δίαιταν, οΰ χάνει τόν λόγον, στε- 
γνόνει τό  στήθος του διά τήν κρυάδαν τήν  ειχεν, καί παρά 

!5 2 .τή ; φλογοτομ,ίας τήν  του έποίησεν ά ρηθεί; | γ ιατρό; καί 
άπ’ αύτήν έπέθανεν, τό δίκαιον κρίνει δ τ ι έκεϊνο; ένι κρατού
μενο; νά πλερώσν) εκείνον τόν σκλάβον έπεσαυτα δσα έκού- 15 
στεψε του αφέντη του, μέ τό κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν.

'Ομοίως άν είχα  έναν άμάλωτον όπου έχει δρούπικα, καί 
εί; γιατρό; έσυνεπήρέν το νά τόν γιατρέψω σ το ιχή μ α τα  
φτιασμένα, καί αύτός ό γιατρό; τρύφγει τήν κοιλιάν του έκεϊ 
όπου ένι έκεϊνον τό κακόν, καί μ ετά  τα δ τα  ούδέν έκάτεχεν 20 
νά. έβγάλω τό ΰδωρ τό ειχεν εί; τά  έντό; του κείμενα, άμμέ 
άφήκεν νά έβγω έτεσαυτον τήν πρώτην φοράν, οΰ εί; τήν 
δευτέραν, δτι άτόνισεν καί έχασεν τήν  γλώσσαν καί έτελεύ- 
τησε, τό δίκαιον κελεύει καί κρίνει δ τ ι ό γ ιατρό; ένι κρατού

μενο; νά στρέψω τό άμάλωτον, μέ τό  κείμενον καί μέ τήν  25 
άσ ίζαν.

Ό μ ο ίω ; εί; έδικό; μου σκλάβος ήτον άστενής άπού καθη
μερινήν πυράν καί ψυχρότην, καί ε ί; γιατρός έρχεται όνμπρός 
καί λέγει νά τόν γιάντ) πολλά καλά διά ένα καθάρσιον, οΰ 
γιατρικόν, καί συνπαύγει μετά  μου καί παίρνει τόν σκλάβον 30 
νά τόν γιατρέψω, καί μ.ετά ταυτα  έδωκέν του τό βοτάνιν τήν
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πρώτην έξερα ν , ου το μεσονύχτιον, καί εις αύτδ το βοτάνιν 
είχεν όπεσαύτην σκα μωνίαν, ο τ ι ήτον ήτζου δυνατόν δτι κύ
τος έτελεύτην παρευτύς δτκν τδ έττνςρεν, ου έπη γεν έτεσαΰ-

/ r/ ι V  / 3/0  f  f f  Ύτον ή κοιλία του οτι πριν ξημερωσή εογαλεν παντα  οσα ει- 
5 χεν εις τδ  έντός του, και ήπαρ καί συκώτιν, καί έτελεύτησεν, 

οΰ διά τδ μ.ή έσυνκέρασεν τδν άστενή καθώς έντέχετον, καί 

έφόθην τδ  βοτάνιν, κ.αί ούδέν ήμπόρησεν νά πα  ή κοιλία του, 
τδ  δίκαιον κελεύει δτι άν ¿τελεύτησε παρά των ρηθέντων σην- 

μείων τά  άνωθεν λαλημένα, δ τ ι ούτος ό γιατρός δτι ένι κρα- 
10 τημένος νά τδν πλερώση, κατά  τδ κείμενον καί κατά  την 

άσ ίζαν.
'Ομοίως έάν είς μ. ου σκλάβος ενν) άστενής άπαί τδν άφε- 

δρώνάν του, καί είς γιατρός έρχεται όνμπρδς καί λέγει νά τδ ν . 
γ ιάνγ πολλά καλά, καί συνμπαύγει καί πολομα αποκοπήν,

15 καί λανβάνει τον είς γιατρειάν νά τδν γιάν/), καί γίνετα ι δτι 
δίδει του καν.αίαν μπούτραν, ού χόρταν δυνατό νά π γ ή , κά- 
κεΐνος ήπγέν το καί έτελεύτησεν, ού λανβάνει σίδερον πολλά 
βραστόν καί ήθελεν νά κάψη τδ κακόν άπόθεν έκατέβαινεν, 
καί ούδέν ήςευρεν νά τδ κάψγ έντεχάμενα, άμμέ έκαψεν την 

30 κεφαλήν του κωλοντέρου του, και εβγαλεν το και ερραξεν εις
τοιούτην όπλήν δτι πλεΐον ούδέν ήμπόρησεν νά π ά γγ  είς τδ
άνανκήον, καί έτελεύτησεν, τδ δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι
εκείνον τδν γιατρόν νά τδν όρίσου νά τδν πλερώσγ εκείνον τδν

σκλάβον δσα έχρη|ζεν του αφέντη του μέ τδ κείμενον. φ. 153.
25 'Ομοίως έάν έχω  έναν σκλάβον άστενήν άπού κελέφιον, ού 

άπού ψώραν στεγηνή, ού άπού καμμίαν Ιτερην άστένειαν, καί 
έρχομαι είς έναν γιατρόν, καί στο ιχηματίζω  μετά  του δτι άν 
τον γιάνγι δτι τδ ήμ.ισο όπου νά πουληθή ό σκλάβος νά ένη 
έδικά του, κάκεΐνος ό γιατρός παίρνει τον νά τδν γ  ιατρέ ύ η,

SO καί ποιεί τδ κατέχει, άλλά ούδέν χρήζει τίποτες, καί έτελεύ
τησεν, τδ δίκαιον κρίνει δτι άπ αυτήν την ΰπύΟεσι ούδέν ένι
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κρατούμενος καν όλως ό γιατρό; τίποτες νά πλερώσγ, δτι προ- 
τήτερα χάνει τδν κόπον του καί πάντα  δσα έντέχετα ι νά εχη, 
•και ούτο^ς ενι κείμενον καί δίκαιον, κατά την άσίζαν.

Ομοίως έαν κανείς γιατρός είχεν γιατρέψειν ούτως έναν 
ελεύθερον άνθρωπον, ού έλεύτερην γυναίκαν, τδ δίκαιον κρίνει 

δ τ ι εκείνος ό γιατρός νά ένγ κρεμασμένος, καί πάντα  δσα έ'/ει 
έντέχετα ι νά ένη του αφέντη ■ καί πριν τδν κρεμάσουν πρέπει

' ' Ρ / \ ( 3/ , ,νόί τον κιοεντισουν εις τήν ^οάραν εχοντα  ¡χιαν καρουραν εις 

τάς χεΤράς του, διά νά φοβηθούν οί άλλοι περί τοιούτης κακο- 
εργία ς. ■ -

Καί καλά νά ήγνωρίζετε δτι πάντες οί κακοποιοί έντέχου- 
τ α ι  νά έχουν μαρτυρίας είς τδ παρκάτω , πριν νά ένγ οί γ ια 
τροί ένοχοι, έάν άοναται δτι ούδέν τδν έγιάτρεψεν ουτοος, κα
θώς έλαλήθην άνωθεν, τούτέστιν δτι οϋτοι οί κριταί νά όμό- 
σουν είς τά  άγια  πώς τδν ειδασιν ούτως καθώς έγιάτρεψεν 
τδν άστενήν μέ τοιουτα βότανα καί μέ τοιοϋτα δροσάτα, καί 
περί αύτών των βοτάνων καί των γιατρειών έτελεύτησεν, δτι (1 ) 
ετερην άστένειαν, καί ήκουσαν τδν άστενήν νά πή δτι περί 
αύτδν τδ τού έδωκεν νά φάγή, ένεμίχτησαν τά  έντός του καί 
άπεθανίσκει, τότες πρέπει νά ένγ ένοχος με δίκαιον εκείνου 
τού σκοτωμού, ού χριστιανού, ού σκλάβου τδν έντέχετα ι νά 
πλερώτ·/], ου περί τού χριστιανού όποΰ μ,έλλει νά τδν κρε- 
μ-άσου, καθά ένι άνωθεν λαλημένον, καί αύτδν ένι δίκαιον · 

δ τ ι άλλοίως ούδέν πρέπει νά ένη ένοχος διά τά  λόγια τούς 
λάς, ού τού ασθενή, χωρίς πλεΐον.

Ό μοίω ; κανενείς γιατρός ξενικός, τούτέστιν όποΰ έρχεται 
άπου πέρα τής θαλάσσης, ου άπαί τήν Χαρακηνίαν, ούδέν έν- 
τέχετα ι νά γιατρέψ·/) περί ύαλίου τινάν, άχρι νά τδν έρευνή- 
σουν έτεροι ιατροί οί καλλιώτεροι τής χώρας προτήτερα παρά

(1) γραπτέον ο χ  t .



Α 2, I Ζ Α I

νά γένη εί; τον έξοδον του, αν ευρεθή αςιο; να γιατρ^ψη, ο 
επίσκοπο; νά του δωση ορισμον άπώόε και όνπρο; να γ ια .ρευ- 

γη  δπου θέλει είς την χώραν, και ούτως ένι δίκαιον κατά  την 
άσ ίζαν. Καί αν γ ίνετα ι δ τ ι ούδέν γινώσκει καλά νά γιατρέψη 

5 καλά, το δίκαιον κρίνει νά εύκαιρέση τήν χώραν|, χωρί; νάφ.154. 

γιατρέψη τινάν. Καί άν γίνετα ι ότι κάνει; γιατρό; γιατρέψει 
εϊ; την /ώραν άνευ όρισμοΰ, ή αύλή έντέχετα ι νά ποιήση νά 
τον πιάσουν καί νά τον κιβεντίσουν εςω τ η ; χωράς, με το 

κείμενον καί μέ την άσίζαν των Ιεροσολύμων.
10 σκς\ Διά πόσων υπόθεσών ό πατήρ, ου ή μητηρ ήμπβροΰν 

νά αποκληρώσουν τον υίον του; άπαι τα  ά γα θ α το υ ;.
Τό πρώτον ένι, δτι άν γίνετα ι άπού κανένα κακόν ριζικόν, 

δτ ι 6 υιό;, ου ή κόρη βάλλει χεΐραν έπί τον πατέρα του, ου 
εί; την μητέραν του, καί δέρουν του;, τό δίκαιον κρινίσκει δτι 

15 ενι ξηκληρωμένο;, έάν ό πατήρ, ου ή μητηρ θέλουν. 'II δεύ
τερη ύπόθεσι ενι, έάν τά  κνά ποιούν μεγάλην άσχημοσύνη τοΰ 
πατρό; του;, ου τ η ; μητρό; του;, τοΰτο ένι δίκαιον καί κεί
μενον κατά  την άσίζαν. Ή τρίτη  ύπόθεσι ενι, άν βάλουν ψευ
δομαρτυρίαν κακοπραξία; έπάνω του πατρό;, ου τ ή ;  μητρό;,

20 καί ένκλητεύουν του; περί αύτοΰ είς την αύλην καί προδίδουν 
τους, καί ουδέ μένουν άξ αύτόν του; νά πουν διά νά λάοουν 
μέγα κακόν καί μεγάλην αισχύνην. 'Η  τετάρτη  άφορμή ένι, 

έάν ό υιός, ου ή θυγατέρα έποϊκαν κανένα πραγμαν εί; τό 
ποιον πραγμαν εμελλεν νά σφάξουν τό πατέραν του, ού την 

25 μητέρα του . 'Η πέφτη  αιτία ένι, έάν ό υιό; πέση μέ την μη
τέραν του, οθ η θυγάτηρ πέση μέ τόν πατέραν τη ; σαρκικά .
Η' έχτη  αιτία ένι, έάν ό υιός, ου ή θυγατέρα ένκλητεύη τόν 
πατέραν του, ού την μητέραν του περί κανενου δικασιμάτου 
εί; την αύλην εί; τόν φανόν του;, καί διά τό μάκρυμα τό δ 

30 υιός, ού ή θυγατέρα ποιούν περι αύτοΰ του ένκληματου, ό 
πατήρ , ού ή μητηρ λανβάνει μεγάλη ζημ ίαν . Ή έβδομη αί-
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τία ενι, εαν ό πατήρ, ού ή μητηρ ενγι εί; την φυλακήν τού;
—αρακηνους, και τα  παιδια έχουν καλά νά τού; άποσπάσου, 
και ουδέν θέλου νά τού; άποσπάσου, ούδέ νά τού; έβγάλουν 
άπαί τό σακέλλιον.

'Η  η' α ίτια  ενι έάν ό πατήρ, ού ή μητηρ, εντ, εί; τό σα- 5 

κέλλιον τού; ϋαρακηνούς εί; άντιλύτρωσιν διά καρτέσια μίαν 
ομάδαν, καί θέλου νά πάρουν τόν υιόν άμάχιν διά τά  αύτά 
καρτέσια έω; δπου νά τά  ένχειριστοΰν, καί έκεϊνο; ούδέν θέλει 
νά έμπίί διά λόγου του ;· αύτή έστιν ή η’ α ιτ ία . Ή  έννάτη 
αίτια  ένι, άν διαφεντέψουν τόν πατέραν του;, ού τήν μητέραν 10 
του;, νά μηδέν ποίσουν διαθήκην, ούδέ νά δώσου διά τόν θεόν, 
ουόε ετέρου τ ιν ό ; . II δεκάτη αιτία  ένι, έάν ό υιό;, ού ή θυ- 

ο.155. γατέρα, εί[;] στανιό του πατρό; | του;, ού τ η ;  μητρό; του; γίνουν- 
τα ι τζικλούριδες, καί έάν ή θυγατέρα ποιή άσχημοσύνην καί 
γίνετα ι των πάντων, καί ό πατήρ τη ; θέλει νά τήν παντρέψη, 15 
και αύτη ούδεν θελει. II έντεκάτη αιτία  ένι δτι, έάν ό πατήρ  
έ'νγΐ «ζω του νοΰ, ού ή μητέρα, καί τ ά  τέκνα του; ούδέν τού; 
περισκοπι,ουν, ούδε συνμπιάζουν του;, ούδέ πολεμ,οΰν του ; έκεΐ- 

• νον τό έντέχετα ι νά τού; ποιήσουν, καί διά τούτον έβγαίνει 

άπαί τόν οικόν του καί πορεύεται έξω καί πέφτει καί τζακίζει 20 
τον σφόντυλόν του, ού λαβόνεται, ου παθάνει έτερον κακόν, τό 
δίκαιον κρίνει δτι τά  πράγματα  του πατρό;, ου τη ; μητρό:, 
τά  μέλλει νά ένη των τέκνων του;, άν είχαν ποιήσειν ποό; αύ- 
ι0υ; καθα άπαι το ποιο πρεπει, να δοθούν του αφέντη τ ή ;

πόλεω;, κατά  τό κείαενον.
, 2ο

Ή  ιβ' άφορμή ένι, έάν ό πατήρ ένι ορθόδοξο;, καί τά  π α ι
διά ένι αιρετικά, ού πατελένοι.

σκζ. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον διά πόσα; α ιτ ία ; τά  τέκνα 
ήμποροΰν νά άποκληρώσουν τόν πατέρα, ού τήν μητέραν το υ ;.

Διά πόσα; άφορμά; τά  τέκνα δύνουνται ξηκληρωσαι τόν 30 
πατέραν καί τήν μητέραν του:, καί ένι ζ'.



'II πρώτη αφορμή ένι, έάν ό πατήρ, οΰ ή μήτηρ γυρέψουν 
νά θανατώσουν τά  τέκνα του;, άνευ νά του; ποιήσουν κανένα 

κακόν. Η δεύτερη αφορμή ένι, έάν ό πατήρ, οΰ ή μήτηρ θε- 
λήσου νά προδώσου τό τέκνον του;, διά νά χάσ·ρ τό εφ^ει. 'II 

5 τρίτη  αφορμή ένι, έάν ό πατήρ θελήσ-ρ νά θανατώσγ τήν μη
τέραν των τέκνων, οΰ έάν ή μητέρα θελήσρ νά σκοτώσν) τόν 
πατέρα των τέκνω ν. 'II τετάρτη  αφορμή ένι, έάν ό πατήρ, οΰ 

ή μήτηρ έδιαφέντεψεν τό τέκνον του νά μηδέν κοινωνήσρ διά 
νά μηδέν ποιήσ-ρ διαθήκην άπαί τό έδικόν του τό ίδιον, καί 

10 δ ί αύτό έτελεύτην άςηγόοευτο; καί χωρί; νά λάβη τόν π λ ά 
στην του εί; τόν' θάνατόν το υ . 'II  πέφτη ύπόθεσι ένι, έάν ό
υιό;, οΰ ή θυγατέρα ένι εί; τήν φυλακήν του; Σαρακηνού; διά 
τόν πατέραν του, οΰ διά τήν μητέραν του, καί ούδέν ήθέλησε 
νά τόν άποσπάσρ άπαί τήν κάκωσιν. 'II έκτη α ιτία  ένι, έάν 

15 τά  τέκνα ένη ορθόδοξοι, καί ό πατήρ καί ή μήτηρ ένρ αιρε
τικοί πα τελ ΐνο ι. 'II έβδομη α ιτία  ένι, έάν ό πατήρ, οΰ ή μήτηρ 
ύπαν νά άλλοπιστεύσουν εί; τήν γην τού; Σαρακηνούς, ή γ ί-  

νουνται ’Ιουδαίοι, οΰ Σ α μ α ρ ΐτα ι;.
Καί άπό δσαις «φορμαις τά; άνωθεν λαλημέναι; ένι κείμενον ·

20 καί δίκαιον νά τό ποιήσρ, καί κα|τά τόν νόμον του ρηγάτου?· 150.
των Ιεροσολύμων, ό'τι τούτον έθέσπισεν ό ρέ Μπατουήν ό εύ- 
λαβή;, του ποίου ό θεό; νά του συχωρέσ-ρ.

σκη. Αυτόν λέγει τό δίκαιον περί τού; κλέφτα; όπου ποιούν 

κλεψίαν.
25 Ά δ ιό τ ι  έσυνειθίσαμεν νά λέγωμεν κλέπτην, μπαρατούρηδα; 

όπου έβγαίνουν, τούτέστιν ό'ταν όκάτινε; λανβάνουν τά  άλλό- 

τρια πρά γμ α τα  κρυφά, άνευ τ ή ;  είδήσειο; του αφέντη του 
πραγμάτου , καί χωρί; τό θ έλ η μ ά ντο υ - εί δέ αύτοί όποΰ γ ί-  
νουνται κλέφται; έντέχουνται νά έχουν τρία πράγματα , τούτέ- 

30 στιν τό πραγμαν τό παίρνει νά ένρ ετέρου, ό'τι κανεί; ούδέν 

κλέφτει πράγματά  του άπ’ αύτά τά  ίδιά του, καί όπου λανβά-
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νει τό πραγμαν άνευ τού θελημάτου, οΰ κατά  πρόσωπα του
Οελημάτου τού αφέντη του, ότι άν ένρ κανεί; πάρει τού άλλου 

τό πραγμαν, κάκεΐνο; όπου ένι έδικόν του βαστα το, ούκ έστιν 
λοιπόν κλεψιά, άμμέ έκεϊνο; όπου παίρνει ετέρου πραγμαν έχει 
θέλημαν νά μηδέν τό στρέψη, ό'τι έάν κανεί; τό άλλότριον 5
πραγμαν πάρρ, άνευ Οελημάτου νά τό κλέψ-ρ, ού' ’στιν παντό; 
κλεψιά · άμμέ καμμίαν φοράν γ ίνετα ι ό'τι έκεϊνο; άπού ποιεί 
τήν  κλεψίαν, ούδέν πρέπει παντό ; νά τού; καλέσουν εί; τήν
αύλήν, ώ ; περ εκείνοι όπου ένι ύποξούσιοι τού πατρός καί έν-
κόνια καί δισάκονα · ότι έάν έν-ρ ότι οί κληρονόμοι λαβάνουν 10
τό πραγμαν του πατρό; του;, οΰ τού παππού του;, έν τό και
ρόν όποΟ ένι εί; τήν έξουσίαν τού; πατέρας τους οΰ τού ; π α π 
πούς τους, άνευ τ ή ;  είδήσεω; καί χωρίς του θελημάτου του;, 
ούδέν πρέπει νά τού ; καλέσουν διά κ λ έπ τα ; · καί τό  ζήτημαν 

τού κλέφτη άπαντα λ ' έτη  καί άπεβγαίνει έξ αυτόν του; μέ 15 
τό κείμενον καί κατά  τόν νόμον.

σκθ. Αύτού λέγει τό  δίκαιον περί εκείνου τού άνθρώπου 
όποΰ εύρ-ρ κλέπτη  εί; τήν οικίαν του κλέπτοντα, πω ; δεϊ νά 
τόν παραδώσρ εί; τήν αύλήν.

Καλά έντέχετα ι νά ήξεύρρ πασα άνθρωπο; ότι έάν πιάσρ 20 
ένα κλέπτην κλέφτονταν τά  π ρά γμ α τά  του εί; κανένα τόπον 
όποΰ τόν πιάσει άπάνω εί; τά  άγαθά του, τό δίκαιον κρινίσκει 
ό'τι ένι κρατημένο; νά τόν σύρ-ρ εί; τήν  αύλήν εις τήν κρίσιν 
νά τόν στρέψη μέ όλον έκεΐνον τό  έπήρεν · κα ί έάν γίνετα ι 
ό'τι έκεϊνο;, οΰ εκείνη όπου νά τον πιάσουν τόν κλέπτην ούδέν 25 
τόν στρέψει εί; τήν κρίσι, άμμέ άφίνει τον νά ύπάγ-ρ άφον 
τόν πιάσει, τό δίκαιον κρίνει ό'τι έκεϊνος, οΰ εκείνη όποΰ 
τούτον ποιήσει ένι κρατημένος νά δώσρ τοιούτην κρίσιν, ιό; 
πρέπει νά δώσρ έκεϊνο; ό άλλο; κλέφτης, άν τόν ειχεν ή 

αύλή, ό'τι οΰτω ; ένι τό δίκαιον · εί δέ έγλύτωσέν του εί[ς] στα- 80 
νιό του, το δίκαιον κρίνει, ό'τι ούδέν ένι άπού τ ίπ ο τε ; κρα-

τ η ς  κ γ π ρ ο τ  β . 4 ΐ ι



τημένος, κατά το κείμενον καί κ α |τά  την άσίζαν των Ίερο-φ·157. 
σολύμων.

σλ. Αΰτοϋ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου του κλέπτη  όπου 
έζέβην έκ του οίκου ετέρου, καί ένωσέν τον καί εκουζεν οπι- 

5 σθέν του πώ ; ένι ένοχος.

’Εάν γ ίνετα ι άπου ριζικοί! ότι είς κλέφτης έμπαίνει εις κα
νένα σπίτιν κανενοϋ ανθρώπου, οΰ καμμ ία ; γυναικός, κάκεινος 
όπου είς τό σπίτιν του ένέβην ένωσέν τον τον κλέφτην καί 

ήθελε νά τον πιάση, άμμε οΰδέν έμπόρησεν, οτι εκείνος έφυ- 
10 γεν, καί κάκεινος υπάγει όπίσω του κούζοντα « πιαστε τον 

κλέφτην! » τό δίκαιον κρίνει ότι εκείνος ό κλέφτης ενι ένοχος 
άνεϋα πόλεμ,ον, ώς περ κλέφτην παραστημένον · καί άν γίνετα ι 
οτι έκεΐνος ό κλέφτης πιαστη είς την αΰτ·η την φωνή, καί οί 
γείτονες θέλουν νά όμόσου π ιοτά  ότι είδαν έκείνον τον κλέ- 

15 φτην νά έβγη άπαί την οικίαν εκείνου του ανθρώπου, οΰ εκεί
νης τνίς γυναίκας καί έκουζεν όπίσω του κλέπτη , τό δίκαιον 
κρίνει ο τι έκεΐνος ό κλέφτης ένι ένοχος, καθά άνωθεν έλαλή- 
θην · καί ακόμη, εάν ένη ότι γείτονες οΰδέν τον είδαν νά έβγη  
άπαί την οικίαν του, άμμε έκουσαν τής κραυγής όπίσω του 

20 καί είδαν τον κλέφτην έχειρισμένον τό ροϋχον τό έκλεψεν, οΰ 
είδάν τον νά τό ρίψη καί νά φόγη, καί επάνω είς τούτον εκεί
νος ό κλέφτης έπιάστην, καί έρνατον ότι ούκ ήν κλέφτης, καί 
οί γείτονες θέλουν νά όμόσουν έπάνω είς τά  άγια  ό τι εϊδασιν 
εκείνον τό κλέπτην νά ρίψη τό ροϋχον καί νά φύγη, καθά 

25 άνωθεν λέγει, ό κλέφτης ενι ένοχος άνευ πολέμου, κατά  τό 
κείμενον καί κατά  την άσίζαν.

σλα. Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον περί εκείνου του κλέπτου τον 
καταπιαστη είς την οικίαν κανενοϋ έχοντα ροϋχα καί βίον 
μ ετά  τ ο υ .

30 Καλά νά ήγνωρίζετε οτι είς άνθρωπος, ό μία γυναίκα, πιάσει 

ένα κλέφτην είς την οικίαν του, οΰ είς έτερην, κάκεινος, ό
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κλέπτης βαστα μετά  του τ ίποτε βίον, οΰ τίποτες κανένα ροϋ
χον, καί έκεΐνος όπου έπίασεν εκείνον τον κλέφτην θέλει νά 

λάβη τον βίον, οΰ τό ροϋχον τό είχεν άπάνω του, τό δίκαιον 
κρίνει ό τι οΰδέν έχει κανένα δίκαιον είς αύτόν τον βίον· εί δέ 
αυτός έποίησεν καμμίαν κλεψιάν, οΰ καμμίαν ζημίαν, [ή] αΰλή 5 
[έν |τέχετα ι (νά) τον ποίηση [νά] άμαν[τιά]ση, τοΰ(τέστ]ιν νά 
[πλ]ερώση την ζη[μί]αν άπαί τά  π ρά γμ α τα  τοΰ κλέπτη, κατά 
τό κείμενον · καί όλον τό μένοντα των πραγμάτω ν τοΰ ρη- 
θεντος κλέπτη  έντέχετα ι νά δοθών τοϋ αύθέντη τής χώρας, 
κ α τά  τό κείμενον καί κατά την άσίζαν. ίο

5.158. σλβ. Αΰτοΰ λέγει τό δίκαιον περί τοϋ κλέ |π τη  τοϋ Σαρα- 
κηνοΰ, τον νώσουν είς κανένα σπίτιν, καί λάβουν ές αύτόν του 
κανένα πραγμα καί τί/ος μέλλει νά ένη .

’Εάν γίνετα ι άπό ριζικού οτι είς κλέπτης Σαρακηνός έρχε

τα ι είς την οικίαν κανενοϋ άνθρώπου, οΰ είς τον άνμπελώνάν 15 

του, οΰ είς τό περιβόλιν του, καί ένωσάν τον όλον, καί έμελλεν 
μετά  τα ΰ τα  διά νά πιάσουν τον κλέπτην, άμμέ οΰδέν ήυ.πό- 
ρησαν, καί έγίνετον ότι έκράτησαν τίποτες πραγμαν τοΰ κλέ
π τη  τοϋ Σαρακηνοϋ, τό δίκαιον κρίνει ότι πά ντα  όσα έκρά
τησαν άπ  αΰτόν τον Σαρακηνόν τοΰ κλέπτη  έντέχετα ι νά ένη 20 
τοϋ αΰθέντη της χώρας, διότι ό αΰθέντης ένι κρατημένος νά 
τοΰ ποίηση την ζημίαν την τοϋ έποίησεν έκεΐνος Σαρακηνός 
είς τό πραγμ.άν του, τοΰτεστιν τά  ένι είς άλήθειαν ένι κοα- 
τούμενος νά τά  μαντιάση, νά τ ά  πλερώση την ζημίαν είς 

έτεσαϋτα είς όσα χρηζουν τά  πρά γμ α τα  τά  έπερικράτησαν 25 
άπαί τον κλέπτην, καί όχι πλεΐον, αλλά κατά  τό κείμενον 
καί κατά την  άσ ίζαν.

σλγ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς |.
’Εάν γίνετα ι άπό ριζικοΰ ότι κανείς βίος έκλάπη, καί μετά  

τα ΰ τα  έκεΐνος ό βίος εύρέθην άπάνω όκάτινος άνθροόπου, οΰ 30 
έπάνω καμμίας γυναικός, καί έρωτοΰν τον εκείνον όποϋ εύρέθη
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εκείνο το πραγμαν έμπροστέν του, άπόθεν το  έπ ’ηρεν; κακεϊνος 
λέγει, έγόρασά το ! καί όρωτοΰν τον, άπαί τ ίνα ν ; καί λέγει ό τ ι 

ούδέν κα τέχει παντός εκείνον όπού του τό έπούλησεν, τό δ ί
καιον κρίνει καί κελεύει δτ ι εκείνος όπου εύρέθην τό πραγμαν 

5 καί ήτον έδικόν του, ήμπορεΐ νά δείξη μέ β’ πιστούς μ.άρτυρας 

όπου νά όμόσουν εις τ ά  άγια  πώς τόν εϊύασιν νά νομεύεται 
καί νά κράτη εκείνον τόν βίον, καί έκλεψάν τού τον έντέχετα ι 

νά τό άναλάβη μέ τοιοϋτον, νά όμόση εις τά  άγια  δτι εκείνον 
τόν βίον έκλεψαν τού τον, καί ούδέν τό έπούλ.ησεν, ούδέ έχά- 

10 ρισέν το, ουδέ άμάχεψέν το, ουδέ έδάνεισέν το, άμμε έχα | σέν ρ. 
το  μέ κλεψίαν, καθά τό  είπεν, καί με τό τοιοϋτον νά άνα
λάβη τό έδικόν του, ου τόν βίον του ελεύθερα · καί μ ετά  ταΟτα 
ένι κρατούμενος εκείνος όπου εύρέθην τό πραγμαν νά όμόση εις 
τά  άγια, οτι εκείνος εκείνον τόν βίον ούκ έκλεψέν τον, ουδέ έσυν- 

15 κατετέθη νά τον κλέψουν, άλλά ουδέ άπού κλέπτην τόν έγό- 
ρασεν είς τόν φανόν του, καί αν ήμπορηση νά ήγνωρη, οΰ 
νά ’δη εκείνον όπου τού τό έπούλησεν τό πραγμαν, νά τόν 

σύρη εις τόν αυλόν μέ την έ'ουσίαν του, δτι ούτως ένι κεί- 
μ.ενον καί δίκαιον κατά  τόν νόμον τών 'Ιεροσολύμων, καί νά 

20 χάση πάντα  δσα έδωκεν εις άγοράν ετέρου πράγματος κλα- 
πέντος · άμμέ αν ήγνωρίζη εκείνον όπου τού τό  έπούλησεν, 
τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτ ι ένι κρατούμενος νά του τό 
ποίηση τό τού έπούλησεν καλόν καί πιστόν, καί νά του στρέψη 
την τιμ/ην τό τού έδωκεν, δτι ούτως ένι δίκαιον.

25 σλδ. [λείπει ό τ ίτλος].
’Εάν γένηται δ τ ι είς άνθρωπος ένι είς την αύλ’ην, καί έτερος 

άνθρωπος έρχεται όνπρός καί λέγει « κΟρι, ούτους ό άνθρωπος 
όπού ένι αύτού ένι κλέπτης παραστημένος καί άπιστος, καί είμαι 
δτοιμος νά τό δ ε ί'ω  άπα ί τό  κορμίν μου κατά  πρόσωπα τού 

30 κορμίου του ούτως ώς γιον ή αύλη νά τό ίδη δ τ ι πρέπει νά 
τού τό δείςω, καί σκυλεύεται τό άμάχιν μου » , τό δίκαιον

159.

λ ι ι  -  ιν ι ι ι  ΐ" υ  ι ο.

κρίνει δτι, εκείνος έάν διαφεντευτη, πολεμ.α καλά, κα ί άν ού- 
δέν διαφεντευτ-η καί ούδέν δίδη καλόν άμάχιν νά διαφεντευτη, 
άμμέ ούδεν λέγει ρημ.α, τό δίκαιον κρίνει δτι εκείνος ένι ε'νο- 
χο ; είς εκείνον τό έοαλεν επάνω του, καί κελεύει τό δίκαιον 
νά κριθη κα τά  τό κακόν έργο τό βάνει άπάνω του, άνευ άν 5 
ενη καί διαφεντευτη, δτι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, κατά  
την άσιζαν τών Ιεροσολύμων.

σλε. | λείπει ό τίτλος |.

'Ο κυρις Μιχαήλ ήρτεν είς την αύλην καί λέγει « κύρι άν- 
καλιώ είς εσένα τον κύρι Ρομπέρτ όπού μοΰ έκλεψεν αύτό τό 10 
άλογον τό καβαλλικεύει τό ήτον έδικόν μ.ου, καί έγώ διά του- 

φ.160. τον θέλω νά τό έχοι ένοχο, ώςπερ κλέπτη , καί άν τό άγνω|ρίση 
•ή αύλη ». Καί ό Ρ ομπέρτ άποκρινάται <ι κύρι, μη τό όρίοοι 
ό θεό; δτι έγώ είμαι κλέπτης, οΰ έγώ ποτέ τόν έσ φ ιςα ! καί 
ούδέν θέλω νά τού άποκριθώ, ώ ςπου νά τό άγνωρίση ή αύλη 15 
δ τ ι έντέχομαι νά τού άπολογηθώ, καί νά σας είπώ δ ια τ ί · 
αύτό τό άλογον ένι έδικόν μου, καί έγώ άγόρασά το άπαί τόν 
κύρι Μάρκον τον Ίεροσολυμίτη καί παρά τών καρτζών μου ».
II’ αύλη έντέχετα ι νά άγνωρίση έπάνω είς αύτόν δικαίαν κρί— 
σιν, δτι άν ένη δ τ ι ό κυρις Μάρκος ό Ίεροσολυμίτη; νά του 20 
φερη μαρτυρίαν δτι έπούλησεν τούτου εκείνον τό άλογον, ό Ρομ
πέρτ ένι κίτες άπα ί κείνη την κλεψίαν μέ τό  κ ε ίμ ενο ί’ καί 
ή  μπορεί έπειτα  νά άνκαλέση τόν Ρομπέρτ μέ τό κείμενον άπαί 
τον κύρι Μ ιχαήλ όπού τοιούτην άντροπην καί τοιούτην κα- 
κοεργίαν τού έοαλεν έπάνω του, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει 25 
δτι ό κΟρις Μ ιχαήλ έπεσεν νά εχη τοιούτην άντιχάριταν, ώ ; 
γιον έλαβεν ά κυρις Ρομπέρτ άν ειχεν ειστεν ένοχος της κλε

ψιάς όπού τού έκατάπλεκεν. Καί αύτόν ένι άπό δλους έκείνου 
άπού καταπλέκουν άλλους, καί αύτη ένι τιμ.ωρία έπάνω έκείνου 

όπού βάλλουν τά ; κατανπλοκάς άπάνω είς άλλους. Εί δε ό σίρ 30 
Μάρκ άρναται ότι ούδέν τό έπούλησεν εκείνον τό άλογον του
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σίρε Ρονμπέρτ, καί ό σίρε Ι’ονμπέρτ έχει ρ μάρτυρας όπού 
νά ποιήσουσιν ώς μάρτυρες, ό τ ι ό σίρ Μάρκος έπούλησεν τού
του έκεΐνον το άλογον, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει νά κρίνουν 
τοιοΰτον ένκλημαν, ό τ ι άν ένη ό σίρ Μάρκος καί ένι ένοχος,

5 ώς γιον κλέπτη  προβιασμένον, δ ια τί αρνήθη καί έκλεψεν [Μαρ
τυρίαν ώς α π α ιτε ί·  εί δέ ό Ρονριπέρτ άν οΰκ έχη τούς άνωθεν 
μάρτυρας δ τ ι έκεΐνον το  άλογον, ό Ρονμπέρτ κατά  το  αύτον 
ένη ένοχος, ώς κλέπτην προβιασμένον διά  το  είπεν, άλλος του 

το έπούλησεν, καί δ ια τ ί ακόμη πιασμένος εις κλεψιάν το  του 

10 έζήτησαν · κα ί μετά  τα ύ τα  ό σίρε Μ ιτζέλ νά άναλάβη το άλο
γόν του ελεύθερα, καί εκείνος όπου τό  έκλεψεν έντέχετα ι νά 

τον φουρκίσου, κατά  τη ν  άσίζαν καί κα τά  το κείμενον.
σλτ. ¡λείπει ό τ ίτλοςΙ.

’Εάν γ ίνετα ι περί κανενοδ κακού περιορισμού, δ τ ι κανένας 
15 άνθρωπος ενι ένοχος | εις κλεψίαν, ού ετέρου κακού περί έργου, φ. 161. 

καί έκρινάν τον νά τον φουρκίσου, ού νά τον κάψου, καί ό 
βισκούντης καί οί κριταί όρωτουν τον « πού ένι οί άλλοι σου 
σύντροφοι αυτής της κακοπραξίας; » καί εάν όνοματίση κανέ- 
ναν, το  δίκαιον κρίνει καί κελεύει δ τ ι εκείνου νά μ.η τού π ι- 

20 στεύσουν εις τ ίπ ο τες τό  νά ’πή  επάνω άλλου, ούδέ κανείς ένι 
κρατούμενος νά τού άποκριΟV) άπού εϊ τ ι  καί άν πή , κατά  τό 
κείμενον · καί δι’ αύτον κελεύει τό δίκαιον καί κρίνει καί η 
άσίζχ νά τόν πιντελ'.άσου τούς οφθαλμούς του, δταν τόν γ ε -  
[όεντίζουν είς την  χώραν διά νά τόν φουρκίσουν, δ ιότι θωρώντα 

25 ήνπορεΐ νά πη  διά όλους εκείνους τούς μισα, ού όπου τού 
έπταΐσαν, οτι ολοι ένι κλέπταις, καί είς έτερον κακόν κίνδυ
νον, καί ούτως ήμπορει νά ποίηση μεγάλην άσχημοσύνην το ύ ; 
λας κακήν άκουήν, άπαί τό ποιον πολύν κακόν ήθελεν άπη- 
δήσει μ ετά  ταύτα , καί δι' αύτον ούδέν πρέπει νά θωρή, ού 

3° πρέπει νά ένη πιστεμένος άπού τ ίπ ο τες τό νά πή , με τό κεί
μενον καί κατά  την άσίζαν, ό τι έκεΐνον τόν προδώναυν είς
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κανένα παράπτωμαν, έάν θέλγ} νά προδώση ετέρους, ούδέν πρέ
πει νά τού άκούσουν, ούδε νά τού πιστεύσου.

σλζ. [λείπει ό τίτλος].
Έάν γίνεται άπό ριζικού δτι ένι άκόμη διωρισμένον κανείς 

κλέπτης, καθά ένι δτι κανείς άνθρωπος πιάσει ένα κλέπτην έσω 5 
του κλέφτοντα, καί άφόν τόν πιάση σάζει μ.έ τόν κλέπτη, διά 
καρτέσια τά παίρνει άπαί τόν κλέπτην, καί άφηνει τον καί ύπά- 
γει ελεύθερος, τό δίκαιον κρίνει δτι εκείνος, ού εκείνη άπού νά τό 
ποίηση νά χάση πάντα όσα έχει καί πρέπει νά ένη της άφεντίας, 
καί πρέπει νά τρέξη τό κορμίντου είς τό επιτίμιον τό μέλλει νά ίο  

ό κλέπτης έάν ήτον είς τάς χεΐρας της αύλης 
καί τούτον ένι κείμενον καί δίκαιον, κατά την

σλη. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] . 

γ ίνετα ι ο τι κάποιος σκλάβος, ού σκλάβα φεύγει άπα ί 15 
έντην του, ού άπαί την κυράν του, κάν τε  χριστιανός,
’Ιουδαίος, ού Σαμαρίτης, οΰ Συριανός, οΰ Σαρακηνός,

καί άφόν φύγη καί πάγη  είς την Σαρακηνία, καί θέλει νά 
ξαναέλθη είς την γην τούς χριστιανούς διά νά γένη χριστια- 

φ.162.νός, τό δίκαιον κρίνει δ τ ι εκείνος ό αφέντης |, οΰ ή κυρά, έκεΐνος 20 
όπού ησαν, ούδέν έχει πλεΐον καμμίαν έξουσίαν, ού έκεΐνος 
έφειδήν έχει έτεσαύτην άναθεώρησιν, δ τ ι άφήκεν κακόν νόμον 
διά την καλήν πίστιν, καί άπαί τότες ένι αύθέντης τού 
κορμίου του νά ποίηση τό θέλημάν του έκεΐ όπού θέλει, δτι 
ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον, κα τά  τήν άσίζαν ■ καί διά 25 
τούτον κράζουν ή χώρα τούς χριστιανούς ή γή  τούς Φράνκους, 
καί διά τούτον έντέχετα ι νά ένη ολαις ή έλευθερίαις παντος 
των καλών. 'Ομοίως έάν ό σκλάβος μου, ού ή σκλάβα μου, 
έφύγασιν είς την γην τούς χριστιανούς, άν ίσως καί γίνετα ι 

χριστιανός, κρίνει τό δίκαιον δ τ ι παρευτύς ότι ό αφέντης του, 30 
ού ή κυρά του ήμπορει νά τον έχη, δ τ ι στρέφεται τό κορμίν



εί; -την δουλοσύνην καθάπεο ποώτα, ό τι αύτόν ένι κείμενον 
καί δίκαιον, καί νά τον άςαναπουληση χριστιανού άπαυτα, 
άμμε ούχί ετέρου νόμου, δ τ ι ουτω ; ενε δίκαιον, δ ιότι τούτον  
έποίησέν το δια τ ν  κακήν του έννοια, διά νά άποφγη τη ς δου- 

5 λοσυνης, καί δχ ι δ ιά  άλλον.
σλΟ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

Έ ά ν  γίνετα ι διά ριζικού ότι τ ίπ ο τε ; βίο; κλ.απν), κάκεινος 
ό βίο; έδόθην εις πούλησιν ένού πουλητιώ  τής χώρας, καί τον 
βίον έπερικράτησάν τον διά κλεψιμίον, καί ό βισκούντη; όρωτά 

10 τον πουλητώ ν, πόθεν έλαβεν τούτον τον βίον το έκλέψαν; 
καί άποκριναται « κΰρι, ό δείνα; άνθρωπο; 6 σίρ Μάρτης μού 
το  έδωκεν νά το πουλήσω ι>, ή αύλη έντέχετα ι νά στείλ'ρ 

δ ί  αύτόν τον σίρ Μαρτήν, καί εάν ό αύτό; σίρ Μάρτης άπο- 
κριναται καί λέγει ένπροστεν της αύλής « μη το όρίσοι ό θεός 

15 οτι εγώ του εδωκα αύτού νά τό πουλησ-η αύτόν τόν βίον » · 

καί ό βισκούντη; λέγει του πουλητιώ  « έχεις μάρτυρα; τό 
πώ ; ό Μάρτη; σου έδωκεν αυτόν νά τον πούλησες; » καί ό 
πουλητιός άποκριναται « κυρι, οχ ι! » « λοιπόν κρατώ σε ένο
χο ώ ; κλέπτην! » ουτω ; έντέχετα ι νά πρ ό βισκούντη; του 

20 πουλητιώ · καί ό πουλητιός άποκριναται « κυρι, ήθελα έχει 
πολλά νά ποιήσω, έάν εις ολα τά  άμάχια  τά  μού δίδουν νά 
πουλήσω νά έδανα μάρτυρας· διά τούτον ούδέν θέλω νά ημ.αι 
ένοχος, έάν ού μ.ή τό ίδγί ή αύλη οτι έγώ δι αυτόν νά | ή· υ. 

μαι ένοχος, ότι είμαι ότοιμο; νά ποιήσω πά ντα  όσα νά βι- 
25 γλ ίσ γ  ή αύλη ό τι έγώ πρέπω νά ποιήσω, ό τ ι έγώ ούδέν εί

μαι κλέφτη;, ούδέ συγκατατεΟεμένο; εί; κλεψιάν · » τό δί

καιον κρίνει ο τι νά κρίνουν έπάνω εί; τούτον με δίκαιον, ό τι 
ό πουλητιός ούδέν πρέπει π ο τέ  έπάνω εί; τό  αύτόν νά ένη 
ένοχος της κλεψιάς, διότι κανείς ούδέν τό άγνωρίζει ποτέ 

80 κακή; άκοης το ιού του πραγμάτου  της κλεψιάς, καί διότι ά- 
πα ύτα  ότι ό πουλητιός ούδέν ήμπορεΐ νά άποργί) παντελώς,
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διότι έκεΐνον τόν Μαρτην ό πουλητιός ό τι έδωκέν του τό πράγ
μα νά τό πουλησγ, άμμέ κρίνει τό δίκαιον ότι ό πουλητιός 
έντέχετα ι νά όμόστ) εί; τά  άγια  ό τι ούδέν έκλεψεν έκεΐνον 
τόν βίον, ούδέ έσυνκατετέθη τ ή ;  κλεψιάς, άμ,μέ έδωκεν τού
του έκεΐνον τόν βίον, ώ ; γιον τό είπεν άνωθεν, καί μετά  ταυ- 5 
τα  νά μ.είνϊ] κ ίτες · κα ί έκεΐνος όπου τό πράγμ.αν ενε έδικόν 
του έντέχετα ι μ ετά  τα ΰ τα  νά τό πάρη έλεύθερα, ώς πραγμαν 
έδικόν του, καί ούτως ένι δίκαιον.

σμ. [λείπει ό τ ίτλ ο ;[ .

Έ άν γ ίνετα ι ότι τά  μελίσσια τ ά  ενι εις τ ά  άνκεΐά μου παν 10 
έςω καί άπλικεύουν εις άλλα άνκεΐα μέ τό  ιδιόν τους θέλημαν, 
τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι πλεΐον ούκ έχει κανέναν 
δίκαιον ούδείς νά πάγν) νά τά  πάρν) δυναστικώς άπαί του άλ
λου τ ά  άνκεΐα, διότι αύτά  είσιν κτηνά άγρια ό τ ι παρευτύς 
ότι έβγουν άπαί τό άνκεΐόν μου, χάνω την  άρεντείαν μου έως 15 

όπου ένι σφαλισμένα εις τό άνκεΐόν μου, καί ο χ ι πλεΐον, καί 
αύτόν ένι δίκαιον · διότι ένι άπαί κείνα τά  κτηνά άγρια διότι 

καθημερινόν παν νά ζιούν άπαί τά  καλά άπ’ έςω, καί διά τού
τον πάντες όπου τ ά  έχουν κεκλεισμένα εις τά  άνκεΐά τους 
ένι έδ ικάτου; έω; όπου θέλουν νά στραφούν· εί δέ ε’ρτϊ] κα- 20 
νεί; εις τόν άνμπελώνά μ.ου, τούτέστιν εί; τόν μελισσιώνάν μου, 
καί φέρνει κανένα κυβέρτιν κγνούργιον, εύ'καιρον, αλειμμένο 
μ.ε τ ίποτες θροφην διά νά ενπουν τά  μελίσσια μου άπ  έσω, καί 
ουτω ; παίρνει όλα μου τ ά  μελίσσια, οΰ τ ά  ημισα, τό δίκαιον 

■ κρίνει καί κελεύει ότι έκεΐνος όπου | τό κρατεί π ιαστη, όλο 25 
προτήτερα νά μοΰ στρέψν) τά  μελίσσιά μου εί; τόν μελισσιώ- 
νάν μου μέ πάσα πράγμ.αν τό έκαμαν, έπ ε ιτα  κελεύει τό δ ί
καιον νά ένγ εί; έπ ιτίμ ιο  εί; τό κορμίν του εί; έτεσαυτον ό
σον οί κριταί δύνουνται δ ιατιμησ χι ότι έχρηζεν έκεΐνο, ού έ- 
κεΐνα τ ά  μ.ελίσσια τ ά  μ.ού έκλεψαν ήνμ.Λορησαν νά κάμουν 30 
μέσον εί; έκεΐνον τόν χρόνον καί έκείνη την -ημέραν ό τ ι έκλε- 

ΜΕΈ ΒΙΙΐΛΙΟΘ. ΣΤ'. οο
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ψεν τα, καί εις έτεσχυτα ένι κρατούμενος νά στρέψη είς τήν 
κρίσι, κατά το κείμενον και κατά την άσίζαν.

'Ομοίως εάν τά μελίσσια μ.ου ποιούν μέλι είς άλλου δεν- 
δοον, το δίκαιον κοίνει δτι ούδεν έχει κανέναν δίκαιον, ούδέ 

5 ετέρους όπου ήσαν τά  μελίσσια, άμμέ όλον έντέχεται νά έ'νη 
δσον κάμουν έκείνου όπού ένι τό δέντρον, καί ούτως ενι δί
καιον, διότι κανείς άνθρωπος ούδέν έμπορεϊ νά έχη καμμίαν 
άγνωριμίδαν είς εκεϊνα τά μελίσσια, δτι δλα ’μοιάζουν τό ένα 
τού άλλου, καί διά τούτον έθέσπισαν δτι δλον ούτως ώς γιον 

10 τά μελίσσια ζιοΰν άπού άλλοτρίους άθούς καί άπού άλλα κα
λά, ούτως πρέπει νά ένη δλον έκείνου όπού είς τόν άγρόν του, 
οΰ είς την οικίαν του, οΰ είς τά δένδρη του πολομοΰν τό μέ-

λιν τους με τό θέλημάντους.
'Ομοίως έάν γίνεται δτι τά μελίσσιά μου ύπαν έ'ξω είς έ- 

15 ναν άγριον δένόρον όπού ούκ έχει άφέντην τινάν, καί τά με
λίσσια ποιούν μέλιν έπάνω, τό δίκαιον κελεύει δτι πασα άν
θρωπος ήνπορεΐ νά στάρη άπαί κείνον τό μέλιν, μέ τό κείμε
νον, χωρίς νά κακοποίηση τινός, διότι ούτος ό τόπος ένι κοι
νός, άπαί τό ποιον ότι; θέλει ήνπορεΐ καλά νά πάρη τά δέν- 

§0 δρα καί νά τά πάρη όπού θέλει, χωρίς νά βλάψη τινά, κα,ί 
ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον κατά την άσίζαν.

σμα. [λείπει ό τίτλος).
Έάν γίνεται διά κανενου ριζικού δτι όκάτινες άνθρωποι, οΰ 

όκάτινες γυναίκες, παίρνει, οΰ κλέπτει τάς όρνιθάς μ.ου, οΰ τά; 
§5 χήνας μου, άκόμη άν ε'χουν πτερά νά πετάσου, κρεΐ καί κε

λεύει τό δίκαιον δτι έκεϊνος όπού κρατεί τά όρνίθιά μου καί 
τάς χήνας μου, χωρίς νά μοΰ τά στρέψη, κρίνει τό δίκαιον 
οτι ποιεί κλεψίαν, καί ένι κρατούμενος νά μού | στρέψη τάς 
όρνιθάς μου, οΰ τάς χήνας μου, οΰ τό περιστρέψιν τό μου έπιά- 

00 σασι, μέ τό κείμενον καί έάν την όρνιθαν, οΰ την χήναν, οΰ 
πό περιστέριν τό μοΰ έκλεψεν έκεϊνος, έξαζεν άπού ¡β' τρχ^

IV I 11 I' 11 I Β.

χ ία  καί άνω, κρίνει τό δίκαιον νά τόν βάλουν είς τ η ν  π ιλη - 
ρήν άπα ί τό πρωνό άχρι τό' μεσομέοιν, καί πρέπει νά τδ στρέ
ψουν έκεινον τό έπηραν · καί άν ίδοΰν καί άγνωρίσουν δτι ενι 
άνθρωπος, οΰ γεναΐκα όπού έποίησεν τούτην τήν κλεψίαν, καί 
ήτον συνειθισμένος τούτον τό κακόν έργον νά ποιη, έξανακρί- 5 
νει τό δίκαιον ότι έκεινον έντέχετα ι νά τόν κιβεντίσου είς 
τήν χώραν δέρνοντά τον, κατά  τό κείμενον, δ τ ι ούτως ένι δ ί

καιον . Καί άκόμη άν ήτον τούτο, δ τ ι τ ά  κτηνά του, τ ά  ένι 
λαλημένος άνωθεν, έχουν πτερά καί ενι πετούμενα, χάνει τήν 
άφεντίαν του διά τό  ύπασιν έςω, διότι αύτό τό  πραγμαν ένι ίο  
χεροπιαστόν καί άπονομεύγει, καί έχουν ήγνωριμίδαν τού ά- 
ναγιω μάτου τους τού οίκου, καί κουστουμιασμένα άναγιόνουν- 
τα ι είς πάντας τούς άγρούς.

σμβ. Ιλείπει ό τίτλο : I.

Έ άν γίνετα ι δτι κανείς μπαρούνης, οΰ κανείς κχβχλλάρης, 15 
οΰ βουργέσης, δποιος καί άν ένη, έχει τό γεράκιν του, οΰ τό φαρ- 
κόνιν του, οΰ τό σάκρε του, οΰ τό ξιπτέριν του, οΰ κανένα έ
τερον όρνιον δποιον καί άν ένη, καί άν τό έλυσεν τό δρνιόν 
του είς κανένα πραγμαν νά πιάση, καί γίνετα ι δτι έκεινον τό 
ορνιον άστοχα, άμμέ φεύγει, καί ό άφεντης του ούδέν έμπορεϊ 20 
παντός νά τό πιάση, καί μετά  τα ύτα  στρέφεται είς τήν οι
κίαν του καί κρατεί δ τ ι έχασέν το · καί γ ίνετα ι μ ετά  ταύτα  
δτ ι έκεινον τό  ορνιον κροΰ εις ράχην κανενοΰ όρνέου; καί π ιά
νει το κανείς άνθοωπος, οΰ εύρίσκει το κρεμασμένον είς κανένα 
δέντρον, οΰ είς ξύλον μέ τά  κοντά τά  είχεν, καί έκεΐνο.ς ό- 25 
πού τό ηύρεν ούτως έπίασέν το καθά άνωθεν έλαλήθη, καί 
υπάγει κρυφά καί πουλεϊ τό τίνος, οΰ βαστα το ε;ω  της χώ 

ρας νά το πουλήση διά νά μ,ηδέν άγρωνιστη, τό δίκαιον κρί
νει δτι έκεϊνος διά κλέπτην ψηφαται, καί άπού πο ιεϊ ούτως 
έντέχετα ι νά τό στρέψη, καί νά τό λάβη έκεϊνος όπού ήτον 30 

φ.166· έδικόν του άπού | δλου; έκείνως έκεΐ άπού νά τό  εύρη έπάνω



του κατωτέρου του χρόνου καί της ημέρας άρον τό εχασεν 
καί έπρυλήθη μ.έ κλεψιάν καθώς άνωθεν δηλοΐ, καί εκείνος ό
που τό έπούλησεν ένι κρατούμενος νά στρέψη την τιμήν του ε
κείνη την έπήρεν άπ’ έκεΐνον τό ποιον έπούλησεν τό δρνιον · καί

5 κελεύει τό δίκαιον ότι έκεΐνον νά τόν κρίνουν εις έπιτίμ ιον
του κορμιού του εις έπεσαϋτα όπου ήτον τό πρίς τό  του έ
πούλησεν του όρνιου, διότι καλά ήτον άγνωρισμένον πραγμα.ν 
πως ήτον άλλου άπαί τά  κοντά, ου άπαί τά  κουδούνια τά  
ηύρεν άπάνω του, ου άπαί την μούτην την ηύρεν σασμένη 

10 άλλοίως παρά όρνιου άγριου. Εί δέ εκείνος ό'ταν έπίασεν τό 
δρνιον έφερέν το έκεΐ όπου ενι συνειθισμένο πραγμαν όπου που- 
λοΰσιν τά  δρνια, καί έκράτησέν το αύτοϋ τρεις ήμέρας διά νά τό 
πουλήσν) φανερά, καί γίνετα ι δ'τι έκεΐνος όπου τό έ'χασεν τού
τον ειδέν το καί έζήτησέν τού το, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει

15 ό'τι έκεΐνος έ'νι κρατούμενος νά τοΰ τό στρέψή τό 6'ρνιόν του,
διότι δείχνει μέ μάρτυρες τό πώς αυτόν τό δρνιον ήτον έδι- 
κόν του, ού διά τον δρκον του, ου άπ’ έκείνου άπου τό έπού- 
λεησε, καί έπειτα  έ'νι κρατημένος του όρνιου νά στρέψή έκείνου 
όπου το ηύρεν τό κρασίν του, καί ό'σα έξωδίασεν νά τό παρα- 

*>0 βάνή αύτό τό δρνιον, ού έτερον πραγμαν τό είχεν χρήσι, δτι 
αυτόν έστιν τό δίκαιον. Εί δέ κανείς οΰκ έρτγ μέσα εις έκεί- 
ναις τάς γ ' ήμέραις όπου τό έκράτεν φανερά διά νά τό που- 
λήσή, ό'τι έκεΐνον τό δρνιον ούδέν ήρτεν κανείς νά τό ζη τή - 
ση, τό δίκαιον κελεύει δτι έκεΐνος ήμπορεΐ καλά άπ’ έκεΐ καί 

$Γ> νά πα  εΐ τίνος θέλει νά τό δούσή, καί πρέπει νά ένγ ή τιμή 
του όρνιου έδική του μέ δίκαιον, άνευ νά βλάψή τινά · εί δέ 
ό άφέντης του όρνιου ούδέν εύρίσκετο εις την χώραν μέσον 
εκείνων των γ ’ ήμερων καί έπήγεν έξω γυρεύγοντα τό δρνιό 
του, τό δίκαιον κρίνει ότι άφόν έ'ρτ-ή καί εύρίσκή το καί ζη - 

00 τα  το, νά τό πά.ρν) έντέχετα ι μέ τό κείμενον καί νά τό άνα- 

λάβγ, άμμέ ένι κρατούμενος νά πλερούσή έκείνου όπου τό ηύ-
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ρεν όσα έξωδίασεν δ ΐ αυτόν τό δρνιον τάς ήμέρας άποϋ τό 
έκράτει καί έβλεπέν το, καί όσον άςάργησεν διά τό αύτόν δρ- 

φ.ΐδλ.νιον καί ούδέν εκαμ.εν τίποτες, καί τό κρασίν του | διατί τό 
ηύρεν, καί τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κα τά  τήν άσίζαν· 
καί αύτό έθέσπισέν το ό Φουκάς εις τό ρηγάτον των Ιεροσο

λύμων όπου μετά  τα υ τα  έτελεύτησεν εις τό φυγίον ένοΰ λα 
γού τόν έκυνήγαν, καθά ένι ερμηνεμένον εις τό βιβλίον του 
Κουνκέστ τού ρηγάτου των Ιεροσολύμων.

σμ.γ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .

£

σμγ. [λι
’Εάν κανείς άνθρωπος,’-, ου καμμία  γυναίκα, πακτόνει μία ίο 

μου γην διά νά οίκονομήσγ οικίαν, ού έτερον τίποτες 

άνάστημαν άπάνω, διά νά μου δώσή κάθα χρόνον μίαν άλη- 
θινήν τιμήν νοματισμένη, καί γίνετα ι μετά  τα ύ τα  ότι ούδέν 

1 πλερόνει καθόλου τό έφιτον, καθά έντέχετα ι, δ ιατί ούδέν 
νπορεΐ, ού δ ιατί ούδέν θέλει νά πάρή έκεΐνον τό έργάστην, 15 

καί ούδέν θέλει πλεΐον να τό κράτησή έκεΐνον τό έφιτον, τό 
δίκαιον κρίνει ότι έφειδήν ούδέν του άρέσκει πλεΐον νά τό 
κρατή έκεΐνον τό έφιτον, ήνπορεΐ καλά νά σηκώσγ άπαί τήν 
γήν μ.ου, ού νά τό πουλήσή άν θέλή · εί δέ έκεΐνος, ου έκεί- 
νη, όπου ένι ό άγρός, θέλει νά του δούσή έτεσαυτον όσον ά- 20 
ξάζουν τά  π ρ ά γμ α τά  του όντα νά τά  έβγάλή άπαί τήν γήν 
του, τό δίκαιον κρίνει ότι έκεΐνος ένι κρατούμ.ενος μετά  ταυτα  
ν’ άφήση έκεΐνο τό άνάστημ.αν διά εκείνην τήν τιμήν, χωρίς 
νά τά  χαλάσγ · καί έάν ό άφέντης τή ς γής ούδέν θέλει τού
τον ό'λον νά ποίησή, άμμέ θέλει εις πούλησιν νά γένή έπε- 2ο 
σαΰτα νά διόσή ώς κανένα άλλον, τό δίκαιον κρίνει ότι έντέ- 
χετα ι νά τό εχ γ  έπεσαϋτα όσα κανείς άλλος νά δούσή ότι 
ουτο^ς ενι δίκαιον · ό'τι άκόμη ούδέν ήμπορεΐ κανείς άγοραστής 
το άνάστημαν τό κείθεται άπάνω εις άλλου γήν νά τό άγο- 
ράσγ, άνευ τής θελήσεως έκείνου, ού έκείνης όπου ένι έδική 30 
του ή γή, καί διά τούτον ήμπορεΐ νά τήν έχγ , άν θέλή,
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προτήτερα παρά άλλον τινά, κατά το κείμενον καί κατά τήν 
άσιζαν. .

σμδ. [λείπει ό τ ίτλ ο ;].
| Έάν γίνεται δτι κάνει; άνθρωπος, οΰ καμμία γυναίκα θέ-?·108 

5 λει να άξαναποιήση καί νά πλατύνη την οικίαν του επάνω του 
τείχους του, άπαΰτα ήνπορεΐ νά τδ ποιήση μέ τοιουτο, δτι 
τδ κρεμαστό τδ νά ποιήση έπάνω του τείχους του μηδέν έμ- 
πη εις την όδδν τήν βασιλικήν, παρού ώς τδ τρίτον της ο
δού, καί δχι πλεΐον. Καί άν γένηται δτι κανείς άνθρωπος, οΰ 

10 καμμία γυναίκα νά ποιήση νά ποίσουν κανέ;α έξωπέταστον 
έπάνω του τείχους του, καί έκεΐνο τδ κρεμαστδν πάγει εις 
την όδδν πλεΐο του τρίτου της όδοΰ, τδ δίκαιον κρίνει δτι πομα 
στραβά του αύθέντη νά πάρη την οδόν, καί περί αύτοΰ του 
στραβωμοΰ, ·η του άδικου, νά χαλάσουν δλον εκείνον τδ έξω- 

15 πεταστον, εις όπλήν νά μηδέν γένη πλεϊον, ουδέ νά εχη έξω 

του τείχους του, καί αύτδ ένι δ ίκα ιον δτι, έφειδήν ό ρήγας 
βαστά τον νά έχη άπάνο> της οδού; του τδ τρίτον της όδοΰ, 
κάκεΐνος οΰδέν άρέστην, άμμε πολέμα άδικον του ρηγός καί 
παίρνει του την όδόν του, έντέχεται νά χάση δλον μέ τδ δί~

20 καιον καί κατά την άσίζαν των 'Ιεροσολύμων .
σμε. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

Διά του συνμπαμου καί διά τούς άρχηγούς έθεσπίστην, δτι 
πάντες όπου ένι ύποταχτικοί της άφεντείας της Ρώμης έντέ- 
χε τα ι νά ζιοΰν μέ ειρήνη καί μέ άνάπαυσιν, καί διά τούτον 

25 ένι διαφεντεμένον δλους εκείνους εις την άφεντείαν τής βασι

λείας των Ίεροσολύμ&υν, δτι κανείς νά μηδέν σηκόνη ταραχήν 
κατά τδν άλλον καί πολεμώντά του άδικον καί άγανάκτησιν, 
οΰ χωριατοσύνην, άμμέ νά συνειθιζουν καί νά κρατουν καλήν 
αγάπην μέσο του ;· καί εϊ τ ινε; θελήσουν νά παν κατά πρόσω- 

30 πα τούτους τού; καλού; ορισμούς, νά τδ άπολάοη καί εί; τδ 
κορμίν τους καί εις τήν ψυχήν τους, δτι διά τής μαρτυρίας

τούς σοφούς άνθρώπους, δλον τούτον όποΰ ούδέν ένι μέ τδ 
κείμενον ήνπορεΐ νά λαληθή άγανάκτησιν, τούτέστιν ζαβά 
καμωμένον, καί τούτον ένι ή άγανάκτησι · καί ν’ άπαντάγη  
πολλά; φοράς μακρύν καιρόν, καί πολλά; φορά; πέρνα γλήγο- 

•ρα. ’Εκείνον | άπαντα, δντα εκείνος όποΰ τω  πολεμούν τήν ά- 5 
γανάκτησιν, άναμίγεται, χωρίς νά άπομείνη, καί καταδικάζε
τα ι μέ τδν έτερον, οΰ δταν χ.ανείς πολέμα άδικόν εκείνου ό
ποΰ ένι άκόμη εις τήν εξουσίαν τού πατρός του, οΰ πολέμα 
άγανάκτησιν τής γυναικός, όΰ κάτινος καλοπίχερου, δτι ό π α 
τήρ ήνπορεΐ νά άνγκαλέση διά λόγου του καί διά τήν γεναΐ- 10 
κάν του, καί διά τούτον εκείνος όποΰ τδ  ποιεί, έντέχετα ι καί 
πρέπει νά ενη διπλά  τιμ,ωρισμένος. Ή  πράξις τής άγανάκτη- 
ση; περνά (1) γλήγορα, δτι εκείνος όποΰ τούτο πολεμούν 
ούδέν άντιλέγει τίποτες, καί ούδέν έχει πλεΐον λόγια, καί 
συχω ράται. Καί πολλαΐς φοραΐς λέγουνται ή άγανάκτησες θυ- 15 

μώδες, καΟά ένι εις κορμίν εις τόπους καί εις ύπόθεσας,- κα
θώς γίνετα ι [6 υίδς] κρούει τού πατρός του, καί δταν ό άπε- 
λεύθερος έβγαίνή κατά πρόσωπα τού αφέντη του, καί διά ποίαν 
ύπόθεσιν νά ξηκληρωθή ό υιός, καί ό άπολεύΟερος νά στραφή 
σκλάβος, οΰ δταν ποιήσουν άγανάκτησιν τού αφέντη του, δτι 20 
εκείνοι όποΰ τά  πολεμούν μέλλει νά ένη θυμωμένα τιμω ρη
μένοι καί παιδεμένοι διά τδν τόπον· ώςπερ γίνετα ι, δταν κα
νείς ποιή άγανάκτησιν άλλου εις τδν φόρον, οΰ εϊ; μέσην κα
θολικήν έ'νπροσθεν πολλών άνδρων · τοιοΰταις άγανάκτησες, ά- 
ληθώς δτι ένι εύ'κολαις, έντέχετα ι νά κριθοΰν σκλερά δ ϊ αύτήν 25 
τήν θεωρίαν καί έσταμένους τούς λάς τελειωμένα ’ ώς περ άν 
ήτον δτι ά είς νά έδωκεν ετέρου εις τδ πρόσωπον, οΰ εις τήν 
οφθαλμόν, καί είς τοιούτην άφορμήν έ'νι άληθές δτι ή άγανά- 
κτησι ένι μικρή, πρέπει νά κοιθή βαρετά, καθάπεο νά είχεν 

μεγάλην π λ η γ ή ν . ΙίΟ
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(1) χειρ. πέρνα πέρνα .



σμς\ [λείπει ό τίτλος].
Έάν γίνεται δτι είς άνθρωπος ένκλητεύει έτερον, κατά την 

άσίζαν τού ρέ Μπατουήν, άπού δαρμόν, καί δείχνει δτι έκεΐ- 
νος έσκισέν του τά ρουχά του, ού έμάθησεν τά γένειά του, όΰ

5 δείχνει το αίμαν των δοντιών του λαλώντα, ό'τι έβγαλέν το ά-
παί την μούτην του, ου έβγαλεν τά μαλλία του | καί δείχνει φ. 170 
το πώς του τά άνάσπασεν, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει ό'τι 
διά κανένα άπ’ αυτά τά πράγματα τά  άνωθεν λαλημένα, περί 
εκείνου του ποιου άνκάλεσεν άρναταί το εκείνον τδ ποιον,

10 παντός δι’ αύτά τά πράγματα ούδέν νά ποιήσουν άσίζαν, μέ
τό κείμενον, έάν τά κρηάτα του, ού άν ούκ εχη κόρπον φα
νερόν· δι αύτό καλά νά ήξεύρεις, ό'τι πολλαΐς φοραΐς ανοίγει ή 
μούτη τούς λάς καί ξηματονουν καί τά  δόντια, άνευα κόρπου, 
καί μαλλία κεφαλής καί των γενείων ή τρίχες πέπτου, όδί- 

15 χως νά τάς άνασπασαν, καί άπ’ άνκρισις σκίζει τά ρουχά του 
πολλάκις χωρίς νά του τά  σχίσουν ένεκεν τούτοον κελεύει τό 
κείμενον τον βισκούντην καί τούς κριτάδες νά μηδέν βαστά
ξουν ό'τι εκείνον διά τοιουτον ενκλημαν άσίζαν, τούτέστιν νά 
όμόσγ έπάνω είς τά άγια ευαγγέλια, ό'τι αυτός αυτόν ούκ έποίη- 

20 σέν του, ό'τι τοιουτον ούδέν πρέπει νά ποιήστ), κόρπον ούδέ νά 
έ'χ'ρ φανερόν έκεΐνος όπου ένκλητεύει, άν ούκ έχη παντός μάρ
τυρας άπ’αύτό το ένκαλέ· άμμέ έκεΐνος έ'χει μάρτυρας καλούς αν
θρώπους τό πώς έκεΐνος έτίμασέν τον, ού έφούσκισέν τον καλά, ού 
έλακτοπάτησέν τον, τό δίκαιον κελεύει ό'τι ό βισκούντης πρέπει 

25 νά ποίησή νά έ'ρτγ έμπροστέν του έκεΐνος άπού τούτον έποίη- 
σεν, καί πρέπει νά ποίησή νά τον δέρουν μέ β’ σεργένταις 
άπού βέργας του βουδίου, καί μετά ταύτα (1) νά τον βάλή 
είς την φυλακήν, καί νά ε'νή αύτου ώς ό'που νά ποιήση ει
ρήνην μέ έκεΐνον τον εδερεν, άνευα κόρπον φανερόν, καί ού-
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(1) καί μετά ταυτα καί μετά τα ϋτα .

τως έ'νι δίκαιον, ό'τι ώς περ 8ς έλακτοπάτησέν καί εδερεν έτερον, 
νά δαρτή τό κορμίν του, ούχί δέ μ.έ καρτζά, ό'τι διά του κορ
μιού έβγαίνουν καί τά  κακά καί τά  καλά .

σμζ. [λείπει ό τ ίτ λ ο ς |.
Έ άν γίνετα ι παρά κάτινος ριζικού ό'τι είς άνθρωπος άπηδα 5 

έπάνω ετέρου νά τον δέργ, ού νά τον σφάξή, καί γ ίνετα ι ό'τι 
έκεΐνος όπου του άπηδα διαφεντεύγεται ούτως καλά, ό'τι σφά- 

φ.171.ν21 ¿»εΐνον, οΰ λαβόνειτον είς τον | θάνατον, καί έκεΐνος όπου 
του άπήδησεν έρχεται όνπρός καί άνκαλέ, ού είς έτερος διά 
λόγου του άνκαλέ, ό'τι ένι άπεθαμένος, ού ούτως λαβωμένος 10 
όπου ούδέν έμπορεΐ νά σκαλέψή, τό δίκαιον κοίνει καί κελεύει, 
ότι έκεΐνος όπου του άπήδησεν, τούτέστιν ό άπηδημένος, ή α
πορεί νά δείξή μέ β' πιστούς μάρτυρας ότι έκεΐνος όπου ένι 
λαβωμένος έπήδησέν του προτήτερα, έντέχετα ι νά ένγι ελεύθερος, 
τούτέστιν κίτες, μέ τό κείμενον καί μέ την άσίζαν άνευ πό - 15 
λεμον ' άμμέ άν έκεΐνος έπέθανεν, καί ό έτερος έ'χει τούς μάρ
τυρας όπου νά ποίσουν ώς πιστούς μ.άρτυρας ότι έσκότωσέν τον 
διαφεντεύγοντα τό κορμίν του, τό δίκαιον κελεύει ότι αύτός 
νά μείνγ) κίτες περί εκείνου του φόνου, κ α τά  τό κείμενον · 
άλλά έχει πόλεμον μέ τό κείμενον, τούτέστιν οί συνγκενοΰς 20 
του τεθνεώτος ήνποροΰν καλά νά σηκώσουν ένα άπαί τούς 
μάρτυρας είς πόλεμον, καί ει τις νικηθή νά τον κρεμάσουν μέ 

τό κείμενον ει δέ ά τεθνηκώς έμολόγησεν, οΰ έτεροι διά 
λόγου του, ένώπιον του βισκούντη,, ού έ'μπροστεν των κρι
τών ότι έκεΐνος του άπήδησεν προτήτερα, καί έκεΐ όπου τον 25 
έσκότωσέν έχει τούς μάρτυρας, καθά άνωθεν έλαλήθην, έντέχετα ι 
νά ένγ έλεύτερος άνευ κανενοΰ πολέμου νά ποιήσουν ούδέ έκεΐνος, 
ούδέ οί μάρτυρές του, κατά τό κείμενον καί κατά  την άσίζαν· 

σμη. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
Έ άν γ ίνετα ι άπό ριζικού ότι είς άνθρωπος άπηδα ετέρου 30 

άνθρώπου, ού γυναίκας, καί σκοτόνειτον, καί β' λίζοι διαβαί-
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νοντα άπ’ αύτο0 καί είδάν τον ποιων αυτό το κακόν, καί πιά
νουν τον, καθά ένι κρατούμ,ενοι νά τον πιάσουν καί να άρε— 
στιάσουν πάντα τά τέλη του (1) αφέντη του; καί νά διαφεν
τέψου όλα τά άδικα τά γινίσκουνται, καί μετά ταΰτχ παρα- 

5 δίδων τον εκείνον εις την αυλήν, καί λέγουν πιαστά εις την
αυλήν | ενώπιον του βισκούντη καί τους κριτάδες, μά την πι-φ.172 
στιοσύνην τους, καί μά το όμάτζε, ήγουν τον ό'ρκον τους τον 
έποίησαν του ρηγός, ότι είδάν τον νά ποιητή εκείνον τον φόνον, 
το δίκαιον κρίνει καί κελεύει, ότι αυτός ένι ένοχος άνευ πό- 

10 λεμον, καί ούδέν το άξιάζει νά ’πή ο μή τό όρίσοι ό θεός ότι 
έποίησέν τ ο ! » άμμε παρευτυς πρέπει νά ένγ ένοχος καί νά 

τον κρεμάσου · ότι έπεσαΰτα άξιάζει ή μαρτυρία των β’ λιζίων 
εις τοιούτην όπόθεσιν, ότι ούτως έ’νι δίκαιον, με τοιούτον ότι 
ό φονεμένος, ού ή θνητή νά μηδέν συνκενιάζουν τους λιζίους,

15 ότι άν τούς συνγκενιάζουν, τό δίκαιον κρίνει ότι εκείνον νά μή 
τον κρεμάσου διά τό αυτόν, εάν ού μή τό όμολογήσν} · άμμά  
καλά κρίνει τό δίκαιον, ότι έκεΐνον νά τον βάλουν εις τό κρι- 
τήριον, καί έτεσαύτον νά τον ποτίσουν, ώ; που νά όμολογήσν) 
τήν αλήθειαν · καί παρευτυς τό νά τό όμολογήσγ τήν άλή- 

20 θειαν, πρέπει νά τό; κρεμάσου- άνμέ άν ούδέν ομολογήσει τ ί_ 
πότες διά στεναχώριαν τήν του πολομουν διά γ' ημέρας, νά 
τον βάλουν εις τήν φυλακήν καί νά ποιήσγ ένα χρόνον καί 
μίαν ημέραν, ’ένα δουσιν, εάν μέσον έκείνου το3 καιρού, άν 
θελήσγ) νά βαστάξή καμμίαν ζουΐζαν, ού άν ε'ρτ-/] κανείς όνπρός 

25 όπου νά θελήσγ νά προβιάσγ περί έκείνου του φόνου · εΐ δέ 
οΰκ ερτγ) κανείς μ,έσον του χρόνου καί τής ημέρας, κανείς ούκ 
ήρτεν νά βαστάξη τήν τζουΐζαν, πρέπει νά τον έβγάλουν έξω 
τής φυλακής, καί νά ένγ μέ τό αυτόν κίτες, τοΰτέστιν έλεύ-
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(1) χειρ. του του.

τερος αύτου του φόνου, άνευ πολέμου καί καμμίας άποκρίσεως 
τινός άπού νά τόν κράξγ, διότι έποίησεν πάντα όσα εμελλεν 
νά ποιήσγ, καί αυτόν ενι κείμενον καί δίκαιον, κατά τήν άσί- 
ζαν των 'Ιεροσολύμων.

σμθ. [λείπει ό τίτλος]. 5
Έάν γίνεται ότι είς άνθρωπος ενι λαβωμένος άπού πολλαΐς 

πληγαΐς, καλά ορίζει τό δίκαιον ότι ήνπορεΐ νά άνκαλέση έτε- 
173.σαύτους ανθρώπους | κατά όσως κόρπους έχει, καί όχι πλεΐον · 

καί άφόν έκλητέψγ, καί οί κριταί ίδουσιν τάς πληγάς, καλά 
νά ήγνωρίζετε ότι ό βισκούντης έντέχεται όλους έκείνους νά 10 
τούς βάλγ είς τήν φυλακήν, έως όπου ότι νά γνωρίσγ καί 
νά ’δή τό τί θέλει γενηθήν άπαί τόν πληγωμένον · καί άν γ ί
νεται ότι κανείς άπού νά ήθελεν νά έδωκεν ένκυτάδες διά νά 
μ.ηδέν έμπή είς τήν φυλακήν, καί οί ένκυτάδες νά ένγ τοιουτοι 
άνθρωποι διά νά ένϊ) καλά θαρρούμενος άπ’ αυτούς, τό δίκαιον 15 
κελεύει ότι ήνπορεΐ καλά νά πάρη ένκυτάδες μέ τοιούτην τά -  
ξιν, ότι άν ούδέν στρέψουν τόν άνθρωπον είς τήν *ύλήν πασα 
ώραν όπου νά τον θελήσουν, ότι νά ποιήσουν τούς ένκυτάδες 
όσον έμελλε νά ποιήσουν έξ αυτόν του, καί άλλοίως μηδέν 
πάρου ένκυτάδες διά κανένα τίποτες. Εί δέ αυτός άπεθάνγ 20 
ά π’ αύτάς τάς πληγάς, τό δίκαιον κρίνει ότι έφειδήν ούδέν 
ώμολόγησαν έκεΐνον τό κακόν εργον, άμμέ λέγουν « μή τό 

όρίσοι ό θεός! » έντέχεται όλοι νά εν-/) είς τήν φυλακήν ένα 
χρόνον καί μίαν ή μέραν ■ καί άν ενγ ότι μέσον έκείνου του 
χρόνου έρτγ κανείς διά τόν τεθνεώτη όπου θέλει νά σηκώσγ 25 
κανένα εί; τόν πόλεμον, τό δίκαιον κρίνει ότι ήμπορεΐ νά ση- 
κώσφ όποιον θέλει άπό όλους έκείνους είς τό λάβωμαν του 
τεθνεώτος · καί έάν νικήσγ έκεΐνον τόν έκοαξεν, έντέχεται νά τόν 
κρεμάσου · καί πάντες όλους όπου έλάβωσαν τόν θνητόν, ούτως 

ώς γιον κρεμάσουν, έντέχεται νά κόψουν τούς γρόθους τους καί 30 

νά τούς διώξουν άπαί τήν χώραν καί έξω τού ρηγάτου, ότι
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ούτως ενι δίκαιον. Καί άν έκεϊνος νικ*ησνι τον άλλον, τούτέστιν 
εκείνον όπου τον εκραξεν διά τον τεθνεώτην, πρέπει ό'λοι νά 

ενοο άποφγαλμένοι άπ  έκεϊνον τον φόβον, κατά  τό κείμενον καί 
κατά τήν άσίζαν, καί εκείνος όπου τον εκραξεν έντέχετα ι νά

5 τον κρεμάσου. Εί δε ούδέν ερτγι κανείς όνπρός όπου νά θε-
λησ*/) νά τού; κράς*/] περί εκείνου του φόνου μέσον του χρονου 
καί της ήμέρας άφόν έπέθανεν, καί κανείς έξ αύτοΰ τους θέ
ληση νά βαστάξ*/) το λέγουν τζουΐζαν εί; την άγνωριμίδαν του 

αΰτου, δτι ούδέν ένι κανείς όπου τον έλάβωσεν, καί σωστή
10 ά π α ιτε ΐ τζουΐζαν, το δίκαιον κρίνει ό'τι νά εν*/) έλεύτερος άπαί

| κείνον τον φόνον προς την άφεντία καί προς πάσα άνθρωπον <ρ·Π4. 

όπου ποτέ νά '/¡θέλησαν τ ίπ ο τε  νά του ζητήσουν, ό'τι έπάνω 
της μαρτυρίας του Οεοΰ ούδέν πρέπει κανείς άνθρωπο; νά ζη - 
τ*ησ*/) τίποτε , ουδέ νά ποίηση, έφειδην έ'νι καθαρός άπαί την 

^5 τζου ΐζαν . Εί δέ γίνετα ι ό'τι ούδέν δειχθη καθαρός, άποΰ τό 
όρκωμοτικόν ούδέν θέλου, έντέχετα ι παρευτύ; νά τόν κρεμά
σου* ά μ μ .έ» ι άλλοι όπου όρκωμοτικόν ούδέν θέλουν νά βαστά-
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;ουν, και κάνεις ουό ε Ρ7.ε ' ονπρος μέσον τοΰ χρονου και
τ*ης ημέρας όπου θέλει νά τούς κρχξη περί τοΰ φόνου, τό δί- 

20 καιον κρίνει ότι έφειδην ότι ό χρόνος καί ή ημέρα έδιάβην, ή 
αύλη έ'νι κρατούμενη νά άποφγάλγ όλους έν τω  άμα, ότι ένι 
ελεύθεροι μέ τό κείμενον καί κατά  την άσίζαν ά π ’ εκείνου τοΰ 
φόνου άνευ άπόκρισι την νά άποκριθοΰν ποτέ τίνος όπου νά 
θελ*ηση νά τούς κράξη, ότι ούτως έ'νι δίκαιον καί κείμενον κατά 

25 την άσίζαν τοΰ ρηγάτου των ’Ιεροσολύμων.
σν. [λείπει ό τ ίτ λ ο ς ] .

Καλά ήγνωρίζετε ότι ένπαλης, ούδέ οί κριταί ούδέν πρέ
πει νά δυναστέψου τινάν νά βαστάξουν όρκωμοτικόν λεγόμενον 
τζουΐζαν κανένα άνθρωπον, ούδέ καμμίαν γυναίκαν οΰτως * 

30 άμμέ άν κανείς άνθρωπος, ου γυναίκα, νά τόν κράξουν περί 
κανενοΰ πραγμάτου τό τούς κατανμ.πλέκουν ότι έποίησάν το,

κάκεϊνος άπαυτα διά της προαίρεσης του απομένει νά βαστάξη 
τό όρκωμοτικόν, τό δίκαιον κελεύει καί ορίζει ότι ούδέν έμ
πορε? πλεϊον νά συρτνϊ νά μηδέν την βαστάς*/), έφειδην εκείνος 
τό προαιρέθην καί προσφέρτην, άμμέ έ'νι κρατούμενος νά την 
βαστάξη εί[ς] στανιό του, έάν θέλη έκεϊνος όπου τόν άνκαλέ δι’ 5 

αύτόν τό παράπτωμαν · καί περί τούτου έ'νι κρατούμενο; ό βι- 
σκούντης καί οί κριταί νά ποιήσουν νά βαστάξη έκείνη την 
τζουΐζαν εί[ς] στανιό του, καί άν ούδέν θέλη νά την βαστάξη, 

άφειδην έπροσφέρτην καί ούδέ τ ίπ ο τε  θέλει νά ποίηση άπού 
όσα νά τοΰ είπ^  ή αύλιί, τό δίκαιον δίδει νά ήγνωρίσου περί ]ο 
εκείνου ότι ένι καλά προβιάσμένος καί ένοχο; εις έκεϊνον τό 
βάνου έπάνω του, ότι άν ούδέν τό ειχεν ποιησειν, ούδέ νά 

φ.175. ¿φοβτίθην παντός την τζουΐζαν, όποΰ ένι [ δίκαιον πράγμαν 
καί κείμενον εις πάντας τούς λάς όποΰ κείμενον γυρεύγουν, 
καί δια τοΰτον πρέπει οί κριταί νά τόν κρίνουν εις τ*ην άν- 15 

ταπόδοσιν την λαλοΰν περί αύτοΰ διά έκείνου του παραπτω - 
μάτου τό έ'βαλαν έπάνω του ότι έποίησέν το, οΰ έποίησεν νά 
τό ποιήσουν, ότι καλά δείχνει καί έ'νι προβιασμένος, έφειδην 
δέν θέλει νά ποίηση έκεϊνον τό έπροσφέρτην νά ποίηση, ότι 
ούτως ένι δίκαιον καί κείμ.ενον κ ατά  την άσ ίζαν. 20

σνα. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου του ανθρώπου 
όποΰ ψεύγει τ*ην αύλην, καί λέγει ότι αύτό τό κρίσιμον έ'νι 
άπιστα λαλημένον.

Έ άν γίνετα ι ότι περί κανενοΰ ριζικού, ότι κανείς άνθρωπος 
ένι ότοσαυτα άπότορμος ότι ψεματόνει τάς κρίσας της αύλης, 25 
όταν λέγη « χύτη  ‘ή κρίσις ένι ψέματα καί άδικα κρισιμένη 
καί θεσπισμένη » τό δίκαιον κρίνει ότι έκεϊνος έ'πεσεν νά δούση 
εις την κρίσιν, τούτέστιν των κριτών, ξ ζ' ή'μιση λίβραις, καί 
τοΰ αφέντη τ*ης χώρας δύο έπεσαυτον παρά των κριτών, ότι 
ούτως ένι κείμενον καί τό δίκαιον * καί άν ούκ ε'χη άπόθεν νά 30 
πλερώση, κελεύει τό δίκαιον νά του κόψουν τό τρίτον τ*ης
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γλούττα; του διά ·νά ρηδέν έρπορήσϊ) την αύλήν νά κράξη ψε- 
ραταρία δ,τι διά δίκαιον (1 ) νά ποϊκε καί νά στερεώσει ήθε- 
σπίσθην εί; αύτήν · ένι δίκαιον καί κείμενον κ α τά  την άσίζαν 
των Ιεροσολύρων, δ τ ι κανείς όπου ένι τ η ;  άφεντεία; του ρη- 

5 γάτου των Ιεροσολύριων ούδέν πρέπει νά διαφεντέψω, ούδέ νά 
ξηλώσουν την κρίσιν τω ν κριτάδων δορ.ένην εί; την  αύλην, ούδέ

πρέπει νά τον βαστάξουν.
σνβ. Αύτοΰ λέγει τδ  δίκαιον περί εκείνου τοΰ άνθρούπου

όπου δέρει έτερον άνθρωπον, καί ενι έ'νοχο; ρ.έ καλή ραρτυ-

10 ρίαν δτι έδερέν το .
Έ άν γίνετα ι άπδ ριζικού δτι κανεί; άνθρωπο; δέρνει κανένα 

άνθρωπον έτερον, καί άνκαλέ τον, καί έρχεται εί; την αύλην, 
καί εκείνο; ένι ένοχο; ρ.έ καλά; ρ.αρτυρία; δτι έδειρέν τον, τδ 
δίκαιον κρίνει δτι έκεινο; έπεσεν νά δώσφ τού δαρρένου ρ’ δω - 

15 δεκάρια, καί τοΰ αύθέντη ρ’ πέρπυρα, ρ.έ τοιοΰτον, δτι εί; 
αύτδν τδν δαρρ.δν ούκ έχει κανένα κόρπον φανερόν, ούδέ α ί- 
ραν, δτι άν είχεν κόρπον φανερόν, ου αίραν, έκεινο; έντέχετα ι 
νά χάσφ τδν γρόθον του τδν δεξιόν ρέ τδ  δίκαιον · είδέ εκεί
νο; όπου ένι διά δαρρόν ούδέν ήρπορεϊ νά πλερώσγ τά  ρ" σόρ- 

20 δια τοΰ δαρρένου καί τά  ρ’ πέρπυρα αύλην, κρίνει τδ δίκαιον
δ τι | έκεινο; όπου έδάοτην ήρπορεϊ νά κρατρ εκείνον όπου τδνφ.Π δ. 
έδερεν εί; την  φυλακήν του ωςπερ χριστιανόν έω; δπου νά .τδν 
πλερώσγι, καί άφόν πλερωθή έντέχετα ι νά τδν στρέψη εί; την 
κρίσιν διά νά λάο/ι τδ  δίκαιόν τ η ; όρ,οίως. Εί δέ εκείνο; τε - 

25 λευτή άπ’ έκείνον τδν δαρρόν, τδ  δίκαιον κρίνει, έφειδήν ένι 
ένοχο; του δαρροΰ δτι νά τδν κρεράσου παρευτύ; ρόνον νά 
πεθάνη, δτι ούτω ; έστίν τδ κείρενον καί δίκαιον. Καί έάν 
κανείς άνθρωπος, οΰ γεναϊκα, έδερέν τον διά άλλον καί ένι ένο

χος, τδ  δίκαιον κρίνει δ τ ι έκε'νο; όπου αύτδν έποίησεν νά

‘(1) χειρ. διαδιακεον.

!

ποιήσουν πρέπει νά τδν περιορίσουν, καί δσοι τδν έδέρασι νά 
χάσου τδν γρόθον του;, ρέ το κείρενον · καί έάν έκεινο; ούδέν 

έπέθανεν άπ’ έκεΐνον τδν δαρρόν, τδ δίκαιον κρίνει δ τ ι έκεινο; 
όπου έποϊκεν νά τδν δέρουν ενι κρατούρενο; νά πλερούσφ την 
άγνωριρίδαν τ ή ;  αυλή; τοΰ δαρρένου καί τ ή ;  άφεντεία;, καί 5 

εκείνοι όπου τδν εδεραν έντέχετα ι νά ένη γεβεντισρ.ένοι όλό- 
γυρνου; ρέ τά  βρακία εί; τήν χώραν καί καλά νά τούς δέρ
νουν, δτι ούτω; ένι δίκαιον καί κείρενον ότι όλοι νά νώσουν 
άπα ί τ ή ;  κακοποιΐας.

σνγ. ΑύτοΟ λέγει περί έκείνου του βουργέσν), οΰ ετέρου 10 

έλευτέοου άνθρώπου, δέρει έτερον σκλάβον, οΰ σκλάβαν, καί ό 
αφέντη; το> άνκαλέ.

Έ άν γ ίνετα ι δτ ι κανεί; ελεύθερο; άνθρωπος, δποιο; καί άν 
ένφ, βουργέσης, οΰ έτερος, δέρνει ένα σκλάβον, οΰ ρίαν σκλά
βαν, καί ό άφέντη; του έρχεται εί; την αύλην καί άνκαλέ περί 15 
αύτοΰ κατά  τήν άσίζαν δτι έδεραν τδν σκλάβον, οΰ την σκλά
βαν του, τδ  δίκαιον κρίνει καί κελεύει νά κρίνουν ότι π ο τέ  
καρρίαν έλεύθερη γυναίκαν, ουτε έλεύθερο; άνθρουπο;, ρή  ποιή
σουν παντδ ; δι’ αύτδν σκλάβου, οΰ σκλάβα; άσίζαν, δ ια τί ούκ 
ήν κείρ.ενον, ούδέ δίκαιον, ού'τε ό νόρο;, ούδέ ή άσίζα ούδέν 20 

τ ά  κελεύουν π ο τέ ·  ά ρ ρ έ  έάν ό σκλάβο;, οΰ ή σκλάβα άπεθάνη 
παρά τοΰ ρηθέντο; δαρρ,οΰ, καί έκεινο; όποΰ τδν έδερεν ένι 
ραρτυρηρένος, τούτέστιν ένοχος, άτάντ, ρέ καλού; ράρτυρα; 
ότι έκεινο; ένι κρατούρενο; νά πλερώσ·/) τοΰ αύθέντη του, οΰ 
τ ή ;  κυρά; του, [ό]7αν νά θέληση νά ζητήσγ εί; τήν έρπιστιοσύ- 25 
νην του δτι έκεϊνο; ό σκλάβο; έκούστεψέν του ά π ’ έκείνην τήν 
ήρέραν τδ τοΰ έκούστεψεν άχρι τήν ήρέραν άποΰ έπέθανεν, 
καί αύτδν ένι κείρενον καί δίκαιον κατά  τήν  άσίζαν.

«γ, σνδ. | Αύτοΰ λέγει τδ δίκαιον περί έκείνου τοΰ άνθρώπου, 

οΰ περί έκείνη; τ ή ;  γυναίκα; όποΰ έρχεται ε ί; τήν αύλήν καί 30 
ένκλητεύει α' παιδίν ανήλικον,
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(1) Έάν γίνετα ι δτι κανείς άνθρωπος, ου καμ.μ.ία γυναίκα 
έρχεται έμπρδς καί ένκλητεύει κανέναν παΐδαν ανήλικον περί 

δαρμού, ου περί αισχύνης, ού περί άπήδημαν τδ του έποικεν, 
τδ  δίκαιον κρίνει δτι ούδέν ένι κρατούμενος νά πλεοώση δί- 

5 καιον, ουδέ νά πάρη δίκαιον άπού κανένα άνθρωπον του κό
σμου, ούδέ άπού κανένα ένκλημαν τδ νά ποιήσουν έξ αυτόν 
του άχρι νά τελείωσή τδ έτος των ιε ' χρόνων· αληθινά έτε-  
σαΰτον κελεύει τδ δίκαιον δτι, έάν έχη κανένα παιδίν καί 

ούδέν έχει τινάν όπου τον παιδεύει καί έκεΐνος ένι συνειθισμένος 
10 νά κακοπο ιή καί νά άνασπα τούς λας, καί έκλημαν έρχεται 

εις τήν αυλήν, ό βισκούντης έντέχετα ι νά ποιήση νά τδν π ιά 
σου καί καλά νά τδν δέρουν, καί νά τδν 'π ή  « άπέκει καί νά 
π α  πλειον μηδέν τού γένηται αύτ-ή ή. αφροσύνη, ούδέ έτερον, 
καί αν τδ ποιήση, θέλει του ποιήσει πολλά χειρότερα » , καί 

15 αύτδν ένι δίκαιον δτι ούτως πρέπει νά παιδέψουν καί νά φο
βερίσουν τά  παιδία τά  κακά. "Οτι κανείς ούδέν ένι κρατούμενος 
περί πραγμάτου τδ νά ποιήση πολλούς όπου ένι ανήλικους, 
άνευ εις τούτον τδ  κάς, έάν ό ανήλικος δανείση βίον άπαί τδν 
ποιον γίνετα ι πλουσιώτερος, δτι ένι κρατούμενος τού ένπιστευ- 

20 τιόύ εις πάντα δσα ένι πλουσιώτερος μέ τδ κείμενον.
σνε. Αύτού λέγει τδ δίκαιον τδ πώς ό ρήγας ένι κρατ 

μένος νά πλερόνη τά  όψώνια, ήγουν τά  στουοέρια τι 
π ίτα ις  λεγομένους τζανπιούνιδες, τούς καλιούν ε 
περί φόνου.

25 "Οςπερ ώς γιον ό ρήγας, ου ό άφέντης 
ρονόμ.ος εκείνου, ού εκείνης όπου πεθα '

(1) Κατά λάθος έςανεγράφησαν ενταύθα πε'ντε στίχοι έκ της αρχής 
του προηγουμένου σνγ κεφαλαίου μέχρι της λέξεως « κρίνουν », οτε 
ί  άντιγραιρευς παρατηρήσας το σφάλμα διέκοψε την περαιτέρω αντιγρα
φήν Ιπισημειιόσας « έδιπλασεν » .
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ό μή έχων κανένα συνκενήν, καί έντέχετα ι νά λάβη πάντα  
δσα έχει έκεΐνος, ού εκείνη, όμ.οίως κελεύει τδ δίκαιον καί ή 
άσίζα δτι ό ρήγας ένι κρατημένος νά διδώση δλα του τά  όψώ
νια του τζαπιούνη τδν νά κράξουν εις πόλεμ,ον περί φόνου, ού 

φ.178. στερί κλεψίαν ού διά κα|νένα έτερον ζήτημαν, έάν έκεΐνος ούκ 5 
έχη άπόθεν ήνπορεΐ νά οδηγηθή, καί θέλει νά τού δώση ή 
αυλή νά τρω καί νά πίνη έως τάς μ  ημέρας, έάν έτεσαύτα 
κρεμαστή έκεΐνον τδ ζήτημ.αν · εί δέ άπαί τάς μ ημέρας καί 
άνω, ή αύλή ούδέν ενι κρατούμενη νά δώση πλεΐον τ ίποτες · 
κα ί διά τούτον κελεύει τδ δίκαιον δ τ ι πόλεμος νά γένηται 10 

εις δλας τάς όπλάς άφδν δοθούν τ ά  άμάχια , μ.έσα εις μ' ή ¡χέ
ρας μετά  τδ άμάχεμαν ■ καί νά τού δίδη ή αύλή τδ  έντυμ,αν 
κόκκινον καί ή κλάτζα ις κόκ.ιιναις, καί τ ά  κανεβάς καί τδ 
ραβδίν δλα θέλει νά τ ά  δ αν ε ίση ή αύλή ομοίως. 'Ομοίως καί 
έάν αύτή ή γεναΐκα ένη χήρα, ου ορφανόν, ού ορφανή, όπου 15 
βάνει τδν τζαπιούνην καί πολομα τδν άλλον νά τδν κράςη, 
καί ούκ έχουν άπόθεν νά δηγηθουν τδν τζαπιούνην τους, τδ  
δίκαιον ορίζει ότι ό άφέντης ε'νι κρατούμενος νά τούς όδηγήση 
τά  πάντα , καθά έ'νι άνωθεν λαλημ.ένον, καί ούτως έστίν κεί- 
μ,ενον καί δίκαιον κατά  τήν άσ ίζαν. 20

σνς\ Αύτού λέγει τδ  δίκαιον περί εκείνου τού ανθρώπου, 
ού περί έκείνης τή ς γυναίκας όποΰ έ'νι φονεμένη, καί ούδέν 
έ'χει κανένα συνκενή, ούδέ άγνώριμον νά γυρέψη τδ αίμάν της, 
τούτέστιν τδν θάνατόν του, πώς ό άφέντης τής χώρας ένι κρα
τούμενος νά τδ  γυρέψη κα τά  τδ  κείμενον καί κατά  τήν άσίζαν 25 

των Ιεροσολύμων.
Έ άν γίνετα ι άπό ριζικού οτι είς άνθρωπος, ού μία γυναίκα 

ένι σφαμένη, καί κάτινες βάνουν έκεΐνον τδν φόνον έπάνω κα- 
νενοΰ ανθρώπου, καί ό θνητδς ούκ έχει κανένα συνκενήν, ου 
καμμία συνκενάτρια, ούδέ φίλον, ούδέ φίλαινα όποΰ νά ζητήση 30 

τδν θάνατόν του άπ’ έκεΐνον όποΰ τδν έσκότωσεν, τδ  δίκαιον 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛίΟΘ. ΣΤ'. . 30
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κρίνει ότι ό ρήγας, ου ό αύθέντης τής χώρας, οΰ ή κυρά τώ 
τόπου, ένι έκείνου γνήσιος κληρονόμος, καί ενι κρατούμενος νά 
γυρέψη τον θάνατόν του, με τό κείμενον καί μέ την άσίζαν, 
καί νά δώσου ένα τζαπιούνην, έάν εν·/) χρήσις, έάν αυτός άρ- 

5 ναται εκείνην την κακοεργίαν, ότι ό Κύριός μας είπεν εις τό 
Εύανκέλιαν « τό αίμαν τού πτω χού ύπάγει όπίσω του καί κρά
ζει κρίσιν καί λέγοντα, Κύριε άγαθέ, κρίσιν, καί έκδίκησαι τό 
αίμαν τού π τ ω χ ο ύ ! » καί έφειδήν ότι λέγει ούτως τού Κυ
ρίου μας έν τω  ούρανώ, έντέχετα ι νά είσακουστή έν τη  γή , μέ 

10 τό κείμενον, ότι εις κορμίν τεθνηκοΰ έντέχετα ι ό κυρις τού
τόπου νά ποίηση έκοίκησιν περί όλον εκείνον, κατά  τό | ενι φ. 119. 
θεσπισμένον περί όλους έν τω  άμα · καί δ ί  αύτόν έθέσπισαν 
νά πάρουν τά  π ρά γμ α τά  του καί νά έκδικησουν τόν θάνατόν 
του, καί τούτον ενι δίκαιον καί κείμενον κατά την άσίζαν 

15 των 'Ιεροσολύμων.
σνζ. Αυτού λέγει τό δίκαιον περί τού όρκου τόν έντέχετα ι 

νά ποίηση ό κανπίτης τόν λ.έγουν τζανπιούνη, ένώπιον τού 
βισκούντη καί τής αύλής.

Καλά νά ’/¡γνωρίζετε οτι έφειδήν ό κανπίτης νά ελθη, καί 
20 Οεωροΰσιν ότι ειρήνη ού γίνετα ι, οί κριταί, ου ό βισκούν- 

της όπου ενι κρατούμενοι νά ένη αύτού άχρι της συνπλήρωσης 

τού πολέμου, έντέχετα ι νά ερτου * ά π ’ άρχης εις τόν κανπίτην 
όποΰ κράζει τον έτερον διά τόν φόνον, καί νά τον ποιήσουν 

νά όμόση εις τά  ά γ ια  τού θεού Εύανκέλια ούτως « όμνές (καί 
25 ούτως νά σου βουθήση ό θεός καί τά  άγιά  του Εύανκέλια) την 

σηαεοον την αυτήν ημέραν ότι έκεΐνος ό κατάδικος όπου μέλ
λει νά πολεμήση εποίησεν αύτόν τόν φόνον τό βάνουν επάνω
του ; » “Επειτα μέλλει νά έ'ρτουν εις τόν άλλον οπού διαφε-
τεύετα ι καί νά τού είποΰν ούτως α έσού όμ,νές αύτού έπάνω 

30 εις τά  άγια  Εύανγγέλια (όπού ούτως νά σοΰ βουθήση ό θεός
καί οί άγιοί του) σήμερον τήν αύτήν ήμέραν ότι ούδέν είσαι
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έσού παντός εκείνος όπού εποίησες τόν παρόντα φόνο; η “Ε π ειτα  
έντεχετα ι να παραδωσου οί κριταί τού καθενου κανπίτη  τό 

σκουτάριν του καί τό ραβδίν του, καί επειτα  έντέχετα ι β' άπα : 
τούς κριταΐς νά πάρου τόν έναν κανπίτην, καί έτεροι δύο τόν 
άλλον, καί νά τούς φέρουν εις τόν κάνπον Ισα όπού τό ή'μισον 5 

τής ήμέρας ένι ό ήλιος, τον ένα κατά  πρόσωπα τού ετέρου,
ινα τό φως τού ήλιου νά μηδέν κοίλη τόν ένα πλεΐον παοά

τόν άλλον· καί έντέχετα ι νά ένη τά  σκουτάρια τά  λέγουν
τανέβας, κόκκινα ολοκόκκινα, καί μίας μεγαλοσύνης καί ένου
βάρους καί έν οΰ μάκρους καί ένοΰ πάχους τ ά  ραβδία, καί τό- ίο  
τες νά διαλαλήσουν ό κ-ήρυξ διά τριών φωνών παοά τού αύ- 
θέντη, νά μηδέν έχη τινά  άπότορμον, άπάνω εις το έδικόντου 
καί έπάνοο εις τό κορμίν του, νά νέψη τίποτες τούς κανπίταις, 

ψ.180.’/·3“ μ ετά  τό αύτόν νά άποβγάλουν όλους εις ένα μέρος | εξω
τού καν π  ου (εως οπου_ να εμποΰν εις τόν κάνπον νά άκούσουν 15 
τούς λόγους τούς νά 'π ή  ό νικημένος) καί τότες νά τούς άφή- 
σουν νά ¿σμιχτούν, καί εκείνος όπου νά νικηθη, κρίνει τό δ ί
καιον, ως και αν ενη, ου τεθνηκως, ου ζωντανός, παρευτύς νά 
τον κρεμαζουν, με το κειμ.ενον κα ί κατά  την άσίζαν· καί εις 
τοιούτην όπλήν καί μέ τοιούτους όρκους έντέχετα ι νά συν- 20 

τάξουν τούς λίζιους τόν πόλεμον τούς· καβαλλαρίους, καθά 
ερμηνεύεται αύτού τούς βουργέσιδες.

σνη. Αύτού λέγει τό δίκαιον τό πώς κανείς Συριάνος, ούδέ 
Ρωμαίος, ούδέ Σαρακηνός, ούδέν έμπορούν νά γένουνται καν- 
π ϊτα ις κατά  Φράνκου. 25

Γινώσκετε καλά ότι κανείς Συριάνος, ούδέ κανείς Ρωμ.αιος, 
ούδέ κανείς Σαρακηνός, ούδέν έμ,πορεΐ κατά  χριστιανόν Φοάνκον 
κανπίτης νά γίνετα ι, τούτέστιν ούδέν ήμπορεϊ νά σηκώση κα
νένα Φράνκον εις πόλεμον εις αυλήν τού ρηγάτου των 'Ιεροσο
λ ύ μ ω ν  εί δέ αν ένη ό Συριάνος, ού ό Ρωμηός, οΰ ό Σαρακηνός 30 
κράξουν τον περί φόνου, ού περί παραβουλίας, ού διά αίρεσιν, κα-
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λά κελεύει το δίκαιον δτι άπαΰτα  ήνποροΰν καλά νά διαφεντευτούν 
κατά του Φράνκου όπου εις αύτό νά θελήσουν νά τούς κράξουν, 
δτι αύτον ενι κείμενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

σνθ. Αύτου λέγει περί τούς σοδομίτας καί παντός ετέρου 
5 κακού άνθρώπου καί γυναικός, νά τούς θανατούσουν μέ άσχη- 

μον θάνατον.
Νά ήγνωρίζετε καλά δ τ ι ό νόμος καί τό δίκαιον κελεύουν δτι 

πάντες οι κακούργοι άνθρωποι έντέχουνται νά άποθάνουν άπαί 
κακόν θάνατον άσχημον, καθάπερ έκεΐνοι όπου ενι συνειθισμέ- 

10 νοι νά κακοπράσσουν καί νά συντάσσεται τούς κακούς, καθά
περ ε'νι οί σοδομΐται, κλέπτα ι, πατελΐνοι, καί επίβουλοι καί 
πάντας τούς κακούς ανθρώπους καί τάς κακάς γυναίκας, πάντας 
εκείνους έντέχετα ι νά άπεθάνουν, καί μηδέν τούς άφήση νά 
ζήσουν ή άφεντία, μέ τό κείμενον, έφειδήν τούς ήγνωρίσουν,

15  ότι ούτως είπεν ή Γραφή και ό νόμος « πάντες οί φωρούντες 
τούς έχθρούς τού θεού, τούτέστιν τούς κακοποιούς, ούτοί είσιν 
φίλοι τού θεού »· άμμε κανείς άνθρωπος ούδέν έντέχετα ι μέ 
την | έςουσίαν του άφ’ εαυτού του νά φονέψη τόν φονείαν, αλλά <ρ. 181. 
ουδέ τόν παράβουλον, ούτε τόν πατελΐνον, ούδέ τόν κλέπτην,

20 άμμέ έντέχετα ι νά τόν παραδώση εις την  κρίσι, καί ή κρίσις 
μετά  τα ύ τα  ε'νι κρατούμενη νά τόν κρίνν) καί νά τόν ξηλώση 
κατά  την κακοπραξίαν του, ου παρά μαρτύρων, οΰ κατά  την 
ομολογίαν του την έποίησεν πως έποίησεν αύτήν τήν κακοερ- 
γι'αν, ου φόνον, ου ετερην αμαρτίαν άπαί κείνα τά  ενι άνωθεν 

25 (ονοματισμένα, παρευτύς πρέπει νά τούς κρίνη εις θάνατον · δτι 
όταν οί κριταί κρίνουν κανέναν άνθρωπον εις θάνατον, ούδέν έ'νι 
περί τούτου τούτοι άφορμή τού θανάτου, άμμ.έ ποιούν εκείνον 
τό ό νόμος καί ή άσίζα κελεύουν · καί δ ιά  τούτον πρέπει νά 
ξεύρουν οί πάντες, δτι πάντας όποΰ νά ποιήσουν φόνον, ού 

80 έτερον άμάρτημαν, καθάπερ άνωθεν έλαλήθην, άνευ κανενοΰ κω- 
λυμ.άτου οί κριταί ενι κρατούμενοι νά τούς κρίνουν εις θάνατον.

<ρ.182
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σς. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί τού άνθρώπου τού λαβω
μένου όποΰ έρχεται εις τήν αύλήν καί άνκαλέ έτερον άνθρωπον, 
κάκεΐνος άρνάται καί ποιεί τόν δρκον δτι τούτον ούδέν τού 
τό έποίησεν, κατά τήν άγνωριμίδαν τής αύλής.

’Εάν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος όποΰ ένι κορπωμένος άπού 5 
θανάσιμον πληγήν έρχεται έμπροστεν τής αύλής καί άνκαλέ 
κανέναν άνθρωπον καί λέγει δτι έποΐκέν του τό κακόν τούτον, 
καί εκείνος τόν άνκαλέ έρχετα ι όνπρός καί λέγει « μή τό όρίσοι 
ό θεός! » καί έκεΐνος ζη τα  τήν  άσίζαν, καί έποίησεν τούτον 
ενπροστεν τού (δισκούντη καί των κριτών, τούτέστιν δτι όμενέ ίο  
έπάνω εις τ ά  άγια  Εύανκέλια δτι έκεΐνος τούτον ούδέν τό 
έποίησεν διά χειρός του, ούδέ μέ άλλον ούδέν έποίησεν-νά τού 
τό ποιήσουν, ούδέ έσυνκατέθη, ούδέ γινώσκει τίς τούτον έποί
ησεν, καί μετά  τα ύ τα  ένι κίτες, έφειδήν έκεΐνος έπερίλαβεν 
τόν δρκον έξ αύτόν του είς τήν αύλήν, καθά τού ζη τα · καί 15 
μ,ετα τα ύ τα  γίνετα ι δτι ούτος ό κορπωμένος πεθαίνει άπ’ αύ
τήν  τήν πληγήν, καί ούκάτινες άπαί τούς συνκενούς του τού 
άπεθαμένου, ου ό πατήρ του, ου ή μητέρα του, ού ό αδελφός 
του, ου ή άδελφή του θέλουν μετά  ταύτα  νά ζητήσου τόν 
θάνατόν του έκείνου, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι έκεΐνος 20 

ούκ έστιν κρατούμενος νά δώση άπόκρισι περί τού θανάτου του 
άλλου τινός, διότι έποίησεν έκεΐνον τό κελεύει ή άσίζα νά 
ποιήση, καί τό νά άγνωρίση ή αύλή νά ποιήση · εΐ δέ έκεΐνος 

.ούδέν τό έποίησεν τήν άσίζαν, καθώς άνωθεν έλα|λήθη, κελεύει 
καλά τό δίκαιον δτι ένι καλά κρατημένο; νά άπολογηθή περί 23 
έκείνου τού κακοΰ ποιημάτου δλους έκείνους όποΰ δίκαιον νά 
τού ζητήσουν, δτι τούτον έστιν κείμενον καί δίκαιον, κατά  τήν 
άσίζαν, δτι έναν πραγμαν ούδέν έντέχετα ι νά κριθή δύο φοραΐς.

σξα. Αύτοΰ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου τού άνθρώπου 
τού δαρμένου όποΰ άνκαλέ έτερον άνθρωπον, κάκεΐνος ζητα  30 
ημέραν νά άπολογηθή, καί ο δαρμένος ήρτεν είς τήν ημέραν



του, έως τον άνχτείλημχν των αστέρων ούκ ήλθεν, ουδέ εστρε- 
ψεν τήν ήμέραν του, καί ό δαρμένος έτελεύτην.

’Εάν γίνετα ι δ τ ι εις άνθρωπος ελθή ονττρος εις την αυλήν 
καί ένκλητεύεται περί ετέρου, λέγοντας δτι εδερέν τον, οΰ έποί- 

5 ησέν του έτερον άλλον κακόν, καί εκείνος τον ποιον άνκάλεσεν 

λχνβάνει ήμέραν, καί έπειτα  γίνετα ι δτι εκείνος όπου ενκλη- 
τεύει έλθ-η εις την ήμέραν του, καί ό ένκλητεύων ούκ έλθγι, 
ουδέ έστρεψεν την ημέραν του, καί ό έτερος ήλθεν εις τήν ή - 

¡λέραν του καί έφύλαξέν την άχρι των άστρων την φαΰσιν, καί 
10 ¡αετά τα ΰ τχ  γίνετα ι δτι ό δαρμένος άπεθαίνει, καί ούκάτις 

ά χ  των συνγκενών έλθών έμπροστεν της αυλής καί θέλει να 
έννΐ τδ δίκαιον άπαί κείνον όποΐί τον έδερεν άπαί τδ ποιον 
έπέθανεν, τδ δίκαιον κρίνει δτι, εκείνος διά νά δείξγι έκ τής 
αυλής δ τ ι έβλέπισεν τήν ημέραν του, καθώς άπχιτεΐν  άχρι του 

15 άνατεΐλαι τοΐς άστροις, γυρεύει νά ένν] κίτες με τδ  κείμενον 
άνευ πολέμου, εκείνος ούδέν έμπορεΐ νά τδ ποιήσγ μέ τήν 
αυλήν, ουδέ μέ μάρτυρα; των κριτών, καί έμπορεΐ νά τδ  δεί
ξουν μέ β' πιστούς μάρτυρας δτι έβλέπισεν τήν ήμέραν του 
καθά έντέχετον, πρέπει νά ενγι κίτες κατά τδ κείμενον · άλλά 

20 έχει εις αυτήν τήν μ.αρτυρίαν πόλεμ,ον δ τ ι οί ένκιστα του 
θνητού ήνποροΰν νά σηκώσου έναν έκ των μαρτύρων εις πό
λεμον, καί τούτον ένι δίκαιον καί κείμενον κατά  τήν άσίζαν. 

σξβ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος έρχεται δνπρδς εις τήν αύ- 

25 λήν καί ένκλητεύει έτερον κανέναν άνθροιπον δτι έκόοπωσέν 
το, καί έπ ε ιτα  γ ίνετα ι δτι συνμπαύουν μέ εκείνον όπου τδν 

έκόρπωσεν, ού διά παρακαλήσεως των φίλων τους, οΰ διά βίον 
όπου του έδωκεν, καί μετά  τα υ τα  γίνετα ι δτι εκείνος ¿π ε
θαίνει άπαί κείνην τήν πληγήν, καί ούκάτινες έκ των συνγ- 

30 κενών του τεθνεώτος, οΰ ή συνβίος του θέλει μετά  τα υ τα  νά 
ζ γ γ  δίκαιον άπαί κείνον όπου τδν έλάβωσεν, τδ δίκαιον κρί—
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φ.183·νει καί κελεύει δτι έάν εκείνοι όποΰ έποίησχν τήν | ειρήνην
μ.έ τδν λαβωμένον ήνπορεΐ νά δείξη δτι έσύνμ.πεψεν ¡αετά του 

περι εκείνου τοΰ κακοΰ, πρέπει νά ένγ κίτες μέ τδ κείμενον, 
έ'ςων έτεσχΰτον δτι εχει πόλεμον, τούτέστιν οί συνκενεΐς τοΰ
τεθνεώτος ήνποοοΰν καλά νά σηκώσουν τδν ένα τούς ένκυτά- 5

δες είς πόλεμον, καί εκείνος όπου ένικήθη πρέπει νά τδν κρε
μάσου μέ τδ  κείμενον· καί έάν εκείνος ήνπορεΐ νά.δεί'Τ ) έν- ■

. προστεν τής αύλής δτι έσύνμπαψεν μέ τδν λαβωμένον, καί
ομοίως καί έπλέρωσεν τά  ζ σόρδια καί ήμισον περί του έν- 
κλημάτου τδ  έποΐκεν, περί αύτοΰ τδ δίκαιον κρίνει δτι ενι 10 

κίτες δλαις τάς ημέρας άνευ πολέμου, μέ τδ κείμενον καί μέ
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την ασι',αν.
σξγ. (λείπει ό τ ίτλ ο ς] .

15

; ν ο  . .  .  . ,Εαν γίνετα ι δ τ ι εν αν ορφανόν, οΰ μία ορφανή άνήλικα, 
οΰ μία γυναίκα χήρα . . .  .

Αύτδ ενι είς τ ά  ιβ' κ εφ ά λ ια . 
σξδ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

Έ άν γίνετα ι δτι είς άνθρωπος ευρίσκει τ ίποτες βίον άπου- 
κάτω τής γής ώς έσγαφεν, καί ευρίσκει κανένα θησαυρόν καί 
παίρνει τον καί κρύβει τον, χωρίς νά ποιήσγι του άφέντη, τού- 20 

τέστιν τοΰ ρηγός τής χώρας, νώσιν, τδ δίκαιον κρίνει καί κε
λεύει δτ ι εκείνος, οΰ εκείνη όπου αυτήν ποιήσει κλεψιάν άπαΰ- 
τα  είς τήν κέλλαν του άφέντη, καί πέφτει τδ κορμίν του είς 
τήν ελεημοσύνη τοΰ άφέντη νά λάβη τοιούτην άνταπόδοσιν 
καθά πρέπει νά ε / γ  κλέπτης έ'νοχος εις τήν κέλλαν του, τδ  25 
λέγουν τζάνπρχν, καί πάντα  δσα έχει πρέπει νά ενη του ρη
γός πά ντοτε ;, καί εκείνον νά τδν κρεμάσουν · εί δέ έποΐκεν 
νώσιν του ρηγός, οΰ εκείνου όποΰ ήτον κατά  τήν ήμέραν είς 
τδν τόπον του, καί ειπεν του οΰτους « κυρι, έγώ ηύρα είς τήν 
οικίαν μου ώς γιδν εσγαφον τοιοΰτον πραγμαν, καί στεΐλαι, 30 
κυρι, έ'παρέ το το ευρισκόμενον, καί δός μου τδ μερτικόν μου · ι>
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το δίκαιον κρίνει δτι εκείνος όπου ηύρεν το εΰρημαν έντέχε- 
ται νά έχτρ το τρίτον εκείνου του εύρημάτου καί πάσας τάς 

εξόδους τούς έποΐκεν εις το σγάψιρ,ον, καί το δίμοιρον νά εν·/) του 
αφέντη του τόπου, ριέ τό κείμενον, καί ούδέν πρέπει νά εχν)

5 κανένα κακόν εκείνος όπου νά εΰρη αύτό τό εΰρημαν, διότι 
έδειξεν όλον τό εΰρημαν του αφέντη, καί ούδέν έπήρεν τ ίπ ο 
τες, ουδέ ,έκράτησεν τ ίπ ο τες· εί δέν άν κανείς άνθρωπος, οΰ 
καμμία  γυναίκα είπεν | εις κανένα τόπον εχει θησαυρόν, οΰ φ.ι.84. 
είδέν το εις τό δνειρόν του, καί έκεΐνος νά έπήγεν εκεί νά έσ- 

10 γαψεν, άνευ νά πάρϊ) ε’ίδησι άπαί τον αφέντη της χώρας νά „ 
σγάψ-ρ, νά ευρ-ρ αυτόν τον θησαυρόν, καί γίνετα ι ό'τι σγάφον- 
τα  καί εύρίσκοντά τον, τό δίκαιον κρίνει ό'τι εκείνος πο ιεί κλε
ψιάν καί πάντα  όσα έ'χει νά γίνουνται του αφέντη, καί έπε- 
σεν τό κορριίν του εις τήν ελεημοσύνην του θεου καί του ά - 

15 φέντη τής χώρας διά νά τον χάσουν, διότι κανείς , άνθρωπος 
ούκ εχει έςουσίαν νά σγάψή διά νά εΰρν) βίον, οΰ θησαυρόν 
εις ετέρου εξουσίαν, άνευ της είδησης του αφέντη της χώρας, 
ουδέ εις τό σπίτιν του, ουδέ εις ετέρου σπίτιν, ούδέ εις τον 
άγρόν του, ούδέ εις άγρόν άλλου, ούδέ εις άνπελώναν, ούδέ εις 

20 κώμην, ό'τι πάντα  ό'σα έ'νι κάτω τής γης, παρεκτός αύθέντου 
ζωτανου, έντέχετα ι ό'λον νά ένρ του αύθέντη τής χώρας μέ 
το κείμενον, ό'τι καλά ένι νά γροικηθή ό'τι πάντα  όσα ένι εις 
την γην χωσμένα έ'νι είς την κέλλαν του αφέντη, καί διά 
τούτον αύτη ένι ή κέλλα του αφέντη, ένι κρατούμενος ό βι- 

25 σκούντης καί οί κριταί νά ποιήσουν δίκαιον όλων κακών είς 
την χώραν καί άπ’ εξω τής χώρας όσον άπαντα  ή έξουσία 
του ρηγός · άμμε άν ένρ ό'τι κανείς άνθρωπος ήγνωρίζει είς 
κανένα τόπον όπου έ'χει βίον καί έ'λθν) έ'μπροστεν του ρηγός, 
οΰ είς τόν έμπαλήν όπου ένι είς τον τόπον του, καί έποΐκέν 

30 του νά ήγνωρίσρ ότι θέλει νά σγάψρ είς κανέναν τόπον όπου 
ήξεύρει ότι έχει βίον, ή άφεντία του τόπου έ'νι κρατούμενη

10
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νά του διόσ·/) εϊδησιν, καί έντέχετα ι νά βάλν) τούς βλεπιάδες 
απάνω του, καί άν εύρη κανένα βίον, τό δίκαιον κελεύει ότι 
τό ήμισο μέλλει νά ένρ του αφέντη τής χώρας, τούτέστιν τού 
ρηγός, καί τό άλλον ήμισον έντέχετα ι νά ένρ εκείνου όπου 
ηύρεν τόν βίον καί τού αφέντη τής γης όπου εκείνος ό βίος 
εύρέθην · καί έάν ή γή ένρ εκείνου άπαυτα  όπου ηύρεν τόν 
βίον, κρίνει τό δίκαιον ότι τ ά  β’ μέρη εκείνου του βίου έν- 
τέ χ ε τα ι νά ένρ τού ρηγός, καί τό τρίτον μέρος έκείνου όπου 

τό ηύρεν, μέ τοιοΰτον, ότι πάντες οί έξοδοι τ ά  νά κουστέψρ 
είς |σ |γάψιμον καί έτερον νά έογρ έκεΐνος ό βίος, πρέπει νά τά  
πλερώσρ ό ρήγας τούς διμοίρους, κατά  τό δίμοιρον τό έπήρεν 
καί τό τρίτον έκείνου όπου τό ηύρεν, καί αύτόν ένι κείμενον 
καί δίκαιον κ α τά  την άσ ίζαν.

σξε. [λείπει ό τ ίτ λ ο ς ] .

Έ άν γίνετα ι ό τι κανείς άνθρωπος, οΰ καμμία γυναίκα βά- 15 
νει λανπρόν είς την χώραν, καί εκείνον τό λανπρόν πο ιεί καμ.- 

185. μίαν ζημίαν, τούτέστιν καύγει κανένα [ σπίτιν, καί έκεΐνος ό
που έβαλεν τό λανπρόν, κάν τε  άνθρωπος, κά τε  γυναίκα, πιά- 
σουν τον καί προβιάσου τον είς τούτην την ύπόθεσιν πολεμών- 
τα , οΰ διά καλάς μαρτυρίας όπου νά όμόσου πώς τό αύτόν 20 

κακόν έποίησέν το, οΰ άν τό έμολόγησεν μόνος του, τό δίκαιον 
κρίνει καί κελεύει ότι καθάπερ ήθέλησεν νά πυρίσρ τά  όσπί- 
τια  καί οί λας νά τό κουρσέψου, νά τόν κάψουν, έφειδήν τόν 
σύρουν είς όλην την χώραν κρατώντα τΟν δαυλόν του λανπρου 
είς την χεΐράν του, διαλαλώντά τον άχρι τού πυρος όπου μ.έλ- 25 
λει νά τόν κάψουν ■ καί πάντα  ό'σα έχει ούτος ό κακοποιός 
νά γίνουνται του αφέντη, κατά  τό κείμενον καί κατά  την 
άσ ίζαν.

σξτ. |λείπει ό τ ίτλος],

Έ άν γίνετα ι ότι εις άνθρωπος, οΰ καμμία  γυναίκα θάβουν 30 

είς την χιόραν έναν άνθρωπον νεκρόν είς την οικίαν του, ό



νόμος καί το δίκαιον κελεύει ότι κύτος ό οίκο; νά γίνετα ι 
της εκκλησίας,, διότι κανείς άνθρωπο; ούδέν έντέχετα ι νά έχ·/ι 
εις την οικίαν του σιμηντηριν εξω παρού ·ή άγία  έκκλησία,
καί έφειδην έποίησεν κοιμηντηριον τη ν  οικίαν του έντέχετα ι

5 νά γ ίνετα ι της καθολικές της πόλεοις, ού τό παρόν γέγονεν, καί 
πάντα  όσα έκεϊνος, οΰ εκείνη, έχουν όπου τό αυτόν πεποίη - 
κεν, έντέχετα ι νά εν/) του άφέντη της χώρας, άνευ την οικίαν 
όπου έθαψαν τον νεκρόν, καν τε άνθρωπον, καν τ ε  γυναίκα, καν 

τ ε  παιδίν, καί κείθεται τό κορμίν του εί; την έλεημοσύνην του 
10 θεού καί του άφέντη της πόλεως, ώς έκεινον όπου έποίγησεν 

τούτην την παρανομίαν, ότι άδηλό έστιν πας καί έσκότωσεν
τον έκεϊνος έκεινον τον έθαψεν, οΰ πας καί έτελεύτηκεν · καί
όχι (1 ) διά έπεσαΰτον πασα ώραν έντέχετα ι άνθρωπος νά νώσν) 
διά την κακοπραξίαν αύτοΰ εθαψέν τον, οΰ ¿γνωρίζεται δ ιά  

15 λαλιάς άνθρώπων ότι έσκότωσέν τον, κελεύει τό  δίκαιον ό τι 
αύτόν τόν νεκρόν νά τον άποχώσου διά νά γνωρίσουν πώς 
έτελεύτησεν · εί δε ίδοΰν καί ¿γνωρίσουν ότι έκεϊνος ό άνθρω

πος άν τόν έπνιξαν, οΰ αν τόν έσκότωσαν δυναστικώς, οΰ έσφα- 
ξάν τον, ή αύλη ένι μετά  ταΰτα  κρατούμενη νά τούς σφίξη) 

20 έτεσαΟτον μέ ποτόν καί με κριτηριον νά ομολογήσουν την α 
λήθειαν εκείνη; της' κακοεργίας, καί άν τόν έσκότωσαν δυνα
στικού τρόπου, τό δίκαιον κρίνει ότι πάντες έκεϊνοι όποΰ ή- 
σαν εις τό αύτόν κακόν έντέχετα ι νά τούς φυτέψουν ολοζών
τανους άπακάτω  τής γης, την κεφαλήν | κάτω  καί τούς πό-φ· 

25 δας άνω, άνευ ετέρου κακού, καί πάντα  όσα έχουν έκεϊνοι ο
πού έποίησαν εί; τόν αύτόν φόνον έντέχετα ι νά ενη του ά
φέντη της πόλεως, κατά  τό κείμενον καί κ α τά  την άσίζαν, 
καθά άνωθεν έλαληθην.

σξζ. [λείπει ό τ ίτ λ ο ς ] .
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(1) γραπτεόν, 8 τ ι ?

Εάν γ ίν ετα ι ό τι β’, οΰ γ ’ άνθρωποι έ'ρχουνται ενπροστεν 
της αύλης καί φέρνου α ' νεκρόν καί έτερον άνθρωπον ζοοντα- 
νον δημενον, καί λέγουσιν εί; την κρίσε « κύρι, εμείς ηΰραμεν 
τούτον τόν άνθρωπον νεκρό εί; την όδόν βραστόν ώςπερ έκεϊ- 
νον όποΰ νά είχάν το σκοτώσ'ειν, καί τούτον τον άνθρωπον τόν 5 
έφέραμεν αύτοΰ, πλησίον αύτού τού νεκρού όπού έπηγαινεν 
παρά την ό δ ό ν  έμεϊς ηλθαμεν πρός αύτόν καί έρωτησαμέν 
τον, τ ίς  έθανάτωσεν αύτόν τόν άνθρωπον; καί άποκρίθη μας 
ότι αύτός ό άνθρωπος έπηδησέν του εις τ·ην οδόν, καί έβλέ- 
ποντα τόν εαυτόν του έσκότωσέν τον · » καί ή αύλά άξανα- 10 

ρωτά τον « ένι αληθές τό λέγουν περί σοΰ, ότι έσού τόν έσφα
ξες βλέποτχ τόν εαυτόν σου; » καί άποκριναται « αληθώς έ- 
στιν τό λέγουσιν, καί άκόμη λέγω το, καί περί τούτου εχω 
τόν θεόν μάρτυρα! » τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ότι έφειδην 
βάνει τόν θεόν μάρτυρα, ότι χρη νά βαστάς·/) την  ορκωμοσίαν, 15 
ηγουν την τζουΐζαν, καί άν σωστή έκ της τζουΐζας έντέχετα ι 

νά μείνη έλεύτερος μέ τό κείμενον παρά έκείνου τού φόνου 
χωρίς άπόκρισιν ποιησαί τινο; άπού νά τόν έκραςεν είς πόλε
μον, εί δέ ούκ έστιν σεσωσμένος έκ τ·ης ορκωμοσίας, τό  δί
καιον κρίνει ότι παρευτύς νά τόν κρεμάσου χωρίς κ.ώλυσιν. 20

σξη. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
Εί δέ γίνετα ι ότι έναν έ'νκλημαν έρχετα ι είς την αύλην 

περί τούτου, ότι πολλοί άνθρωποι ηύραν έναν άνθρωπον θνη
τόν είς την όδόν τόν έφεραν είς τ·ην κρίσιν τί)ς αύλης, καί 
έτερον άνθρωπον ζωντχνόν δημένον καί λέγου ούτως τ·η; κρί- 25 

σεως « κΰρί, έμεϊς ηύραμεν αύτόν τόν άνθρωπον νεκοόν εί; 
την όδόν θερμόν, καί ούτον τόν άνθρωπον τόν έφέραμεν αύτού 
ζωντανόν ηύραμέν το πλησίον αύτού καί έπηγαινεν πλησίον 
της όδού, καί ηλθαμεν προ; αύτόν καί έρωτησαμέν τον, τίς 
έσκότωσεν αύτόν τον άνθρωπον τόν σκοτωμένον; καί ειπέν μας, 30 
ούδέν γινώσκω! καί ηλθαμεν πρός αύτόν καί έπ·ηραμεν τό σπα-
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θίν του καί ηύραρ.έν τον όλομάκελλον, καί έρωτήσαμέν τον, ά- 
ποθεν ένι αύτόν το α ίμαν; καί είπέν ¡/.ας | ότι έσφαξεν α' χτη-φ· 
νόν » · το δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι αυτός ούκ έστιν ένο
χος εκείνου του φόνου δ ια τί έπήγαινεν έξώστρατα, ουδέ διατί 

5 εύρέθην το σπαθίν του όλοικάκελλον, αν ούκ έ'χη έ'τερον περ ιτ

τού παρά αυτό τό έλαλήθην ’ άμμέ καλά κελεύει τό δίκαιον 
δ τ ι διά έπεσαυτον ώς καί άν έγίνετον, ό βισκούντης έντέχετα ι 
νά τον πιάση καί να τον βιάλγ) εις τό σακέλλιο, καί να τόν 
κράτηση α’ χρόνον καί ¡/.ίαν ή μέραν, διά νά ’δουν άν έ'νη δτι 

10 μέσον αύτου τού καιρού άν έρτη κανείς όνπρός όπου θέλει νά 
τόν κράξουν περί έκείνου του φόνου, ού άν ένη δτι εκείνος 
μ,έσον εις τόν χρόνον καί είς τήν ή μέραν νά θέληση νά βα
στάς·/) τζουΐζαν, ήγου ορκωμοσίαν, εί δε κανείς ούκ ήλθεν μέ- 
σον εις τόν χρόνον καί είς την ημέραν όπου νά θελήση νά 

15 κράτηση την τζουΐζαν, οϋδέν έρτη κανείς νά τόν κράξη είς 
πόλερ.ον είς έτεσαυτον, τό δίκαιον κρίνει δτι έντέχετα ι νά έ'νη 
άποφγαλριένος άπα ί την φρουράν, ώς έκεινον όπου έ'νι έ'νοχος 
καί άποφγαλριένος άπ  έκεινον τόν φόνον, μέ τό κείριενον καί 
κα τά  τήν άσ ίζαν .

20 σξθ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .
’Εάν γίνετα ι δτι άπού κανένα συνριπαριόν, ού διά κανένα 

κακόν διόρισρ.αν, δ τ ι ούκάτινε; άνθρωποι, όποΐί εχει την συν- 
βίον του την όρμαστικήν καί κρατεί δτι έ'νι καλή γυναίκα, 
εί δέ έκείνη ούκ έστιν ποτέ, καί γίνετα ι μετά  τα ΰ τα  ¡αίαν ή- 

25 μέραν, ου ¡αίαν έσπέραν δτι ό καλοπίχερος ώς γιόν ένι συνει- 
θισρ,ένος έρχεται καί έριπαίνει είς τό σπίτιν, καί ευρίσκει έτε
ρον άνθρωπον κοιθάρ.ενον ριέ τήν συνβίαν του, καί ό -καλοπί
χερος έβγαλεν μαχαϊριν, είς ένα μαχαϊριν, ου είς ¡αίαν άμου- 
σαν, καί έσφαξεν καί τούς δύο, τούτέστιν τήν συνοίον του καί 

30 τόν φίλον της, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει ούτως νά κρίνουν, 
δτι έκεινος ούδέν έντέχετα ι νάση τίποτες, ούδέ νά έχη καμ-

Τ
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[αίαν ζημίαν άπα ί τό κορριίν του, έφειδήν τούς έσκότωσεν άν- 
τάρια καί τούς δύο, άλλά νά έ'νη κίτες, κατά  τό κείριενον καί 
κατά  τήν άσίζαν του ρέ Άριαρήν του ποίου ό θεός νά ποίηση 
άληθινή συριπάθειαν · εί δέ γίνετα ι δτι ό άνδρας νά έσκότω- 
.σεν τήν | συνβίον του άνευ του φίλου της, ού τόν φίλον τη ς 5 

άνευ τής γυναικός του, τό δίκαιον κρίνει ήτζου καλά νά τόν 
κρεριάσου άν έσκότωσεν τήν  συνβίον του, ώςπερ νά ειχεν σκο- 
τώσειν ένα ξένον, καί ούτως πρέπει νά έ'νη έάν σκοτώση τόν 
φίλ-ον τής συνβίος του, καί ούδέν ή ¡απορεί νά τόν χρήζη τ ίπ ο 
τες έάν είπή δτι ή συνβίος του ήτον πολιτική  καί δ ι’ αύτόν ίο  
τήν έσκότωσεν, ού άν είπεν δτι έκεινος έποίειν του άνδροπήν 
είς την συνβίαν του καί δι’ αύτόν τόν έσκότωσεν, άμ.μέ έντέ- 
χετα ι νά του γένη καλά δίκαιον, καθά άνωθεν έλαλήθην έάν 

σκοτώση τόν έναν άνευ του άλλου, δτι οΰτω έ'νι κείριενον κα

τά  τήν άσίζαν. 15
σο. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

’Εάν γίνετα ι δτι καρρία  γυναίκα άνκαλέ α' άνθρωπον διά 
αίρετικίαν, ού είς άνθρο/πος ρ.ίαν γυναίκαν είς τήν αύλήν περί 
απιστίας, τήν αύλήν τήν ρεηκήν, τό δίκαιον κρίνει δτι τοιου- 
τον δίκαιον, ούδέ τοιουτον ενκλημαν ούδέν πρέπει νά είσακου- 20 

στη, ούδέ νά κριθή διά τής ρεηκής αύλής, άνευ είς τήν αγίαν 
εκκλησίαν όπου ενι είς τούτον κρατημένη, ψιλοκοπηρ,ένα διά 
έξαγορεύσεως καί νά βάλη αύτήν τήν κακήν ύπόθεσιν είς κα
λήν ειρήνην καί είς καλήν αποστροφήν καί είς τόν νόρ.ον, καί 
νά όρωτήση ό βισκούντης καί τούς κριταΐς έκείνου; όπου είς 25 
τό αύτόν έρχουνται νά ένκλητέψου έ'ρ.προστεν αύτοϋ, δτι ού’ 
τόν έστιν κείμενον καί δίκαιον κ ατά  τήν άσ ίζαν .

σοα. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
Έ άν γίνετα ι περί καμρ,ίας στεναχώριας δ τ ι είς γραμματι

κός δυναστείαν του βίου τό του δίδουν γράφει καί ποιεί ένα 30 
άπιστον σιγίλλιον, καί έκεινος μέ τήν γνώσίν του κατέχει δτι
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ποιεί «πίστα, το δίκαιον κρίνει καί κελεύει δτι εκείνο; ό γραμ
ματικός έντέχετα ι νά του κόψουν τον γρόθον τον δεξιόν καί 
έντέχετα ι νά τον εξορίσουν άπα ί τό ρηγάτον, καί εκείνος ό
που νά δώση άπαί τό έδικόν του διά  νά ποιήσουν τήν άπε- 

5 στίαν καί όποΰ τό δείχνει τό αυτόν προβελίτζι εις τήν αύ
λήν καί ζή τα  τό δηλούμενον καί έγνωρίσηιν διά άπιστο καθά
ένι, τό δίκαιον κρίνει ό'τι νά τον κρεμάσου, δ ιατί έποίησεν
δύο κακά, διότι [ έποίησεν νά ποιήσουν μέ τ ά  καρτέσιά του ^ 
τον γραμματικόν νά ποίηση την απιστίαν, τό άλλον ενι δτι 

10 έκεϊνος εΐχεν εί; τον έαυτόν του έκείνη την απιστίαν άπαυτα , 
δτι ήγνώριζέν το καλά, καί δ ιά  τούτον, θέλει νά εχη  τοιού- 
την άνταπόδοσιν κατά  τό έλαληθην άνιοθεν, καί πάντα  δσα 
έχει πρέπει νά έ'νη του αύθέντη, κατά  τό κείμενον καί κατά  
την  άσίξαν.

15 σοβ. [λείπει ό τ ίτ λ ο ; |.

’Εάν γίνετα ι δτι είς γραμματικός Σαρακηνός, ού Φράνκος, 
καί ενι είς την  δούλεψιν του αύθέντη επάνω είς τον φούντι-
κα, ου είς τήν άλυσον, ού άπάνω εί; κανένα νωρίον, κάκεϊνος
ό γραμματικός κλέπτει τό δίκαιον του αφέντη, ού συνπαύει , 

20 νά κλέψουν, ού περικρατεΐ ά π ’ εκείνον τό θέλουν νά πλερούσουν 
εί; τον φούντικα, ού εί; την τζεάναν, ού άν τό ποιή διά τόν 
άπιστόν του λογαριασμόν, ού διά τό άπιστόν του γράψιμ.ον, τό 
δίκαιον κρίνει καί κελεύει, δ τ ι έκεΐνον τόν γραμματικόν, άν 
ήμποροΰ νά τόν τενιάσου περί εκείνη; τ η ;  κλεψιάς, ού μετά  

25 τά  βιβίλιά του, ού παρά του πραματευτή  όπου του εδωκεν 
τό πραγμαν διά την πραγματείαν του τήν του άφήκεν νά 
έογάλη όδίχω ; νά πλερώση τό δίκαιον, του ποίου έπαρκατέ- 
βασεν τό ήμισον τό έμελλεν νά πλερώση τόν αφέντην διά τό 
άλλον ήμισον, ού διά τό τρίτον νά μ.ηδέν πλερώση τ ίπ ο τε ;

50 άνευ του έμπαλή του, ού του αφέντη, ού άν ένη άντάντ παρά 
καμμ.ία; έτερης όπλή;, ού άν ό αφέντη; ούδέν ηύρεν τά ; είσό-

φ.190

ΤΗ  2 Κ Υ Π Ρ Ο Υ  Β. 479
Οου; του ώς πρέπει, τό δίκαιον κρίνει παρευτύ; πρέπει νά τόν 
πιντελλιάσου καί νά τόν γεβεντίσου εί; τήν χώραν, καί νά 
τον πάρου άχρι τής κρεμάστρα; το λέγετα ι φούρκα καί νά 
τόν κρεμάσουν, καί πά ντα  όσα έ'χει νά δοθούν του ρηγός μέ 
τό κείμενον καί κατά τήν άσ ίζαν. 5

σογ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς].
Έ άν γ ίνετα ι δτι κανείς άνταλιαστής γίνετα ι έτεσαΰτον άπό- 

.τορμο; άποΰ νά ποίηση άντιβούλλα;, ού κανείς, ού κάτινες, | 

διά πραγμαν τό παίρνει, τάς βούλλας του ρηγός του ζω ντα
νού, ού /.ανενοΰ ρηγός άποθαμ,ένου, ου τινός άπα ί τού ; μ π α - 10 

ρούνιδε; του ρηγάτου τους τεθνεώ τα;, καί έάν έκεϊνος ό χρου- 
σοχός πιάσουν τον καί εΰρουν τον ένοχον αυτής τής κακοερ- 
γίας, τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δ τ ι έκείνας τά ; βούλλας 
τάς έποϊκεν έκεϊνος ό χρουσοχός όπου έχάραξεν τάς ρηθείσας 
βούλλας, καί έκεϊνος άποΰ τον είπεν νά τα ΐς ποίηση, έντέχε- 13 
τα ι καί τούς δύο παρευτύ; νά τούς κρεμάσουν, καί πάντα  δσα 
έχουν έντέχετα ι νά ένη του αύθέντη μέ τό κείμενον καί μέ 
τήν άσ ιζαν.

σοδ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .
Έ άν γ ίνετα ι καί καλά νά ήγνωρίζεται δτι είς άνθρωπος 20 

άνκαλέ έτερον άνθρωπον είς τήν αύλήν, καί. έκεϊνος όποΰ έν- 
κλητεύει χάνει τό έ'νκλημάν του, έντέχετα ι νά δώση τής κοί- 
σης ζ' ήμισον σόρδια, καί πρέπει νά τά  πλερώση μέσα εί; ζ ' 
ήμέραις, καθά άνωθεν έλαληθην.

σοε. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] . 25
Έ άν γ ίνετα ι δτι κανείς άνθρωπος ένκλητεύεται (1), καί έ- 

κεΐνος άρναται τά  πάντα  δσα τόν ένκλητεύει, καί ό ένκαλών 
έχει καλού; μάρτυρα; όπου έρχουνται εί; τήν αύλήν όνπρός 
καί πολομοΰν τον καί κάμνει τό ένκλημάν του, τό δίκαιον κρί-

(1) γραπτέον, ένκλητεύει τινα?



νει ότι ό έτερος νά δ (όση είς την αύλήν διά τούς μάρτυράς 
του όπου έξηρριζώσχν τό ένκλημαν ιε' σόρδια, μέ το κείμενον 
καί κατά  την άσ ίζαν.

σος\ [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .
5 Έ άν γίνετα ι ό'τι είς άνθρωπο; νά ένη δχρμένος, κχί ένκλη

τεύετα ι εις την κρίσιν, κχ ί '/¡απορεί νά δείξη μέ Β' μάρτυρας 

πιστούς τό πως τον έδερεν, ου ¿¡απορούν νά τον πιάσουν μέ 
πόλεμον, τό δίκαιον κρίνει ότι εκείνος όπου ενι κρατούμενος 

τενιασμένος δτι έδερεν | άλλον, έντέχετα ι νά δώση εις την αύ-(ρ.ΐ9ΐ 
10 λήν ρ' πέρπυρα, καί του δαρμένου ρ'. σόρδια, καί έντέχετα ι 

προτήτερα νά πλερώση τον δαρμένον παρά την αύλήν, μέ τό 
κείμενον καί μέ την άσίζαν.

σοζ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς] .
Έ άν γίνετα ι ό'τι είς Φράνκος άνθρωπός, οΰ μία Φράνκίσσα 

1 δ γυναίκα ένκαλέ είς την αύλήν α' Συριανόν όπου τον έ'δερεν, 
καί ό Φράνκος ήμπορεΐ νά τον τενιάση, καθά έθεσπίστην είς 
τό αύτόν βιβίλιον, τό δίκαιον κρίνει ότι ή αυλή θέλει νά πά-
ρη άπαί τον Συριανόν ν' πέρπυρα, καί ό Φράνκος 6 δαρμένος
ν' σόρδια, δ ιότι ό Συριάνος ούδέν πλερόνει δικαίωμαν παρά τον 

30 ήμισον νόμον, μέ τό κείμενον καί μέ την άσ ίζαν .
σοη. [λείπει ό τ ίτλ ο ς ] .

Καλά νά ήγνωρίζετε ό'τι έάν είς άνθρωπος ένκαλέ μίαν γυ 
ναίκαν τό πώς τον έ'δερεν, καί ήμπορεΐ νά τό παραστήση, κα

θώς ένι Οεσπισμ.ένον, τό δίκαιον κρίνει ότι ή γεναΐκα έντέχαι νά 
25 δώση είς την κρίσιν ν' πέρπυρα, διότι ή γεναΐκα ούδέν παίρνει

παρού ήμισο νόμον, καί ούδέν πλερόνει παρά ήμισο νόμον,
μέ το κείμενον καί μέ την άσίζαν.

σος\ Αύτοϋ λέγει τό δίκαιον περί τής πρώτης κλεψίας την 
νά ποίηση ό κλέπτης.

30 Έ άν γίνετα ι ότι είς κλέπτης πιάσουν τον καί φέρουν τον 
είς την  αύλήν διά κλέπτη , καί ενι ή πρώτη του κλεψίχ την
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9

έποίγησεν ποτέ την άθυμχται, τό δίκαιον κρίνει ότι νά τόν 
κιβ εντίσου είς τήν χώραν καί καλά νά τον δέρου, καί νά τόν 
καστηριάσουν καί νά τόν έξορίσουν άπαί την χώρα, κατά  τό 
κείμ,εν ον.

σπ. ΑύτοΟ λέγει το δίκαιον περί έκείνου τοϋ κλέπτη όπου 5 
νά εύρεθή καστηριασμένος.

Έ άν είς κλέπτης ένη τενιασμένος είς την αύλήν περί κλε
ψίας, καί εύρίσκεται έκεΐνος ό κλέπτης καστηριασμένος, ου κα
νένα του μέρος κομμένον, τό δίκαιον κρίνει ότι αύτόν τόν κλέ
πτην, άφόν τόν πιάσου είς τήν κλεψίαν άξαναπαρχής, νά τόν 10 
πάρου καί νά τόν κρεμάσου, κατά  τό δίκαιον καί κα τά  τήν 
άσίζαν .

193. σπα|. Περί έκείνου όπου τζακ ίζει τό πρόσταγμ,αν του ά- 
φέντη τ ο υ .

Έ άν γ ίνετα ι ότι πρόσταγμαν δ ιχλαλιέτα ι διά τής χώρας 15 
του αφέντη, καί κανείς άνθρωπος, ού καμμία γυναίκα τζακ ί- 
ζει το, τό δίκαιον κρίνει ότι έκεΐνος όπου νά τζακίση τό πρόσ- 
τα γμ α ν  του άφέντη, ένι κρατούμ.ενος νά δώση είς τήν αύλήν 
ξζ ' ήμισον σόρδια, μέ τό κείμενον καί μέ τήν άσίζαν.

σπβ. Περί έκείνου, οΰ περί εκείνης, τόν πιάνουν είς άπιστον 20 
μέτρον, οΰ παρκάτω ζύγιν .

Έ άν γίνετα ι ότι κανείς άνθρωπος, οΰ καμμία γυναίκα, ευ
ρουν καί πιάσουν τους πολομώντα παρκάτω  μέτρο;, οΰ παρ
κάτω  νά ζυγιάση, πέφ τει νά δώ ση είς τήν αύλήν ξζ' ήμισον 
σόρδια, κ α τά  τό κείμενον καί κατά τήν άσ ίζαν. g5

σπγ. Περί έκείνου του άνθρώπου όπου πουλεΐ τό σπίτιν του 
ετέρου ένοΰ άνθρώπου.

Έ άν γίνετα ι ότι κανείς άνθρωπος, οΰ καμμία  γυναίκα που
λ ε ΐ τό σπίτις, έκεΐνος όπου το άγοοάσει, όποιος καί άν ένη, 

θελει να δωση είς την αύλήν α πέρπυρον καί α' ρανπουήν, κα- 30 
τά  τό κείμ.ενον καί κατά τήν άσ ίζαν.

ΜΕΣ. 13ΙΒΛΙΟΘ. ΣΤ'. 31
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σπδ. ΑύτοΟ λέγει το δίκαιον νά ¡λ·}) λάβουν τ ά  ζ ' ή'μισον 
σόρδια άπ’ έκείνο όπου δέν φουρκαλίσει τό στενόν του έ’νπρο- 

στεν τής πόρτας το υ .
Ιναλά νά ήγνωρίζετε δτι ή κρίσις παντός ούδέν παίρνει δι- 

5 καίωμαν τά  ζ ' ημισον σόρδια του φουοκαλημάτου των στενών, 
διότι ό ρέ Μπατουήν εβαλεν αυτό τό θέσπισμαν άνευ τής βου
λές τους άνθρώπους του καί τους βουργέσιδές του της χώρας, 
καί δ ι’ αυτόν κελεύει τό δίκαιον καί ή άσίζαν δτι, έφειδήν 
κιβεντίσουν τό πρόσταγμαν εις την χώρα τό πώς νά καθαρί- 

10 σουν τά  στενά, καί κανείς άνθρωπος, ού καμμία γυναίκα απο
φεύγει του αύτου προσταγμάτου, καί τ ίπ ο τες ούδέν πο ιεί νά 
καθαρίσουν όνπρός εις τό σπίτιν του, τό δίκαιον κελεύει δτι 
ό βισκούντης πρέπει νά εχγ  ά π ’ αύτόν τό παράπτω μαν πολλά 
μεγάλην ελεημοσύνη, καί ούδέν πρέπει νά τά  πάργ, άμμέ παρ- 

ίο  κάτω δσον έμπορεΐ, καί άργά πρέπει νά τά  πιάνιρ καί συχνά 
νά τά  συμπαθή αύτά τά  ζ' ημισον σόρδια.

σπε. ΑύτοΟ λέγει τό δίκαιον περί έκείνου του ανθρώπου 

όπου άπλικεύγει εις άλλου οικίαν, καί ό κύριος του οίκου χ ά 
νει τίποτες άπαί τό σ π ίτ ιν .

20 | ’ Εάν γίνετα ι δτ ι είς άνθρωπος, ού μία γυναίκα άπλικεύεΐφ
εις τό σπίτιν κάτινος, καί χάνει κανένα πραγμαν άπ’ έσω του, 
καί έρχεται νά άνκαλέση εις την αύλήν, τό δίκαιον κρίνει καί 

κελεύει δτι ό κυρις του οικου καί πάντες δσοι έσω κάθουν- 
τα ι έντέχετα ι νά όμόσου έπάνω είς τά  άγια  δτι ούδέν τό 

25 έπηραν τούτον τό ζητα , ούδέ κατέχουσιν τ ίς  τό έπηρεν, καί 

άπαΟτα τούς δοκούς, ούδέν πρέπει νά πάρ·/) ή αύλή περί των 
ζ ’ ημισον σορδίων τά  έθεσπίσασιν νά παίρνου καί από όλων 
τώ  ψεματινών ένκλημάτων, καί διότι τούτον ούκ έστιν ένκλη- 
μαν ψεματινόν, αλλά πρέπει ούτως νά γέννς, ούδέ πρέπει ή 

30 κρίσις νά πάρη τίποτες, κατά  τό κείμενον καί κατά την ά
σίζαν των Ιεροσολύμων .
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σπς\ ΑύτοΟ λέγει τό δίκαιον ποταπόν άνθρωπον πρέπει νά 
ποιήσουν έμπαλήν είς τό φούντικαν, διά νά στερεώσ-/) πάντας 
τούς άνθρώπους είς τό κείμενον, ούτως τον τρανόν καθά τον 
μικρόν καί τον Συριανόν ώςπερ τον Σαρακηνόν καί τ ο ν ’Αγαρηνόν 
ώς τον χριστιανόν. g

Καλά νά γινώσκετε δτι είς τον φούντικα έντέχετα ι νά έχτ, 
ένα έμπαλ'ην πιστόν άνθρωπον καί καλής άκοής καί όπου α
γα π ά  πάσα λογής άνθρωπον δίκαια νά τούς κράτη, καί ένι 
κρατημένος μέ τό κείμενον νά φερφ ούτως μέ δίκαιον καθώς 
ένι θεσπισμένον τον Σαρακηνόν ώςπερ τόν Συριανόν, καί τον 10 

Συριάνον ώ ; γιον τόν Ίγουδαίον, καί τόν ’Ιουδαίον ώς τόν 
Σαμαοίτην, καί πασα λογής άνθρωπον ώς περ τούς χριστιανούς, 
δτι ούτως ένι κείμενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν, δ τ ι διά 
την θάρρησιν του αύθέντη καί δ ια τί ενι κρατημένος νά στε- 
ρεώση νόμους δικαίους έρχουνται δλοι οί πραματευτάδες είς 15 
την έςουσίαν του νά πουλήσουν καί νά άγοράσουν.

σπζ. ΑύτοΟ λέγει περί ποιους -καί ποταπούς κριταίς έντε- 
χ ε τα ι νά εχγι ό φούντικας.

Καλά νά ήγνωρίζετε δ τ ι είς τόν φούντικα έντέχετα ι νά έ /η  
ς·' πιστούς άνθρώπους κριτάς, δ’ Συριάνους κα ί δύο Φράνκους, 20 

καί αύτοί ένι κρατημένοι νά κρίνουν π ά ντα  τά  ένκλήματα ό- 
φ.194.πο0 νά έρτουν εμπροστεν | τού έμπαλ-ή, ώςπερ άπού χρείος, 

τά  χάνουνται, ου ποντισμένα, ώ ; περ άπού ένοίκια έσπιτίων, 
ου ετέρου τίποτες πραγμάτου τό  έποίκεν είς Συριάνος ένού 
Ε ’βρη,ού, ού είς Σαρακηνός, ού Σαμαρίτης, ού Νεστούρης, ού 25 
1'ωμηός, ού Ά κουβίτης, ού ’Αρμένης, καί καλά νά ήξέρετε 
δτι τό δίκαιον κρίνει καί κελεύει δ τ ι κανείς άπ’ αυτούς τούς 
νόμ,ους τούς άνωθεν λαλημένους ούδέν έντέχουνται νά άνκα- 
λέσουν είς καμμίαν αύλήν άπού κανένα περί κανενού ένκλή- 
ματος τό νά ποιήσγ κανείς έξ αύτόν τους, έ'ςω παρά είς την 30 

αύλήν τού φούντικός τους, εςω παρά διά ένκλήματα φόνου,
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οΰ παραβουλίας, οΰ περί αίμάτου, κελεύει το δίκαιον οΰτοι 
νά μή κριθοΟν εις τον φούντικα, άλλα νά ερτουν εις την αύ

λην τους βουργέσηδες, δτι ούτως έ'νι κείμενον καί δίκαιον, κα
τ ά  τήν άσίζαν.

δ σπη. Πως νά μηδέν πάρή 6 έμπαλής του φούντικος μαρ
τυρίας τους σφγένταις του φούντικος.

Νά γινώσκετε καλά δτι ό έμπαλής του κουμμερκίου, τού- 

τέστιν του φούντικα, καν τε  άν ένγ καβαλλάριος, καν τε  βαυρ- 
γέσης, δποιος καί άν ένή, ουδέ οί κριταί, ού χρή λανβάνει 

10 μ.άρτυρας κανένα άπαί τούς σιργένταις του φούντικος εις κα
νένα ένκλημαν το νά γίνετα ι, άμμε ορίζει το δίκαιον δτι πρέ
πει ώδε νά περιλάβ-/) μάρτυρες.

σπθ. [λείπει ό τ ίτλ ο ς |.
’Εάν εις Ρωμγος ένκλητεύν) εις τον έμπαλήν έ'να 'Εβρηόν 

15 περί τίποτες πραγμάτου, καί ό Εβραίος άρνάται εκείνον τδ 
του ζητα , τδ  δίκαιον κρίνει δτι έντέχετα ι νά έχη Εβραίους 
μάρτυρας, καί άν τούς έχ·ρ, νά ποιήσουν ώς μάρτυρες, νά όμό- 
σουν εις τδν νόμ.ον τους, δτι ενι άληΟές έκεΐνον τδ τού ζητα , 
καί ειδάν τον νά του δώσγ, ου είδάν τον νά του δανείση, ού 

20 νά του άγωγιάσγ, ού νά του δώσγ, ού είδάν τον νά του που- 
λησ-/) εκείνον τδν βίον, οΰ εκουσάν του νά όμολογήσγ έκεΐνον 
τδ του ζητα , ού ήσαν εις την πραγματείαν νά γέντ) δνπρός 
τους, ού είδάν τον νά δώση τάς άρραβώνες, ού τδ  πλέρωμαν, 
ού ήσαν εις τδν τόπον καί είδάν τον πως του έποΐκεν έκεΐνον 

25 τ ο κακόν, οΰ νά τδν τιμ.άσ·η | (1) καί νά τού ποίσνι μεγάλη φ.199. 
άσχημ.οσύνη, ού είδάν τον νά ληβριαστγ έκεΐνον τδν βίον, καί

- ?  1  
(1) Μεταξύ των φύλλων 194 καί 199 εδρηνται καί τέσσαρα ξένα του 

κειμένου, έν οίς δ του χειρογράφου κάτοχος Ιερεύς εσημείωσε διά βαρβά
ρου γραφής διάφορα Ονόματα μνημονευόμενα εις τάς εκκλησιαστικές αυ
τού παρακλήσεις.
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τοιούταις έ'νι ή μ.αρτυρίαις όπου έχουν χρήσι εις τδν φούν- 
τικα  .

Αύτοϋ λέγει τδ δίκαιον περί δλων των άλλων νόμων 
όπου ένκλητεύουνται πρέπει νά έχουν τοιούταις μ,αρτυρίας.

Καλά κελεύει τδ  δίκαιον δτι άπού δλας τάς άλλας γηνεάς 5 
καί νόμους όπου ένκλητεύουνται ά εις τδν έτερον εις τδν φούν- 
τικα  ένι χρήσις νά έχουν μ.αρτυρίας άπ έκεΐνον τδν νόμον, ά - 

. παυτα  άπαί τδν νόμον όπου ενι ό ένκαλούμενος, δτι ούτυος 
έ’νι τδ κείμενον, δτι έτεροι μάρτυρες ούκ ώφελα το, δτι άν 
ούκ έχη τοιούτως μάρτυρας, έντέχετα ι ό άλλος νά όμ-όσή έ- 10 
πάνω εις τδν νόμ.ον του, καί με τούτον νά μείνγ κίτες, έφει- 

δήν ούκ έχει τοιούταις μαρτυρίαις καθώς χρείαν έχει (1).
σί-,α. Τδν δρκον τδν χρή ποιήσαι ή ποικίλαις γενεαΐς των 

ανθρώπων.
Τδν δρκον τδν πρέπει νά ποιήσουν τοιουτοι άνθρωποι εις 15 

τον φούντικαν χρή γενέσται ούτως, τούτέστιν ό 'Εβραίος χρή 
όμνύειν έπάνω εις την Κιβωτόν του μ.αρτυρίου τούτέστιν εί; 
την τόραν του νόμου του, ό Σαρακηνδς νά όμ,όσ-/) ομοίως εις 
τή  Ιίοράνην του νόμου του, ό Άρμένης καί ό Συριάνος καί ό 
Ρωμγός χρή ομνύει έπάνω του Σταυρού καί εις τδ βιβλίον 20 
όπου ένι γραμμένον τδ Εύανκέλιόν τους γραμμένον διά γραμ
μάτων των έδικων το υ ς .

σ1}β. Περί των μαρτυριών.
Οί έτεροι νόμ-οι δλοι έν τω  άμα χρή όμ,νύειν έπ ί τάς βί

βλους του νόμ.ου τους, εί δέ οί Σαμαρίταις χρή όμνύειν έπά - 25 
φ.200.νω | τής Πεντάβιβλον του Μωύσή τδ  κ ρα το ύν  άπού δλα εκεί

να τά  πράγματα  όπου ενκίζουσιν εις τήν αύλήν τού φούντι-

(1 ) Κακά λάθος έγράφη δίς τδ αύτδ κεφάλαιον, ώς καί αύτδς 6 άν- 
τιγραφεδς άναγνωρίσας όπεσημειώσε δι’ ερυθρών γραμμάτο>ν « τδ αυτό 
κεφάλω ενι διπλασμενον » .



κος τά  γεγόνασιν καί τά  έλαλήθησαν είς τον φούντικα έν- 
προστεν του έμπαλή καί ένπροσθεν των κριτών ¿¡απορούν νά 
φέρουν μαρτυρίαν, καί πρέπει νά εν/) στερεωμένον κατά  πρό
σωπα πάντων των άλλων νόμων άπαί τά  ποΓα ερχουνται τά  

® άνκαλέματα εις τήν αύλήν, ότι ούτως έστιν το δίκαιον καί 

κείμενον κατά  τήν άσίζαν . 
σήγ. Περί των μαρτυριών.
Καλά νά ήξεύρετε δτ ι καμμία μαρτυρία την φέρνουν οί λα; 

εί; τον φούντικαν ούδέν έχει καν ποσώς πόλεμον, δ ιατί τά  
10 δικαιώ ματα τά  σύρνουν πόλεμον θέλουν νά ερτουν εις τήν αυ

λήν της βουργεσίας, καθά άνωθεν έλαλήθη, καί ούτως ένι κεί
μενον καί δίκαιον κατά  την άσίζαν.

σήδ. Περί των δικαιωμάτων τοϋ φούντικος.
Καλά νά ήγνωρίζετε οτι οί κριταί του φούντικος πρέπει 

15 νά όμόσουν δ τ ι πά ντα  τ ά  κακοφτιαγμένα τά  νά γένουν άπαί 
τον έ'ναν εις τον άλλον, ώς περ άπού πούλησις, οΰ άπδ αγο
ράν, οΰ ένοικιάσματα, ού άγώγιον, ού ετερα πράγματα , έντέ- 
γ ετα ι ούτως νά τά  κρίνουν καθά ένι θεσπισμένα εις τδ  π α 
ρόν βιβίλιον, ώς πρέπει νά ποιήσουν οί κριταί τής αυλής τής 

20 βουργεσίας, καί δχ ι άλλοίως · ώ ; περ ενι Συριάνοι καί Ρωμαίοι, 
ού ’Ιουδαίοι, ού Σαμαρΐται, ού Νεστούριοι, ού Σαρακηνοί, έ'νι 
ομοίως άνθρωποι ώς περ τους Φράνκους νά πλερώσουν καί δ ι-  
καίωμαν καί νά στρέψουν εκείνον τό νά κριθή παντός, ώςπερ 
τό ¿θέσπισαν εις την αύλήν των βουργέσιδων εί; το παρόν 

25 βιβίλιον, καί ¿θέσπισαν πάντας τάς δικαιοσύνας καί πάντα  τά 
δικαιώματα διά πάντας τους λα ; · άληθινά καί έτεσαΟτον έχει, 
δ τι τό δίκαιον κελεύει δ τ ι έάν β' ’Ιουδαίοι, ού δύο Συριάνοι, 
ού β’ ετέρου νόμου, άν έχουν δυσκεψίαν αναμεταξύ κανενου 
ζητημάτου άπαί τό ποιον ένκλητεύεται, καί ούδέν πρέπει νά 

30 έχγι διαφοράν εις τούς μάρτυρας, κάν τε  εν/) άπαί τον νόμον 
τους, ού άπαί άλλον, δ τ ι αύτόν έστιν δίκαιον, μέ τό δίκαιον
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καί με την άσίζαν τών Ιεροσ ολύμ ω ν άμμε άν είς Σαρακηνός 

.201. άττοδέργ) ένα χριστιανόν, οΰ μία χριστιανή, καί έβγαίνη | α ί- 

μαν, καί ενι κόρπος φανερός, τό δίκαιον κρίνει δτι ¿κείνον 
τό Σαρακηνόν ένι κρατούμενοι νά τον φέρων εις τήν  αύλήν, 
καί ή αύλή ένι κρατούμενη νά ποίσουν νά τόν γιατρέψου 5 
¿κείνον, ού ¿κείνη, τόν ό Σαρακηνός εδερεν, οΰ έκόρπωσεν, 
καί νά του δούστ) την ζωήν του όσον νά ένη άστενής διά έ- 
κεϊνον τό κακόν καί ούδέν ήμπορεΐ νά γίνεται, ου νά κά- 
μγ, καί άν ούδέν θέλγ νά τό ποιήση, ή αύλή έντέχετα ι νά 
τόν έπιτιμήσουν τόν σκλάβον, καί νά κόψουν τό χέριν του ό- 10 

που εδωκεν, καί έντέχετα ι νά ένγ κιβεντισμένος, ήγουν δια- 
λαλημένος είς τήν χώρα, καί τότες νά τόν ¿ζορίσουν έξω τής 
χώ ρ α - καί άν ¿κείνος ό Σαρακηνός άν εύρεθή πλεΤον πολο- 
μώντα άγανάχτησιν χριστιανού, οΰ χριστιανής, πρέπει νά τόν 
πάρουν καί νά τόν κρεμάσουν, κα τά  τό δίκαιον καί κατά  τήν 15 
- Ύασιί,αν.

σ^ε. Αύτοϋ ένι τά  δικαιώ ματα τά  έντέχετα ι νά πλερώσουν 

άπού πάσα πράγμαν τό έρχεται είς τόν φούντικα διά τής 
θαλάσσου καί διά τή ς γής, τό έθεσπίστην έκ τών παλαιών 
χρόνων διά τούς ρηγάδες καί διά τών καλοπίχερων άνδρών. 20

. Τ ά  δικαιώ ματα τά  άρχαΐα κελεύουσιν νά λάβουν είς τον 
φούντικαν · έντέχετα ι άπαί τό μετάξιν τών ρ' περπύρων νά 
λάβουν πέρπυρα η', κουκία ιθ' τ έλ ο ς .

Ά π α ί τό πανμπάκιν κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν τέλος 
τών ρ' περπύρων, όνομίσματα δέκα, κουκία ιη \ 25

Ά π α ί τό πιπέριν κελεύει τό δίκαιον νά λάβγ δικαίωμαν 
τών ρ’ περπύρων νά πάργ πέρπυρα ια', κουκία ε'.

Ά π α ί τήν στύψην κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν είς τά  ρ' 
πέρπυρα νά λάβουν πέρπυρα ια', κουκία ε .

Ά π α ί τήν λάκαν κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν δικαίωι/.αν 30 
είς τά  ρ’ πέρπυρα νά λάβουν πέρπυρα ι ,  κουκία ιη".
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Ά π α ί τά  μουσκοκάρυδα, οΰ άπαί τά  μουσκόφυλλα κελεύει το 
δίκαιον νά λάβουν εις τά  ρ' πέρπυρα τέλος πέρπυρα θ' ημισον.

’Α παί το λινάριν κελεύει το δίκαιον νά πάρω εις τά  ρ' 
πέρπυρα δικαίωμα πέρπυρα η', κουκιά η'.

5 Ά π α ί  τά  μουσκοκάρφια καί άπαί τ ά  φύλλα τους κελεύει το 
δίκαιον νά λάβουν εις τά  ρ' πέρπυρα δικαίωναν πέρπυρα ια’, 
κουκία η'.

Ά π α ί ταΐς όρνιθες τής “Εντιας κελεύει το δίκαιον νά λά
βουν το δέκατον .

σ^ς·. Περί των πραγμάτω ν τά  έρχουνται διά της θαλάσσης 
τά  ούδέν έ¡απορούν | νά πουληθούν, τ ι  μ,έλλει γενέσται. φ.202.

Περί των πραγματειών τά  φέρνουν διά της θαλάσσης άπαί 
την ριβιέραν, ήγου παραθαλασσίαν, κελεύει το δίκαιον ήμπορουν 
καλά νά τά  στρέψουν καί νά τά  έβγάλουν διά τής άλύσεως,

15 καί νά πλεροοσουν εις τά  ρ' άπού δσα έ'χει απούλητα, πέρπυ
ρα η', καί άπού έκεΐνα τά  έπούλησεν έντέχετα ι νά δώση το 
δίκαιον σώον εις τον φούντικα, καθά έθεσπίσασιν περί του κα- 
θενοΰ πραγμάτου το έντέχετα ι νά πλεροίσουν το δίκαιόν του 
καί άπού δλας τάς γηνεάς τούς Συριάνους άπου έρχουνται εις 

20 πραγματείαν εις την γην του ρηγάτου των Ιεροσολύμων .
Περί του μούσκου. Ά π α ί τον μουσκον κελεύει το δίκαιον 

νά πάρουν εις τά  ρ' πέρπυρα, πέρπυρα η' ημισον.
Περί του ξυλαλά. Το δικαίωμαν του ξυλαλά κελεύει το 

δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν είς τά  ρ' πέρπυρα, θ' πέρπυρα

25 ημισον. .  ο>Ν Η»;
Περι ζαχαρ ι. Το δικαίωμαν του ζαχάριτος άπ’ εκείνον το 

φέρνου καί το έβγάνουν διά της γ·ής καί διά της θαλάσσης 
κελεύει το δίκαιον νά λάβουν άπ*ί τ ά  ρ' πέρπυρα, δ' πέρπυ
ρα δικαίωμαν · καί το γομάρι τής καμήλας τον ζάχαριν νά 

30 πάρουν δ' πέρπυρα τέλος, καί εις το γομάριν τού σαμαριού α 

ραμπουην.
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σΐ,ζ. Περί των ετέρων πραγμάτων τά  έβγαίνουν διά την 
Σαρακηνίαν .

’Απού όλα τά  πράγματα  τά  έβγαίνουν άπαί την γην νά 
τά  πάρου εις την Σαρακηνία κελεύει το δίκαιον νά πάρουν 
δικαίωμαν είς το πέρπυρον α' νά πάρου κουκίν α'. 5

Περί των ιχθύω ν. Το δικαίωμαν του ιχθύος του αρμυρού 
το φέρνου άπα ί την Βαβυλωνίαν νά πλερώση το τέταρτον^ 
τούτέστιν κάθα δ ' πέρπυρα νά παίρωσι δικαίωμαν πέρπυρον α .

Του λινοΰ της Α ίγύπτου . Το δικαίωμαν του λιναριού το 
φέρνου άπαί την Βαβυλώνιαν είς την Δαμασκόν κελεύει το 10 

δίκαιον νά δώσουν διαβατικόν κάθα καμηλογόμαρον πέρπυρον 
α', κουκία β' δικαίωμαν.

Περί της χ ε ν ά ς . Το δίκαιον τής χενάς κελεύει το δίκαιον νά 
δώσγ κάθα σακκίν δικαίωμαν κουκία ιη' ημισον.

Περί όλων των άρτυματικώ ν. Το δικαίωμ,αν όλων των άρ- 15 
φ.203.τυματικών τούς χανουταρίους | (!) κελεύει το  δίκαιον νά π ά -
(207). ρ0υν δικαίωμαν είς το πέρπυρον α’, α' κουκίν.

ΙΙερί του σησαμιού. Τό δικαίωμαν του σησαμιού κελεύει το 
δίκαιον νά πάρουν είς το έ'μ.παν είς τά  ρ' πέρπυρα, πέρπυρα 
δέκα τέλ ο ς . 20

Περί του σαμολαδίου. Το δίκαιον του σησαμολαίου κελεύει 
το δίκαιον νά πάρουν είς τά  ρ' πέρπυρα, ια' πέρπυρα δι
κά ίω μα ν.

Περί τον λαβανον. Το δικαίωμ,αν του λιβάνου κελεύει το 
δίκαιον νά πάρουν άπαί τά  ρ' πέρπυρα, ι α' πέρπυρα καί ε' κου- 25 
κία δικαίωμαν.

Περί των καρδάμουνε το δικαίωμαν, κελεύει το δίκαιον νά

(1 ) "Ενεκεν απροσεξίας του βιβλιοδέτου καί του τον κώδικα φυλλομε- 
τρήσαντος τά τής συνεχείας φύλλα 203 καί 204 ήμαρτημε'νως φέρονται 
ώς 207 καί 208 · τακτοποιήσας την συνεχείαν σημειω έν παρενΟεσει 
καί τούς εν τφ χειρογράφω ήμαρτημε'νως έχοντας αριθμούς.
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λάβουν ια ' πέρπυρα εις τά  ρ' πέρπυρα καί ε' κουκία δι- 
καίω 'λ α ν .

Περί του δοντιού του άλαφαντίνουν. Τι) δικαίωναν του ά - 
λαφαντίνου κελεύει το δίκαιον νά πάρουν εις τδ  πέρπυρον 

5 κουκία δύο δικαίωμαν.

Περι του άζουρουτίου. Τδ δικαίωριαν του άζουρουτίου κε
λεύει το δίκαιον νά λάβουν εις τά  ρ’ πέρπυρα, ι α' πέρπυρα 
καί ε' κουκία.

Περί του γαλανκα. Τδ δικαίωααν τού γαλανκα κελεύει τδ 
10 δίκαιον νά πάρου εις τά  ρ’ πέρπυρα, δ' πέρπυρα, κουκία δ'.

Απαί τα  φ ιστουκια. Το δικαίωριαν των φιστουκίων καί τω  
φύλλων των κουρβελιων κελεύει τδ  δίκαιον νά πάρουν εις τ ά  
ο' πέρπυρα, δ' πέρπυρα καί δ ’ κουκία.

Περί του χα ληλέτζ, τούτέστιν του παστελλίου . Τδ δικαίω- 
15 ριαν τοΟ παστελλίου ορίζει τδ δίκαιον νά πάρουν εις τά  ρ' πέρ

πυρα, δ' πέρπυρα καί δ' κουκία τδ  δικαίωυ.αν.

Ά π α ί την κανέλλαν. Τδ δικαίωναν της κανέλλας κελεύει 
τδ  δίκαιον νά πάρου εις τ ά  ρ' πέρπυρα, δ' πέρπυρα καί δ' κουκία.

Ά π α ί τδ σ π ίκ . Τδ δικαίωναν τοΰ σπίκ κελεύει τδ  δίκαιον 
20 νά πάρου είς τά  ρ' πέρπυρα, δ' πέρπυρα καί δ' κουκία τδ δι

καίωναν .
Ά π α ί τδ  τζ ιτζ ίνπ ρ ιν . Τδ δικαίωναν του τζ ιντ ' 

λεύει τδ δίκαιον νά λάβουν άπαί τά  ρ* πέρπυρ 
κουκία δ'.

25 Ά π α ί τδν*κανφάνρ. Τδ δικαίωναν του κανφάρ κελεύει τδ 
δίκαιον νά πάρου άπαί τά  ρ' πέρπυρα, θ' πέρπυρα, κουκία η'.

Α παί τδ ρενριπάριαπαρο. Τδ δικαίωναν τοΰ κερατζίου της 
Συρίας τδ λέγου ρεριπάρπαρο κελεύει τδ δίκαιον νά πάρουν είς 
τά  ρ' πέρπυρα, δ' πέρπυρα καί δ' κουκία.

30 Ά π α ί τδ υ.πουράκ. Τδ δικαίωυ.αν τοΰ ¡κπουράκ κελεύει τδ 
δίκαιον νά πάρου είς τά  ρ' πέρπυρα, ι α' πέρπυρα καί ε' κουκία .
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Ά π α ί την κιφίρε. Τδ δικαίωυ.αν της κιφίρες κελεύει το 
φ.204. δίκαιον νά πάρουν είς τά  ρ' πέρπυρα, δ πέρπυρα | και δ
(208). χ,ουχ,ία.

Ά π α ί  την άρριωνιάκ. Τδ δικαίωυ.αν τα;ς άρυωνιάκ κελεύει 
τδ  δίκαιον νά λάβουν δικαίωναν σώον. 5

Ά π α ί  τδ κάντιον. Το δικαιωρ.αν τοΰ καντίου κελεύει το 

δίκαιον νά λάβουν δικαίωναν σωστόν.
Ά π α ί τά  φοινίκια. Τδ δικαίωυ.αν των φοινικιών κελεύει το 

δίκαιον νά λάβουν δίκαιον σωον.
Ά π α ί  τδ άρσηνικδν τδ άσπρον. Τδ δικαίωναν τοΰ άρσηνι- ίο  

κίου τοΰ άσπρου κελεύει τδ δίκαιον νά λάβουν είς τά  ρ πέρ

πυρα, ι α' πέρπυρα καί κουκία ε' δ ικ α ίω να ν .
Περί τοΰ Σαρακηνοΰ, τοΰ Συριάνου καί τοΰ Φράνκου άπαί 

τδ  ρεκαλίσε. Τδ δικαίωναν τοΰ ρεκλίσε τοΰ Σαρακηνοΰ καί 
τοΰ Συοιάνου, δέκατο καί ηυ.ισο δέκατο · εί δέ άπαί τδν Φράν- 15 
κον ούδέν πρέπει νά πάρου παρά ι β' πέρπυρα δικαίωναν.

Ά π α ί την ρίζαν τοΰ καφουρίου. Τδ δικαίωναν της ρίζας 
τοΰ καφουρίου κελεύει τδ  δίκαιον νά πάρουν κάθα ρ' πέρπυρα, 

ια ' πέρπυρα καί ε' κουκία.
Ά π α ί τάς φάσιες καί τάς σέλλας. Τδ δικαίωναν των φα- 20 

σίων καί των σέλλων τ ά  έβγάνουν έξω της χώρας κελεύει το 
δίκαιον νά πάρου είς τδ  πέρπυρον α', κουκίν α'.

Ά π α ί τδ άρσηνικδ τδ κίτρινον. Τδ δικαίωναν τοΰ άρσηνι- 
κίου τοΰ κίτρινου κελεύει τδ δίκαιον νά πάρου δικαίωναν σωστόν.

Ά π α ί τδν λ ίβανο . Τδ δικαίωρ.αν τοΰ λιβάνου κελεύει τδ 25 
δίκαιον νά πάρου είς τά  ρ' πέρπυρα, ι πέρπυρα, κουκιά ιη .

Ά π α ί τά  σανίδια καί βολίκια. Τδ δίκαιον πάντων των σα- 
νιδίω καί των βολικίων τά  έβγάνου έξω της χώρας νά δώσουν 

δικαίωναν τδ δ' τδ  άξάζουν.
Ά π α ί τάς δουκάναις. Τδ δικαίωναν των δουκάνων, τδ δέ- 30 

κατον τδ κουστεύγουν.
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Ψάρι το άρμυρο. Το δικαίωμαν του ψαριού του άρμυροΰ 
τό παιρνου έςω τής χώρας, τό τέταρτον τό κουστεύγει.

Ορνίθων καί τώ  ύαλίων. Τό δικαίωμαν των ορνίθων καί ύα
λίων τά  έβγάνοο έξω τής χώρας, δικαίωμαν τέλειον.

Απαί τ α  ποτήρια. Τό δικαίωμαν τών ποτηρίων κελεύει τό 
δίκαιον νά λάβουν είς τό πέρπυρον κουκία β’.

Απαί τάς ελαίας. Τό δικαίωμαν τών έλαιών κελεύει τό 
δίκαιον νά λάβωμεν είς τά  ρ' πέρπυρα, κ' πέρπυρα.

Ά π α ί τό κρασί. Τό δικαίωμαν του κρασίου τό φέρνου άπαί 
τή  Ναζαρέτ καί άπαί τήν Σαφουνίαν καί άπαί τό Σουφράνι, 
τό καμηλογόμαρον | δοόδεκα άδράμια. <ρ.205.

Ά π α ί τό ράμμαν τό Δαμασκηνόν. Τό δικαίωμαν του ραμ- (203).
μάτου του Δαμασκηνού λεγόμενον <ρίλι Τουμας, δικαίωμαν
σωστόν.

Α παί το σ ινανι. Γο δίκαιον κελεύει νά πάρουν άπαί τό
σινάνιν κ ' πέρπυρα τ ά  ρ' πέρπυρα .

Α παι το ρ ε μ π ε τ . Το δικαίωμαν του ρεμπέτ άπαί τά  ρ ,
πέρπυρα νά πάρ·/) πέρπυρα ι α', κουκία η'.

Καί άπαί τό κρασί τό φέρνου άπαί την Αακίαν καί ώδε, είς 
τό πέρπυρον κουκίν α'.

Απαι τα  π α π ο υ τζ ια . Το δικαίωμαν τών παπουτζίω ν τά  
άγοράζουν οί Σαρακηνοί, τό δέκατον διπλό δέκατον δικαίωμαν.

Ά π α ί τάς π ά π ια ς . Τό δικαίωμαν τών παπίων, τό δέκατον.
Ά π α ί τά  α ύγά . Καλά νά-γινώσκετε ό'τι δίκαιον τό νά π ά 

ρουν άπαί τά  ώά τό δέκατον δικαίωμαν.

Ά π α ί τάς όρνιθας. Καλά νά ήγνω ρίζετε ό'τι τό δίκαιον κε
λεύει νά πάρου άπαί τάς όρνιθας καί άπαί τά  όρνιθόπουλλα 
δικαίωμαν τό δέκατον, τούτέστιν δέκα τά  ρ' πέρπυρα.

Α παί τ α ;  μπουκίνας. Ά π α ί τάς μπουκίνας τάς φέρνου άπαί 
την Σαρακηνιαν κελεύει το δίκαιον να πάρουν δικαίωι/.αν είς 
τά  ρ πέρπυρα ι β' ήμισον πέρπυρα .

Ά π α ί τ ά  σκόρδα. Δε τά  σκόρδα τ ά  φέρνου έσω τής χώρας
κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν τό δέκατον διά δ ικα ίω μαν.

Ά π α ί τό λ ά δ ιν . Ά π α ί τό λάδιν τό έρχεται εί; τόν φούν-
τικα  κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν είς τά  ρ' πέρπυρα, η' πέρ
πυρα καί δ' κουκία δικαίωμαν. 5

Ά π α ί τό κηκίδιν. Ά π α ί τό κηκίδιν κελεύει τό δίκαιον νά 
λάβουν δικαίωμαν πέρπυρα ι', κουκία ιη '.

Ά π α ί τό μ α λ λ ίν . Ά π α ί τό μαλλίν τό φέρνουν άπαί πάν- 
τοθεν κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν είς τά  ρ' πέρ
πυρα, ι' πέρπυρα, κουκία η'.

Ά π α ί τό κερίν. Ά π α ί  τό κερίν κελεύει τό δίκαιον νά λά
βουν δικαίωμαν είς τά  ρ' πέρπυρα, ι α' πέρπυρα, κουκία ε'.

Ά π α ί  τάς γούναις. Ά π α ί τάς γούναις δικαίωμαν σωστόν, 
ούτέστιν είς τά  ρ' πέρπυρα, ι α' πέρπυρα, κουκία ε'.

σίγη. [λείπει ό τίτλος] ig
Καλά νά ήγνωρίζετε ό'τι οί ρηγάδες καί πάντες οί έτεροι 

λα ; έθέσπισαν όλοι έν τώ  άμα ό'τι πάντες οί Συριάνοι καί 

πάντες έκεΐνοι καί έκεΐναις όπου δίκαι[ο|ν έντέχετα ι νά ίκανώσουν 
είς τόν φούντικαν, ώς περ ενι Συριάνοι, Ρωμαίοι, Νεστούριοι, 

ρ . 2 0 6 . Γ α κ ο υ β ΐ ' | τ α ι ς ,  Σαμαρϊταις καί ’Ιουδαίοι καί Μουσουλήδες, πάν- 20 

(204). τες τούτοι οί λα ; έντέχετα ι νά άπλικέψουν άπαί τόν φούντικαν 
καί άνω, καί άπαί τόν φούντικαν τής Τάκης καί κάτω ούδέν 
πρέπει νά έν·/) κανείς, με τό κείμενον, ούδέ κατά  τήν άσίζαν, διά 
τό ή άφεντεία ούδέν νά λάβγ παντός καλού σωστά τό δικαίω-
ο.αν τό έθέσπισαν νά λάβγ έξ αύτών τους, καθά νά άκούσετε. 25

Ά π ό  όλους τούς Συριάνους καί τούς Ρωμαίους. ’Από όλους 
τούς Συριάνους καί Ρωμαίους, κάν τε  χανουτάροι, κάν τε όχι, 
κελεύει τό δίκαιον νά λάβουν δικαίωμαν άπαί πάντα  όσα ά- 
γοράσει, ού νά ποίστ) νά τό άγοράσουν άπαί τόν φούντικα 
καί κάτω, πρέπει νά δώσουσι ς  τραχία  τό πέρπυρον διαβατι- go 
κόν τήν άκίδαν του φούντικος καί άπάνω διά δικαίωμαν.
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Ά π α ί το ψουμίν. Ά π α ί το  ψουμίν τό κάτινε; ά π ’ αύτού; 
τούς λα ; Συριάνου; αγοράσουν άπα ί τον φούντικαν καί κάτω, 

καν τε  διά την ζωήν του;, οΰ διά τά  πα ιδ ιά  τους, κελεύει το 
δίκαιον νά πλερώσουν διαβατικόν είς τον φούντικαν δύο τραχία  

5 είς το πέρπυρον περί πάντων ό'σων αγοράσου.
Περί τού; χω ριάτας. Περί π ά ντα ; το ύ ; χω ρ ιάτα ; όπου κα- 

τοικοΟσιν είς την  εξουσίαν μας, τούτέστιν το μ ετε ίχε ι εις την 
επισκοπήν τή ς Τάκη;, περί πάντων όσων αγοράσουν άπα ί τον 
φούντικα καί κάτω , κα ί ροΰχα καί πασα πράγμαν, κελεύει το  

10 δίκαιον νά δώσουν δικαίωμαν τό δέκατον.
Ά π α ί τό κρασί. Ά π α ί τό κρασί τό αγοράζουν οΐ Συριάνοι 

καί οί Ρωμαίοι, όπου ένι ρεντάπλιδε; άπα ί τον φούντικαν καί 
κάτω , καν τε  νά τό  άξαναπουλήσουν, ού διά  την ζωήν του;, 
κελεύει τό δίκαιον νά δώσουν διαβατικόν διά την καθεμία 

15 μπουτηζέλαν έξη άδράμια.
Ά π α ί  τό άλας. Ά π α ί τό άλα; τό οί χω ριαται; οί Σαρακηνοί 

αγοράζουν καί έβγάνουν το εξω, κελεύει τό δίκαιον νά δοσσουν 
δικαίωναν εί; τον μόδην δ' άδράμια .

Ά π α ί τού ; λαγηνάδε;. Ά π α ί τού; λαγηνάδε; καί άπού πασα 
20 έογασίαν γαστρένη, ώ; περ μουχρούτια, σκωτέλλια, μαγείρισε;, 

κουζία, κελεύει τό δίκαιον νά πλερώσουν δικαίωναν εί; τό έβ γα  
όσα κουστεύγουν τό τέ τα ρ το .

Ά π ο ύ  εργασίαν χώ μ α το ς. Ά π α ί την εργασίαν του χω μ ά του  
τό φέρνου | άπαί την  Σαρακηνίαν εί; τήν Τάκην, κελεύει τόφ.207· 

25 δίκαιον νά δώσϊ) είς τό πέρπυρον β' κουκιά . (205).
Ά π α ί τά  ροΰχα. Ά π α ί τ ά  ροΰχα τά  φέρνου οί πραματευ

τάδες άπαί τήν  Α ντιόχειαν, ώςπερ ένι γ ίνμ π λ ε ; καί μεσάρε; 
καί έτερα φακιέλια καί φορέματα τά  έ'νι πλουμ,ιστά μέ τό 
μετάξιν καί άπού κλωστή, ορίζει τό δίκαιον νά πάρουν δικαί- 

30 ωμαν εί; τά  ρ’ πέρπυρα, ε' κουκία .
Ά π ο ύ  ροΰχα ραμμένα .

494 A 2  I Z A I

Ά π α ί τά  ροΰχα τά  ραμμένα τ ά  φέρνου κελεύει τό δίκαιον 
νά πάρνι εί; τά  ρ' πέρπυρα ε' κουκία.

Ά π α ί τό σιτάριν. Ά π α ί τό σιτάριν καί άπαί τού; πά ντα ; 
εκείνου; όποΰ πουλουν σιτάριν εί; τον φούντικα, καν τε  Φράν- 
κου;, κάν τε  Συριάνως, κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν 5 

άπαί τήν πούλησι τό δέκατο · εί δε γένηται ότι άνθρωπος 
ρεντάμπλη; έφερεν ού σιτάριν, ού κριθάριν, καί ούδέν θέλει νά 
τό πουλήση ώδε καί λα λεΐ ότι εφερέν το διά τό φαν του, ου 

διά τήν ΰπαταγήν του, τό δίκαιον κελεύει ότι εκείνο; όπου
νά ’πή οΰτοσ;, έντέχετα ι νά όμόσγ εί; τ ά  άγια  ότι ούδέν τά  ίο
έφερεν νά τό μεταπουλήσει, άμμε διά τήν ζωήν του, καί μέ 
τοΰτο νά τό πάρη · είδε τό δίκαιον κελεύει μέ κειμένη άσί- 
ζαν νά δώσει δικαίωμαν εί; τόν μόδην ς  τραχία  διαβατικόν.

Ά π α ί τά  λεφτοκάρυα.

Ά π α ί τον μόδην τά  λεφτοκάρυα τά  έβγάνου έ'ξω τή ; χώρα; 15 
κελεύει τό δίκαιον νά πάρου γ ' κουκία τόν μόδην.

Ά π α ί τό κονάρι. Ά π α ί τό κονάρι τό έβγάνουν έ’ςω τ ή ; 
χώρα; κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν τό τέτα ρ το .

Ά π α ί τό κρασίν. Ά π α ί τό κρασίν τό φέρνουν άπαί τήν
Σαρακηνίαν άπαί τήν γήν, κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δ ι- 20
καίωμαν κάθα άσκίν γ ' ή'μισον άδράμια.

Σκουτέλλια μαρμαρένα. Ά π α ί τά  σκουτέλλια τά  μαρμαρένα 
τά  ζωνκραφιστά καί τά ; μπουρνιαΐ; τ ά ; φέρνουν άπαί τήν Σα- 
ρακηνία κελεύει τό δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν εί; τό πέρ

πυρον β' κουκία. 25
Ά π α ί το σταφύλι. Ά π α ί τό σταφύλι τό φέρνου, κελεύει τό 

δίκαιον νά πάρουν δικαίωμαν β’ δωδεκάρια εί; τό καμηλογό- 
μαρον, καί εί; το γομάριν του γαδουρίου ιη ' τρ α χ ία .

Ά π α ί τά  σΰκα. ’Απαί τά  συκα κελεύει τό δίκαιον νά π ά - 

ο 208 Ρου δικαίωμαν γ ' άδράμια. 30
¡206). Ά π α ί τά  κεράτσια. Ά π α ί τά  κεράτσια κελεύει τό δι'Ικαιον
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νά πάρουν δικαίωμαν εί; τδ  γομάριν του γαδουρίου γ ' άδρά- 
μια, καί του καμηλογόμου δ' άδράμια.

Ά π α ί τά  ξύλα . Ά π α ί  τδ γομάριν τά  ξύλα, νά πάρουν β' 

άδράμια, καί το καμηλογόμαρον δ' άδράμια. 
ΰ  Ά π α ί τ ά  άθασοκάρυδα. Ά π α ί τά  άθάσια καί καρύδια καί

γρουσόμηλα παστά, κελεύει τδ  δίκαιον νά πάρου εί; τδ πέρ- 

πυρον β’ κουκία .
Ά π α ί τ ά  σκορδοκρόμμυδα. Ά π α ί  τά  σκόρδα καί κρομμύ

δια τά  έβγάνουν εξω τ·η; χώρα; κελεύει τδ  δίκαιον νά πάρου 

10 τδ δέκατο.
. . . > / » » ΐ 1 / \ * ρ  / ν νΑπαί τα  κερατσια. Α παι τα  κερατσια τα  εδγανου εςω,

έντέχετα ι νά δώσουν εί; τδ πέρπυρον β' κουκία.
Ά π α ί τά  σϋκα τά  ξερά. Ά π α ί τά  σΟκα τά  ξερά, εί; τδ πέρ

πυρον β' κουκία .
15 Ά π α ί  τδν γαδουρόπετσον. Ά π α ί τδν γαδουρόπετσον, εί; τδ

πέρπυρον νά δώσ·/) α* κουκίν.
Ά π α ί  την τα χ η ν . Ά π α ί τ-ην ταχ-η, τδ  δέκατο.
Ά π α ί τδ βούτουρον. Ά π α ί τδ βούτουρον τδ παλγδν τδ δέκατο.
Ά π α ί τδ κρασίν. Ά π α ί τδ κρασίν τδ φέρνου εί; τδ χωρίον 

20 Ληνμπέρτ, ού εί; την Άζαρέαν, ού εί; του Καϊάφα;, κελεύει 
τδ δίκαιον άπαί τά ; β' μπουτουζέλα; ιη ' άδράμια.

Ά π α ί τά  δοξάρια καί π ίλ α ι;. Ά π α ί  τά  δοξάρια καί άπαί 
τα ΐ;  π ίλα ι;, εί; τδ πέρπυρον νά δώσουν κουκία β'.

Ά π α ί  τά  καππούρια. Ά π α ί τδ καπποΰριν τδ δ', καί τδ  ζών 
25 όπου τδ  βαστα νά ένη έλεύτερον.

Ά π α ί τά  άγρέλλια . Ά π α ί τά  άγρέλλια νά πάρν] δικαίω-

μαν τδ δ'.
Ά π α ί τ ά ; έλ α ία ;. Ά π α ί τ ά ;  έλαία; νά δώσου τδ δικαίωμαν 

τδ τέ τα ρ το .
30 Ά π α ί τά  κυδώνια. Ά π α ί τά  κυδώνια νά δούσου δικαίωμαν 

τδ τέτα ο το ν .

490 Α 2 I Ζ Λ I Τ II ^  Κ Υ Π Ρ Ο  V Β. 491

Απαι τά  μ·ηλα. Ά π α ί τά  μ^λα καί απίδια , τδ  τέταρτο νά 
δώση δικα ίω μαν.

Απαί τά  ζαρούρια. Ά π α ί τά  ζαρούρια τδ τέτα ρ το .
Απαι το τυρ ιν . Α παι τδ τυρίν τδ φέρνου άπαί τά  χωρία 

του; Σαρακηνούς τδ δέκατο . 5

Α παι το αχερον. Α παί τδ άχερον τουτέστιν τ·ην άποκα- 
φ.209.λάμ.ην την φέρνου νά πολομοϋν τά  κοφίνια κελεύει | τδ δίκαιον

Ετελειωθην τδ παρδν βιβιλιον δια χερδ; κάμοΰ Νικόλα 
ΣυνκριτικοΟ τ γ  έσχάτν) Ό χτω βρίου υ ξ θ' Χρίστου. Εύχεστε 10 

δέ τδν Κύριον.

Ω ;περ ξένοι χαίρουνται ίδεΐν πατρίδαν καί οι θα λα ττεύ- 
οντε; ίδεΐν λιμένα, ούτω; καί οί γραφεί; ίδουν τδ  τέλο; 
βιβιλίου.
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Φ. % ’Αλέξανδρος δούλος των δούλων τοϋ θεού

Προσαγωγή του κριτου.

 Πλήν τω  σεβασμιωτάτω άδελφώ ήμών Γερμανώ Γραίκω
του ρηγάτου τής Κύπρου αρχιεπισκόπου καί των προκουρατόρων 
τοϋ σεβασμ,ιωτάτου άδελφοϋ ήμ.ών Ούγγιο του Λευκουσίας αρ
χιεπισκόπου εις την ήμετέραν έμ.ψάνειαν παρισταμένων, 0 αυτός 
των Γραικών αρχιεπίσκοπος μ.έσον του ετέρου προ έβαλε ν έν- 5 

προσθεν ήμών, καθάπερ τότε οί έπίσκοποι των Γραικών του 
ρηΟέντο; ρηγάτου τη : Κύπρου την αυτών χηρεύουσαν μητρόπο- 
λιν προσκομίσαντες αυτόν τον Γερμανόν, η έτερον σώμα άξιον εις 
αρχιεπίσκοπον, άπό της καλής μνήμης Ίννοκεντίου πάπα  του 
προ ήμών, διά τών αύτοΰ γραμμάτω ν μή άντιστάντες τοϋ 10 
όρισμου τής γενικής* συνόδου, ή τής καλής μνήμης Πελάγιου 
τοϋ έπισκόπου Ά λβάνου, τό τε  εις τάς έκείνας μεραίας του 
άποστολικοϋ θρόνου ληγάτου, λύσιν έκδεδομένου τόν αύτόν 
Γερμανόν εις αρχιεπίσκοπον αυτών έκλεχθήναι, καί του σεβα- 

σμιωτάτου άδελ©οϋ ημών Τουσκουλάνου έπισκόπου τότε εις 15 

τά: έκείνας μεραίας τοϋ ρηθέντος θρόνου λεγάτου, εις ον ό πρό
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ημών αυτόν ώρισεν [καί] εί; 8ν οί προρρηθέντες επίσκοποι κα- 
νονικώ; έκλεχθώσιν, έάν τό σώμα ήν άξιον, τελείαν στερρέωσιν 
έκπληρώσαι, καί τόν αύτόν ποιήσαι ύπό τών αύτοΰ ύποτακτί- 
των χειροτόνήθήναι * προσκομιζομένων οΰν αυτών, του αύτοΰ 

5 Γερμανού τήν εκλογήν έστερρέωσεν, τόν αύτόν ποιών (ύπό τών 

ύπο]τακτίτω ν τό όφφίκιον τής χειροτονία; έκπλήρωται, λαμ - 
βάνων μετά  τον όρκον όνόματι τής Ρωμαϊκή; εκκλησία;, τόσον 

έξ αύτοΰ, όσον τοΐς ύπηκόοις αύτοΰ ύπακοήν.
Οί ρηθέντε; δέ υπήκοοι τόν αύτόν ώ ; μητροπολίτην αύτών, 

10 κανονικήν ύπακοήν ύποσχενθήναι, καΟώ; λοιπόν ό αύτό; Γερ
μανό; ύπήρχεν εί; αρχιεπισκοπικήν άξίαν καί νομήν ενεργών, 
ήρηρηκώ; εί; ίερεϊ; καί λαών του ρηθέντο; ρηγάτου δίκαια 
μητροπολιτικά έκπληροΰν, ό μνημονευθείς τής Αευκουσία; αρ
χιεπίσκοπος, τοϊς αύτοΰ δίκαιοι; μή άρκούμενο;, μηδέ ε ί; αύ- 

15 τών ύπερανώτερον, άνευ τώ  Ρούμη; άρχιερεΐ έγνούριζον, μήτε 
εί; τούς ύποτακτίτας αύτών του μνημονευθέντο; ρηγάτου Γραι
κούς ενός έκάστου δικαιοδοσίαν έκπληρών δυναστικώς, τόν αύτόν 
Γερμανόν εί; τήν αύτοΰ έμφάνειαν σωματικώ ; καλών επάνω 
εί; διάφορα κεφάλαια, άπερ προέβαλεν κατ’ αύτοΰ καθώ; έμελ- 

20 λεν έρευνήσαι, τοΰ άπολογηθήναι · καί ότι ό αύτό; Γερμανό; 
αρχιεπίσκοπο; τοΰ αύτοΰ καλέσματος τώ  όρισμώ μή έμφανι- 

σθείς, καθώς ούχ ύπήρχεν κρατημένο; αύτώ, τήν εκκλησίαν 
αύτοΰ καί τού; ύποτακτίτας αύτοΰ Γραικούς, οί; νΰν ό ρηθεί; 
αρχιεπίσκοπος άγανακτήσεις ποιεί, εί; τήν τοΰ άποστολικοΰ 

25 θρόνου σκεπήν άνέθηκεν · ό δ’ αύτό; τ ή ;  Αευκουσία; αρχιεπί
σκοπο; εί; τήν αύτοΰ καθέδραν ούτω ; γεγενημένην καί μετά  
τήν έξέλευσιν τοΰ αύτοΰ Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου, διά τό είς 
τήν ήμετέραν έμφάνειαν έρ/ομένου, τούς βικαοίους αύτοΰ έκ 

τήν  βικαρίαν αύτών δυναστικώς έξέωσεν καί Γραίκου; τού; 
30 ύποτακτίτας αύτοΰ έκ τήν ύπακοήν αύτοΰ έκκλΐναι κακώσα; 

καί άγανακτήσα; πεποίηκεν, καί εκκλησιαστικά; αποφάσεις, ά;

(ρ. 3.
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εΐ; τινας έκ τών αύτοΰ ύποτακτίτω ν ό αύτό; Γερμανό; άρχιε- 
πίσκοπο; δικαίως έ'κδωκεν, έ'ργω άνέτρεψεν |, καί εί; τό σώμα 
αύτοΰ άφορισμοΰ καθώ; λέγουσιν εκδουκεν άπόφασιν, καί πλείο- 
νας τώ  αύτώ Γερμανώ άρχιεπισκόπω καί τής εκκλησίας αύτοΰ 
κακώσεις ένέργησεν · δι ον αύτός άνέδραμεν ζητών ζημίας με- 5 
γά λ α ; καί έςόδους.

Διά τοΰτο ό αύτό; Γερμανός άφ’ ημών μέσον τών ετέρων 
έτίθη, ότι τά  έγκαινισθέντα εί; αύτόν διά τοΰ ρηθέντο; αρ
χιεπισκόπου Αευκουσία; δικαίως άνέτρεψεν τ ά ; άγανακτήσεις, 
τόν αύτόν δέ Αευκουσία; άρχιεπίσκοπον άπαντα καί τ ά  όμοια 10 
εξουσίαν άνένοχον έπάνω τού; Γραίκου;, καί έπάνω εί; δεκα- 
τισμόν καί έτερα δίκαια, καί τάς άναμίξει; αύτών κωλΰσαι 
σκέψασθαι.

Οϊ λοιπόν ένπροσθεν τοΰ επισκόπου Τουσκουλάνου, δν δε- 
καμεν είς τάς άναμεταξεία; αύτών άκροατήν, οί προκουρά- 15 

τωρε; οί προρρηθέντε; κατέλεξαν, ότι ό αύτός Αευκουσία; άρ- 
χιεπίσκοπος διά ταύτην τήν ύπόθεσιν ούδέποτε έκλήθη δι άν- 
θρώπου, άλλ’ ού'τε ύπό δικαίου, οΰ'τε αύτοί έξ αύτοΰ διά τήν 
ύπόθεσιν ταύτην, εί μή διά ετέραν έστάλησαν ύπόθεσιν, καί εί; 

αύτά τ ά  προρρηθέντα μετά  τοΰ Γερμανοΰ τών Γραικών άρχιε- 20 
πισκόπου κρατήσαι δίκην ούκ όφείλουσιν. Ουδέν δέ ελαττον 
μ ετά  τα ΰ τα  καί έξαιρέτω όρισμώ ήμετέρω, οί αύτοΰ τοΰ Γραίκου 
αρχιεπισκόπου όφείλουσιν άνευ τινό; κωλύσεω; είς δίκην πληρε- 
στάτην. Έστένευσεν αύτούς ό αύτός άκροατής εί; τήν αϊτησιν αύ
τών διά τόν ρηθέντα Αευκουσία; άρχιεπίσκοπον άπολογηθήναι. 25

Τό άγκάλεμαν τούς προκουράτωρα; τοΰ λατίνου .
ΙΙροέοαλεν λοιπόν εί; τήν κρίσιν ότι ή κίνησι; τοΰ αύτοΰ 

Γερμανοΰ έξ άρχής ούδέν ύπήρχεν, ότι το ΐ; μνημονευθεΐσιν 
έπισκόποι; δίκαιον έκλογή; άρχιεπισκόπου ούδόλω; μετέχειν, 

αύτοί τώ  τ ή ; έκλογή; καιρού, όταν αύτοί έποίησαν λέγουν, go 
άλύσεσιν άφορισμοΰ έκρατοΰντο φανερώ;, καί τ ά  γράμματα  τά



άποστολικά είς ατινα έδόθη αύτοΐς λύσις έκλογή; ύπό άφωρι- 
σμενων ύπήρχον έκβεβλημένα διά τινας υποθέσεις έκ του [κόρους 
του αύτοΰ αρχιεπισκόπου Αευκουσίας καί τούς άβικαρίους αύ
τοΰ, ότι τώ  τό τε  καιρώ ούχ ύπήρχεν μήτε είς εκλογήν, μήτε 

5 εί; στερέωσιν, μήτε είς χειροτονίαν ύπάγωσιν ένπροσθεν, και

ένεκα τούτου υπάρχει δίκαιον του Αευκουσίας αρχιεπισκόπου
καί τής εκκλησίας αύτοΰ, έγκλητευμένον πρότερον μετά  του 

ορισμού τής καλής μνήμης Κελεστίνου π ά πα  του προ ήμ.ών 
είς την νήσον Κύπρον διά την ανυποταξίαν καί απιστίαν των 

ΐυ  Γραικών των κατοικούντων τότε έν αυτή έστειλαν τούς κα
θολικούς καί έκρατήθησαν · ούκοΰν έγεννήθησαν αυτόθι έλατ-
τώσεις έκ των Γραικών τών κατοικούντων τότε έν αύτή έκ 
τούς θρόνους, τέσσαρες άρχιερατικαί λατίνων καθέδραι έκλελεγ- 
μένων, ών οί αρχιερείς εί; δεκατισμον καί έτερα δίκαια έκ- 

15 κλησιαστικά άπερ οί Γραικοί έπίσκοποι είς την αυτήν είχον 
νήσον καί έδιαδέκτησαν καί αύτοί· μία τής Αευκουσίας, ήγουν 
ό αύτός Κελεστΐνος εί; τάς έτέρας εδωκεν έξουσίαν ό'τι είς 
ολην τήν αυτήν νήσον ιδίαν έξουσίαν μητροπολιτικήν εί; τας 
έτέοας έκκλησίας έναπόμεινον αύθις. Μ ετά τα ΰ τα  ό ρηθείς

 ̂ / , V
£0 Πελάγιος του Ούλβανοΰ έπίσκοπος, του αύτοΰ λεγατιου έςου- 

σιαστής έκδωκεν, καί ή ποίησις αύτοΰ ύπήρχεν ύπό τής καθέ- 
δρας τής άποστολικής στερρεωμένη, ότι είς όλην τήν νήσον 

τήν ρηθεΐσαν τέσσαρες μ,όνοι επίσκοποι Γραικοί είναι, καί αύτοί 
είς τάς καθέδρας έχουσι τόπους μέσον τών ένορίων τών λα- 

£5 τίνων· καί μετά  τα ΰ τα  τον τής Αευκουσίας αρχιεπίσκοπον 
έ/ε ιν  ώς μητροπολίτην αύτών, ομοίως καί τούς επισκόπους τούς 
λατίνους είς ών | ύπάρ/ωσιν τεθειμένοι ένοριακοί αύτών ύπα- φ. 
κοής άλύσεσιν στενωθώσιν. Θεωρητική έγνωρίζετο ότι μητρο
πολίτης έτερος παρ’ ού τής Αευκουσίας αρχιεπίσκοπον μή έχειν 

30 εί; τήν αυτήν νήσον, ότι μία έστίν ένορία, καί ούκ έμποροΰμεν, 

ούτε οφείλει τεθήνα ι.
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Οθεν μέσον τών ετέρων ήτοΰντο οί προκουράτωρες οί προο- 
ρηθέντες ότι, καθώς ή χειροτονία του προρρηθέντος Γερμανού 
είς τό τής έκκλησίας Αευκουσίας αδίκημα έγένετο, καί ει τ ι 
έξ αύτοΰ έγενήθησαν, ή ένεργήθησαν, ήτοΰντο άνακηρΰξαι μή 
έχειν τόπον, καί διαφεντεΰσαι αύτόν τον Γερμανόν μηδόλως 5 
είς τήν Κύπρον δίκαια αρχιεπισκόπου προσεγγίσαι.

Λοιπόν δίκη είς αύτό έκρατήθη, καί πολλά έκ τών άμφο- 
τέρων κεφαλαίων δοθέντων, μετά  δε τούτων τών δικαίων καί 
τήν τάξιν είς μακρόν καιρόν ή δίκη καί είς έξόδους έβλεπήθη- 

Ό  ρηθείς αρχιεπίσκοπος είς ημάς ταπεινώς αίτήθη, λέγων ίο  
ότι διά τήν πτω χία ν  τής έκκλησίας τών Γραικών μή πως κα- 
ταλυθή, συμβουλευθέντο^ν εύθύς αύτών, έν ειρήνη όφείλομεν 
διά σωτηρίου ίσασμοΰ καί άποφάσεως άποστολικής άποβλέψαι, 
ένα ή φυγή του μουρμούρου νά παύσ-η, καί είς υποταγήν τής 
Ρωμαϊκής έκκλησίας οί Γραικοί του προρρηθέντος ρηγάτου εί- ]5 
ρηνικήν ζωήν ύποφέρωσιν μετά  τών λατίνων.

Καί μετά τών αδελφών ήμών τήν συμβουλήν έχοντες καί 
τής άποστολικής έξουσίας τήν προτροπήν λέγομεν ■

Παρισταμένων ένπροσθεν ήμών τώ  μνημονευθέντω Γερμανώ 
τών Γραικών αρχιεπίσκοπο) καί τοϊς σεβασμιωτάτοις αδελφοί; 20 
ήμών Νείλω Σωλείας, Ιω α κ ε ίμ  Καρπασέων καί Ματθαίο) τώ 
Αευκάρω, τών Γραικών καθέδρας τής Κύπρου έπισκόπων, ναι 
μ,ήν καί οί προρρηθέντος τοΰ Αευκουσίας αρχιεπισκόπου προ
κουράτωρες, τον έμφανούμ-ενον ίσασμόν έκδίδωμεν καί έκθεσιν 
διηνεκή έκ μέρους τών άμφοτέρων έκκλησιών υπέρ τών λαλη- 25 
θέντων καί ετέρων τών άλλοιν μ,έσον όπου ήμποροΰμ,εν μ.ετά 

τα ΰ τα  κωλΰσαί, άναμήξαι ταραχάς, έννοιας γενησαμένας έξου- 
σιαστικώς όρίζομεν.

Οτι είς τήν νήσον Κύπρον εκ τήν σήμερον μ,έσον τών λα
τίνων έπισκόπιυν τάς ένορίας καί ύπό τήν Αευκουσίας μητρό- 30 
πολιν τέσσαρης καί μόνον ύπάρχειν Γραίκων άρχιερατικαί κα-
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θέδραι καί έκκλησίαι καθολικαί, ώ ; τό τε  έκ του Ούλβανοΰ 
επισκόπου τό π ο υ ; κυρίου; έτέθησαν εί; τήν  αύτήν νήσον φόροι 
έπίσκοποι καθεδρών καί έκκλησιαστικών αρχιερατικών λατίνων· 
ώ ;αύτως μίαν αρχιερατικήν καθέδραν Γραικών Σωλείας, έτέραν 

5 έν τή  Πάφω εί; Άρσενόην, τρίτην έν τή  Ά μ μ οχούστω  εί; 

Καρπασέων, τετάρτην εί; τήν Νημεσόν εί; τά  Λεύκαρα · εί; 
αυτά ; τ ά ; ένοοία; ύπάρχειν θέλομεν, καί έπ’ αύτά ; όνοματίζε- 

σθαι καί τόσον όνομα όσον άξίωμα αρχιερατικού όφφικίου εχειν 

οί άρχιερεΐ; εί; αύτά;, καθώ; έξ άρχή; κανονικώ; έκράτησαν.
10 Περί τ ή ;  χηρεύσεω; τή ; επ ισκοπή;.

Καί εάν μι ά έκαστη έκ των προρρηθέντων καθεδρών των 
Γραικών χηρεύση, έτερον οί κληρικοί τ ή ; αύτή; καθέδρα;, κα- 
λέσαντε; του αγίου πνεύματο; τήν χάριν, εί; επίσκοπον έκλε- 
χθώσιν, ου τήν εκλογήν εκείνην γνωρίσα; ό λατΐνο; άρχιερεύ;, 

15 ούτινο; εί; ένορίαν υπάρχει ή αύτή καθέδρα, έάν εΰρή αύτήν 
εί; σώμα άξιον γεγονυΐαν κανονικώ; έςουσία ίσασμοΰ μή έχειν 
άργησιν στερρεώσαι- τον αύτόν δέ ποιών διά τών έπισκόπων 
τών Γραικών τών γειτονευουσών | ενοριών, &S; εί; αύτο ό αύ- 
τό ; λα τΐνο ; καλέσα; άρχιερεύ; τελείαν χειροτονίαν εκπληρώσει 

20 εί; επισκόπου έννοιαν, καί τήν βλέπησιν μοναστηρίων, εκκλη
σιών τών αύτού λαών τών Γραικών τών εί; τήν αύτοΰ πόλιν 
καί ένορίαν κατοικούν των έςουσία ιδία παραδώσει αύτώ, καί 
άναλάβεται έξ αύτού όρκωμοτικήν ομολογίαν ύπακοή; εί; τήν 

αύτήν έννοιαν.
25 Περί τ ή ;  υπ οταγή ; ή ; ποιεί ό Ρωμαίο; προ; τον λατΐνον 

αρχιερέα.
ο Έ γώ  Γερμανό; ό έπίσκοπο; Σωλεία; τή ; ένορία; Λευκου- 

σία; ά π ’ αύτήν τήν ημέραν καί ώραν καί ένπροσΟ εν πιστό; νά 
ήμαι καί ΰποτεταγμένο; τώ  άγίω  ΙΙέτρω καί τ ή ; ά γ ία ; Ρ ω - 

30 μαϊκή; έκκλησία; κυρίω δέ έμοί Ο υγγω  άρχιεπισκόπω Λευκου- 
σ ία; καί το ΐ; διαδόχοι; αύτοΰ τ ο ΐ;  κανονικώ; εισερχόμενοι; ’

ού μή είμαι εί; βουλήν, ούδέ εί; έ'ργον, όπου τήν ζωήν χα ώ - 
σει, ή μέλλο; οίκεΐον, ή εί; κακήν κράτησιν, ή βουλήν, -ή διά 

γραμμάτων, ή δ ι’ άποκρισιαρίων παρ’ έμοί γένηται εί; τήν αύ- 
τοϋ ζημίαν ούδενό; φανερώσω. Τό παπάτον τ ή ; Ρ ω μαϊκή; 
έκκλησία; καί τήν άρχιερωσύνην τή ; έκκλησία; Λευκουσία;, καί 5 
τ ά ;  τά ξε ι; τών άγίων πατέρων βοηθό; νά ήμαι καί δ ιεκδικητή; 
καί ουλακτή ;, σωζομένη; τ ή ; χειροτονία; μου, κατά  πάντα  
άνθοούπου. Κληθεί; εί; σύνοδον έρχεσθαι, εί μή κεκωήυμένο; 

υπάρχω κανονικήν κώλυσιν. Τον λεγάτον του άποστολικού 
θρόνου, ον κύριον υπάρχων γνωρίσα; έρχόμενον καί ύποστρέ- ίο  
φονσα, τιμήσω, ένεργήσω καί εί; τ ά ; χρήσει; αύτοΰ βοηθήσω, 
ϋ ϋ τ ω ; νά μου βοηθήσρ ό θεό; καί τά  άγια  Εύαγγέλια ».

Καί αύτήν τήν έννοιαν από τόν έπίσκοπον τών Γραικών τ ή ; 
αύτοΰ ένορία; λαρ.δάνων δι" αύτοΰ καί τ ή ;  έκκλησία; αύτοΰ 
εί; έκαστο; λατΐνο; έπίσκοπο; τοΰ ρηγάτου τ ή ; Κύπρου.

Καί έάν τήν έκλογήν έκείνην γνωρίσα; ό λατΐνο; άρχιερεύ; 
άνατρεπομένην, εί; τήν ανατροπήν αύτοΰ είσέλθγ καθάπερ τό 
δίκαιον απα ιτεί.

’Επίσκοπον λοιπόν οί Γραικοί εί; τόν λατΐνον αρχιερέαν, εί; 
τήν χειροτονίαν τοΰ έκλελεγμένου Γραίκου τ ή ; αύτοΰ ένορία; »¿ο 
έκλυθέντα εί; αύτόν, άνευ τήν  συνήθην διάνεξιν έκ τοΰ έμ- 
φανουμένου ορισμού καί ίσασμοΰ, ότι όφείλομεν αύτού; όικο- 

νοιάσαι καί εί; εργον χειροτονία; πληρεστάτη; τελείω ; κρα- 
τηθήσεται, σωζομένου τοΰ Γραίκου άρχιερέω;.

Ιίατάκρισι;, ή καθιέρωσι;, ού μετάθεσι;, ή σήκοισι; μόνω 25 
τώ  Ρ ώ μη; άρχιερεΐ δίκαιον τοΰ άποστολικού προβληζείου φυ- 
λαχθώσιν, ότι καί εί; αύτοΐ; ώ ; καί εί; το ΐ; έτέροι; έπισκό- 
πο ι; τοΰ αρχιερατικού άξιώματο; τά ξε ι; έναπομείνν).

Διά δέ τών Γραικών έκκλησία ποιμένο; χηρεύουσα, λατΐνο; 
άρχιερεύ; εξουσία ιδία προσεγγίσαι, ή μεθέξαι, μή προσεγγίσαι, 30 
εί μ ή αύτών άμελησάντων έκλέξασθαι · ότι όφείλωσιν οί βοήθοι
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τήν  αύτήν φοράν ίσάσχι την αύτήν εκκλησίαν εί; ποιμένα, 
καθώς καί εί; τήν γενικήν σύνοδον περιέχει, παρελθόντος τρι- 

μηναιου καιρού, και εις τήν αύτήν πάλιν ύπόθεσιν εξουσίαν 
{/.ή έχων ό λατινος επίσκοπος νά προσφέρ-/) εις τήν  εκκλησίαν 

3 τ / ίν χηρίύουσάν, εί μή σώμα Γραικόν καί τόσον τιριηριένον.
Καθεδρας δε λοιπόν των Γραικών χηρευούσης, τ ά  του επ ι

σκόπου καλα ό οίκονομον καί τό κλήρος τή ς αυτής εκκλησίας 
τω  μελλοντι άρχιερεϊ πιστώς βλεπήσωσιν καί έπιδώσωσιν.

Απο του νυν οί επίσκοποι τής αυτής νήσου οί κανονικώς 
10 εισερχόμενοι καί άπο του νυν εις τάς προρρηθείσας καθεδρας 

των Γραικών χειροτονηθέντες, έχωσιν εις μοναστήρια, εις εκ
κλησίας, ιερωμένους τε καί λαϊκούς Γραικούς αύτών παραδεδο- 
μένους έκπληρώσαι πάντα  άτινα είς αξίωμα, ή τάξιν του έπ ι- 
σκοπάτου όφφικίου μετέχωσιν | ύπό του κοινού δικαίου · εις φ· 6 

15 άπερ οί λατΐνοι επίσκοποι άνευ εκείνου του ύποθεσέου άπερ ό 
μητροπολίτης διά δικαίου δύναται δικαιοδοσίαν έρευνήσαι εί; 
τούς έπηκόους αύτοϋ ύποτακτίτας μηδέν μετέχοντες ύπόθεσιν 
εί; φόρον εκκλησιαστικόν μ ε τέ χ ο ν τα ς .

Εάν ϋπάρχωσιν μέσον των Γραικών είς τον αύτόν Γραικόν 
20 αρχιερέαν · έάν μέσον Γραικού καί λατίνου, εί ό Γραικός ενα

γών υπάρχει, ή εναγόμενος ύπάρχει, είς τον λατΐνον τού τόπου 

αρχιερέαν ύπάγωσιν κριθήναι, αλήθεια σωζομένου τής καθέδρας 
τής άποστολικής τα  πρώτα πρω τεία . Ά π ό  τίνος βαρυνθώσιν 
πάντες αδικούμενοι δυνηθώσιν μέσον προσφύγειν άπό τόν έπί- 

25 σκοπον τον Γραικόν έγκλητεΰσαι εί; τόν λατΐνον επίσκοπον, 
είς ώτινος ενορίαν ό αύτός Γραικός υπάρχει επίσκοπος, καί εξ 
αύτοϋ είς τόν Αευκουσίας αρχιεπίσκοπον έάν χρήσις είναι έγ - 
κλητεϋσαι.

Τίς νά έναι κριτής εί; τήν χώ ραν.
3 0 Είς αύτόν δέ τόν ίσασμόν όρίζομεν ότι είς τήν χώραν καί 

ένορίαν του λατίνου άρχιερέως ένεκεν των κρίσεων τής έπ ι-
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σκοπής καθέδρας των Γραικών είς άπερ κρισίματα του οφφι- 
σιαλείου, ή βικαρίου, ούτως ό Γραικό; έπίσκοπος έχων έναν 
καί αύτόθεν έσεται έγνωρίζων, καί μηδεί; άλλος έχέτω  δικαιο
δοσίαν κρισιμάτων μέσον τών Γραικών του αύτοϋ ρ η γά το υ - 
δίκαιον ένι άρχιδιακονάτον, ή έτερον αξίωμα έκ τών προοιμίων 5 
έχον ίσασμόν άκροάσεως κρισιμάτων, ώ; έξ άρχής ό άπ χύτης 
τής εκκλησίας Γραικός άρχιερεύς, καί έξ αύτών κ α τά  τούς 
βαθμούς οί ύπ ο τα κ τΐτα ι αύτοϋ έγκλητεύσωσιν .

Τόν αρχιεπίσκοπον λοιπόν καί τούς έπισκόπους τούς λ α τ ί
νου; διά ζημίας καί αδικήματα καί δίκαια τών εκκλησιών αύ- ίο  
τών βεβαιωμένα κανονικώς είς τούς Γραικούς τών αύτών πό
λεων καί ένοριών, είς αύτάς τάς υποθέσεις έχειν θέλομεν εξου
σίαν εί; αύτούς αύτο. όσον δίκαιον έχωσιν είς λ α τ ίνο υ ;.

Ε ί; τή ν  σύνοδον πάλιν τοϋ άρχιερέως τοϋ λατίνου ό Γραικός 
έπίσκοπος μέσον τής αύτής ενορίας καθέδραν έχων, δίς τοϋ 15 
ένιαυτοΰ μετά  ηγουμένων καί ιερέων αύτοϋ έπίβλεψιν έχων τών 

ψυχών, όφείλωσιν υποτακτικοί έρχεσθαι, καί συνοδικά έκδόματα 
καί τά  τών Γραίκων ήθη, πίστεως καθολικής μή έκκλίνοντα 
και ύπό τής Ρωμαϊκή; εκκλησίας ύποφερόντων μή, παροδεύων 
φυλάξαι · ινα μή οί επίσκοποι Γραικών αγανακτήσει; δ ιπλά ; 20 
βαρυνθώσιν καθώς μέλλουσιν αύτοί ύπάγειν έκ τοϋ αύτοϋ ϊσα- 
συ.οϋ έπίσκοποι συνόδω τε άρχιερεύς τών λατίνων αύτοϋ άπελ- 
θεΐν, είς τήν τής ένορίας σύνοδον έλευθερόνομον κρατεΐσθαι.

Είς τάς έπισκέψεις πάλιν τών έπισκόπων τών Γραικών, ή 
τών ύποτακτίτω ν αύτών, εκείνην έχειν βουλόμεθα οί λατΐνοι 23 
αρχιερείς μέσον ιδίων πόλεων καί ένοριών έξουσίαν ήν τώ  μη
τροπολίτη είς τάς έπισκέψεις τών ύπηκόων καί τών ύ ποτα - 
κτίτω ν αύτών, οσον έκδίδωσιν οί κανονικοί ορισμοί.

’Αρχιεπίσκοπον δέ καί τούς έπισκόπους τούς λατίνου; μετά  
τών αύτών ένορίων μέσον τών Γραικών δίκαια μητροπολιτικά 30 

έπ ισ κέπτεσ θα ι. Τό αύτό είς τάς έξόδους ήθελήσαμεν προσφέρειν
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κεκερασμένως, ότι ό αύτό; αρχιεπίσκοπο; πέντε, ό Πάφου επί
σκοπο; τέσσαρης, ό Ά μμοχούστου τρεις, καί ό Νεμεσοΰ όμοίω; 
τρ ε ΐ;. Έ κ  των Γραικών των αύτών πόλεων καί ένορίων άπό 

πάντων λαμ,βάνωσιν κατ’ έτο;, ιόν μια έκαστη ομάδα τριάκοντα 
5 σόλδι α τουρνέσια, ή νομίσμ.ατα, το ίσον αύτών καί ου πλεΐον · 

μάλλον τη ; εςόδου την ομάδαν έπισκέψεω; χάριτι έκποιήσαι 
α.ύτών εί; την πτω χείαν των Γραικών όφείλομεν | έλεημονη- φ_ »χ 
τικώ ; έπιβλέψαι οΰτω ; κεκερασμένω;, δτι οί λατΐνοι επίσκοποι 
εί; αύτον ύπάρχωσιν την εκκλησίαν αύτών τα  καλά έκδιδό- 

10 ριενα · καί έάν ή αύτή έρεύνησι; του όφφικίου αύτού την οφει
λήν βουλόμ-εθα- έάν τ η ; ορθοδόξου π ίστεω ; γένετα ι χρήσι; η 
γυρευσι; ύπακοη; τ η ; έκκλησία; της Ρώσ/η;, οφείλει ή σύνηθη 
γεννηθέντα καί διαφέροντα, δτι οι αύτοί Γραικοί πολλάκι; 
έπισκέψονται εί; αύτού; επάνω αυτών, άνευ ετέρου τ ι αύτών 

15 άγανάκτησι; έπισκέψεω; οφείλει ίδιοι; έκπληρώ σαι.
“Οταν αύτοί τών ιερών κανόνων τά ; έκδόσει; ένεργοΰσιν έκ- 

πληρώσαι, κρατήνται σιγώ; δίκαια του λαμβάνει ν δεκατισμόν 
εί; την νήσον την μνημ.ονευθεΐσαν διαφέρωσιν εί; την εκκλη
σίαν τών λατίνων καί εί; αύτού; τών δεκατισμών άπολαβεϊν 

20 την συνήθειαν έκ τών αρχιερέων καί ιερέων τών λατίνων λα μ - 
βανομενα καί είθισμένα φυλαχθώσιν, διά τούτο πάλιν το λέ- 
γοριεν τ η ;  αύτή; ¡κεραία; τά  συνήθη φυλαχθώσιν, αηδείς αύτών 
εί; πλήρωσιν τον δεκατισμόν έμ.βαλεΐν, εί μή δίκαια κανονικά 
καί θεϊκώ οφ είλει.

25 Ά φου ή έκκλησία τών Γραικών του ρηγάτου τ ή ; Κύπρου 
κατά τον αύτον ίσασμόν ούκ ήν, γεγενημένον τον αύτόν μη
τροπολίτην μετά  ταύτα , βουλόμεθα δέ τον ρηθέντα Γερμανόν 
αρχιεπίσκοπον τών Γραικών έω; ού ζή άςίωμ.α αρχιεπισκόπου 
όνύμ,ατι καί τ ιμ ή  έναπομεΐναι, καί το σώμα αύτού άπό του 

30 αρχιεπισκόπου Λευκουσία; παν* ζή τη μ α  έλευθεροΰμεν ■ έςουσίαν 
πάλιν εκδίδομ,εν τον αυτόν Γερμανόν ζώντα καί μ.ετά θάνατον
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ούδεί; εί; τον προρρηθέντα ρηγάτον άπό του νυν αρχιεπίσκο
πον χειροτονηθήναι, καί οτι τον αυτόν Γερμανόν βουλόμεθα 
εί; έτερον θρόνον μεθέξχσθαι του προρρηθέντο; Νείλου Σω λεία; 
τη ; ένορία; Λευκουσία;, έκ τά ; άλύσει; τη ; έκκλησία; ά; έκρα- 
τε ΐτο  συμπαθούμ.εν αύτου καί εί; την καθέδραν τ·?5; επισκοπή; 
τών Γραικών τ ή ;  Άρσενόη; τή ; ένορία; Πάφου νυν χηρευούση; 
έκ πληρέστατη; άποστολική; έςουσία; έχειν, καί μετά  τών 
αδελφών ημών συμβουλήν μεταθέντε; δίδομεν αύτώ λύσιν εί; 
την καθέδραν καί ενορίαν τ ή ; Σωλεία; τόσον εί; πνευματικά 
δσον καί εί; σωματικά έκ τών αύτών την βουλήν καί έξου- ίο  
σίαν μεταθέτομεν, έπ’ αυτήν κρατών εαυτόν διηνεκω; άςιωμα 
αρχιεπισκοπική τ ιμ ή  καί όνόματι, επισκοπική δέ κυβερνών · 
πάλιν δ’ είναι αύτον έλεύθερον εί; τήν ρηθεΤσαν καθέδραν τή ; 
Σωλείκ;, ή καί εί; τήν εκκλησίαν τών Γραικών του άγίου 
αποστόλου Βαρνάβα εί; Αευκουσίαν, ήν τον έπίσκοπον τή ; αύ- 13 

τή ; καθέδρα; άπό τού ήμετέρου αύτου ίσασμοΰ όφφικίω μ ε- 
τέχειν διηνεκεΐ βουλόμ,εθα, καί εν αύτώ κ α το ικε ϊν . Τον αύτον 
λοιπόν άρχιεπίσκοπον καθημένου, ή ού εί; τήν καθέδραν Σω- 
λε ία ;· δταν δε ό αύτό; χηρεύση, Γραικόν γένο; γενηθήτω, δ; 
τώ  Λευκουσία; άρχιεπισκόπω τώ  αύτώ τρόπω ώ άν οί έτεροι 20 
έπίσκοποι Γραικοί το ΐ; λατίνοι; όφείλωσιν ύποκεϊσθαι άρχιε- 
ρεί1;, δικαίω τού έμ.φανομένου ίσασμου έπιβλέψεω; έσται έ

πη κο ο; .
Τώ αύτώ πάλιν Γερμανώ τώ  Γραίκω άρχιεπισκόπω εί; μο

ναστήρια, έκκλησία;, ίερεϊ; καί λαόν τών Γραικών Λευκουσία; 33 

πόλεω; καί ένορία; τήν αύτήν έ'χειν βουλόμεθα μετά τ ή ;  μ.ε- 
ταθεμένη; αύτώ καθέδρα; ένεργεΐν έςουσία οί'α οί έτεροι ’των 
Γραικών έπίσκοποι του ρηγάτου τ ή ; Κύπρου ές αύτού τού

8. ίσασμ,οΰ έπίβλεψιν εί; τού; αύτου | έν το ΐ; εαυτών ύποτακτί-
•

τα ι; έρευνήσαι. 30
Ίσάζομεν καί όρίζομεν δτι τον αύτον Γερμανόν τον Γρχΐ-
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κον αρχιεπίσκοπον έως ού ζή έκ τοΰ αύτοΰ ήμετέρου ΐ<τκ- 
σμ,οΰ, μή οντο; αντιδικία; του λατίνου άρχιερέως, ελεύθερο; 
τούς κανονικού; Γραικούς τ η ;  Κύπρου εκλεκτούς, η τού ; μέλ- 

λοντα; ψηφισθήναι εί; επισκόπους, καί άπό τού; λατίνου; άρ- 
5 χιερεϊ; εί; ών ύπάρχωσιν ένορι'ας, στερρέωμα εξουσία ήν τω  

μητροπολίτη εί; ιερά; κοινού τάξεις, καί κινηθέντε; χειροτο- 
νεϊν · καί τού; ετέρους του αύτοΰ ρηγάτου Γραίκου; επισκό
που; καλέσα; εί; την χειροτονίαν, καί έρευνών εί; π ά ντα ; 
Γραίκου; τοΰ αύτοΰ ρηγάτου τή  αύτή εξουσία έπιβλέψεω; 

10 έκπληρών οφοίκιον ό'σον διά δικαίου έστίν του έκπληρώσαι, 
καί εί; επιβλέψεις, η εί; αύτά τά  τή ς έπιβλέψεω; δίκαια διαφέ- 
ρωσιν άτινα τω  μητροπολίτη οί ιεροί κανόνες έκδίδονται, εχειν 
εξουσίαν εί; την ζωήν αυτών εί; αυτούς ό αρχιεπίσκοπος καί 
οί επίσκοποι λατϊνοι εί; τινα; αυτού; ώ ; καί έ'τερα δίκαια κα- 

15 θώ; ό έμρανούμενος ίσασμός έτέθη μετά  την αύτου Γραίκου 
αρχιεπισκόπου παρέλευσιν, διαφέρωσιν αύτά εί; την ζωήν αύ- 

τοΰ μήτε δλω; μετέχωσιν, σωζομένου πάλιν του Λευκουσία; 
αρχιεπισκόπου καί το ΐ; επίσκοποι; το ΐ; λατίνοι; εί; έτέροι; 
κειοαλαίοι;, εί; άπερ ό αρχιεπίσκοπο; Γραικό; ύπομείνει, έξου- 

20 σία ήν του Αευκουσίας αρχιεπισκόπου δίκαια μητροπόλεω:, κα 
τόσον εί; αυτούς ό'σον εί; τού ; ετέρου; επισκόπου; λατίνου; 
δίκαιον ενορίας του έρευνήσαι εί; π άντα ; τού ; Γοαίκου; τοΰ 
ρηγάτου τοΰ προρρηθέντο; έξ αύτοΰ τοΰ ήμ,ετέρου ίσασμ,οΰ τε -  

λειώσεω;.
25 Λοιπόν τον προρρηθέντα αρχιεπίσκοπον των Γραικών ζώντα, 

ώ; καί μ.ετά τα ΰ τα  δικαιοδοσία μι 2 έκά.στη εί; Γραίκου; πό- 
λεω'; καί ένορία; Λευκ ουσίας, άνευ τοΰ σώμ.ατο; τοΰ προρρη- 
Οέντο; Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου, εί; έγκλήτου; καί εί; ετέρου; 
ό λατίνο; αρχιεπίσκοπο; κρατεΐν όλςπερ καί το ΐ; έτέροι; λα- 

30 τίνοι; επίσκοποι; τοΰ ρηγάτου τοΰ προρρηθέντο; διά τοΰ όρδι- 
νιασριοΰ τοΰ αύτοΰ εί; επισκόπου; ίεοεΐ; καί ετέρου; Γραίκου;.

.
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Καθω; δε τό σώμ.α τοΰ αύτοΰ Γερριανοΰ αρχιεπισκόπου εως 
ου ζή τελείως ύπάρχειν βουλόμ,εθα εκ τοΰ αρχιεπισκόπου εξ
ουσία; τοΰ λατινου, εί μ.ή εί; τήν τοΰ αύτοΰ όρδινιασμοΰ 
φυλαξιν ό αύτος Γερυ.ανος αρχιεπίσκοπος, όνόμ.ατι τοΰ θρόνου 
-ω λείας τ ή ;  δοθειση; αυτώ παρα τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου, - 
όρκωμοτικήν ομολογίαν ϋπακοή; ποιήσαι κατά  τήν τάξιν τοΰ 
άνωθεν έκδεδομένου διά τήν ομολογίαν καί ύπακοήν ταύτην 
τοΰ λατινου αρχιεπίσκοπου ει; τό σώμα τοΰ αύτοΰ Γερμ.ανοΰ 
αρχιεπισκόπου προσθεΐναί τ ι αύτώ ύποθέσει; τινάς, μ.ηδεμίαν 
εχειν βουλόμεθα εξουσίαν ότι τήν δοθεΐσαν εί; τό σώμα αύ- 10 
τοΰ διά τοΰ αύτοΰ ίσασμ.οΰ άδουλωσύνην πληρεστάτην ελευ
θερίαν χα ρήνα ι.

Ε ί; αύτό πάλιν, όταν έκ τοΰ ρηθέντο; Γερμανοΰ των Γραι
κών αρχιεπισκόπου γίνετα ι έγκλήτευσις εί; τον λατινον αρ
χιεπίσκοπον, φυλαττομένου τοΰ κρίματος τοΰ άποστολικοΰ ά- 
νευ έγκλητεύσ εω ;. "Οταν δε ό Αευκουσίας άρχιεπίσκοπο; μετά  
τήν τοΰ ρηθέντο; Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου παρέλευσιν, Γραί
κου; τ ή ;  αύτοΰ ενορίας, ή εί; τού; ύπ ο τα κ τίτα ; αύτοΰ πό
λεων καί ένορίων δικαίου τ ή ; αύτοΰ μ,ητροπόλεω;, ό τ ι τόν 
αύτόν μετέχειν βουλόμεθα τοΰ έπ ιβλ έπειν . Μίαν μόνον εί; κα- 
θεκάστην πόλιν καί ενορίαν άπό π ά ντα ; τού; Γραίκου; αύτοΰ 
έν όμονοία κατ’ έ'το; εξήκοντα σορδία τουρνέσια, ή τήν ομά
δαν τό ίσον τρικέφαλα μα άποστρέρη.

’Αμφότεροι δέ εχωσιν εξουσίαν των λατίνων ήγουν καί τών 
Γραικών οί αρχιερείς τοΰ ρηγάτου τής Κύπρου διά τοΰ τ ιμ η -

, , , ιν , . / 2 5

¿¿ενου αυτου ορόινιασμοΰ. . . .  [λείπει το τέλο ς].

MES. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΣΥ'. 33
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Διδασκαλία πρώτιστος του έπιζητουμένου.

'Ακουσον, δέσποτα κριτά, του σοφιστοϋ του Κέλσου 
του διδασκάλου ρήτορος φανέντος έν τω  κόσμω, 
δικαιοσύνην πάντων (1) διδαχών άρχήν τε  καί τέλος λέγων 

5 έκάθισεν πανάριστος κριτής το δίκαιον έπιβλέπων,
έκάθισεν κριτής ώς νουνεχής εις κρίσιν τήν δικαίαν, 

έκάθισεν κριτής όλοτελώς άνένοχος σκανδάλου, 
ώς πάντω ν κτίστης καί θεός δικαιωτής των δλων, 
οΰ βλέπει πρόσωπον πτω χού εις κρίσιν τήν δικαίαν,

10 άλλ’ ού'τε εις άρχοντα όρα άντίκρυς του δικαίου,
άλλ’ ούν τούς πάντας έλεεΐ, το ίσον χορηγείται ■
Τούτου μιμοΰ, ώ δέσποτα, καθήμενος εις κρίσιν, 
καί βλέπε τήν έπίδειξιν του σου έγκαλουμένου, 
ώς γάρ αδικούμενος παρίσταται έγκαλών σε,

15 ώσαύτως καί τάς άντικρυς απολογίας πάσας
τάς τού ετέρου μέρους έκδικών μή παροράσης πάλιν, 
άλλα ταχέω ς γράφε (2) προσεχώς καί βλέπε τά  πρακτε'α.

'Ο γάρ Ψελλος ό σοφιστής κατέγραψεν τήν δίκην, 
καί κρίσιν άπεφήνατο πτω χοΐς τε  καί πλουσίοις,

20 ’καί λίβελλον άντέγραψεν έν δίκη δρκον κρίνας ·
ώσαύτως καί σύ μου δέσποτα προσέχων τοΐς δικαίοις, 
τήν λύσιν δίδου τοΐς λαοΐς πάσιν άδικουμένοις · 
ό γάρ αδικούμενος ζη τε ί τήν κρίσιν πάντα , 

ό δέ το άδικον ποιών τής κρίσεως έκφεύγει·
25 σύ δε ώς δίκαιος κριτής, στενεύων άμφοτέρους

παράστησον τον έλεγχον άντικρυς του ετέρου, 
όπιυς φανή το δίκαιον τού έπιζητουμένου,

(1) πλεονάζει το  π ά ν τ ο ι ν .

(2) πλεονάζει το  γ ρ ά φ ε ·  διορθούσΟω δε', ά λ λ α  τ α χ ε ' ω ς  π ρ ο ' σ ε χ ε

καί δος το δίκαιον αύτοις καθώς αρμόζει δίκαιον (1)· 
ότι πτω χός εις κρίσιμον ούδόλως παροραται, 
άλλ’ ούδέ πλούσιος ποτέ λαμβάνει δίκαιον άλλου · 
τοδτο διώρισται παντός εις κρίσιν τήν δικαίαν · 
σύ δε κριτά καθήμενος άκούων (2) τάς έγκλήτους, 5
συντόμως δος τοΐς θλίβουσιν πληρών πάντων αιτήσεις, 
ί'/α θεός άνάξ-/) σε εις δόμους ουρανίους 
καί τήν χαράν άένναον τρυφήν του παραδείσου.

Περί συνηγόρων .
Όρίζου πάλιν, δέσποτα, καί τούς έκταγιατικούς σου, 10

οδς λέγει ή έπίδειςις συνήγοροι καλούνται, 
μή πρότερον έμβάλλοντες τής δίκης τά  ρητέα, 
εί μή σφραγίσωνται λοιπόν σταυρόν τόν του Κυρίου 
καί ούτως άρξονται λαλειν, συνηγορεί'/ τή  κρίσει 

προσέχοντες, άμφότεροι (3) τά  μέρη έκδικοΰντες, 15

μή δώρα λάβωσιν αυτούς έκ μέρους έμφοτέρων 
καί βλάψωσιν τά  μέρη τους ψυχής άντιπο ιουντες. 
δ τ ι θεός έστιν (4) έκδικητής τούς πανουργοΰντας πάντας, 
προσέχων τά  έγκάρδια καί λογισμούς ανθρώπων, 
καί τήν άντίδοσιν διδούς τούς κακοπραγμονοΟντας. 20
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Α π ’ έ£ώ άρχουνται ή κρίσεις των λι£έλλων.

φ. 10. | ’Αρχή των λιβέλλων · ού ή άρχή περί τούς έχοντας μνή-
στρα καί άποστρέφονται τόν γά μ ο ν .

Α. 'Ε ρχετα ι ό συνήγορος καί παρίσταται ένπροσθεν του κρι- 
τοϋ, ή καί του άρχιερέως, καί λέγει ούτως « δέσποτα, ένπροσθεν 25

(1) γρα πτεον, δ ίκ η . (2) γρ α π τεο ν , άκού,-ιν.

(3) γρ α π τεο ν , άριφοτερα. (4) πλεονάζει τ ά  έ σ τ ι ν .
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τή ; άγιωσύνη; σου παρίσταται ή δεΐνα (ώς καν άκούη, λέγε 
το όνομάν τ'/);), καί' έγώ ή βουλή τη ; μ ε τ ’ αύτή;, καί πολεμεΐ 

τήν άγιωσύνην σου νά έγνωρίζης ό'τι 6 δείνα άνθρωπο; ελαβεν 
μνήστρον μ ε τ ’ αϋτη ; μ ετά  ίερέω; καί άξιολόγων άνδρών μαρ- 

5 τύρο>ν, τανϋν δέ άποστρέφέται καί ού βούλεται έκπληρώσαι 
μ ετ’ αυτήν την τελείαν ίερολογίαν · διά τούτο δέεται την ά- 
γιωσύνην σου νά όρίση; νά τον τάξουν εϊ; ημέραν τακτήν νά 
ελθη νά άπολογηθή » .

Ε ίτα ορίζει ό κριτή; νά τον τάξουν · καί άνέν καί ελθγι 
10 άπαί τδ  πρώτον τάξιμον, δόξα σοι ό θεό;, καί ά ; γράψουν τό 

τάξιμον, εί δέ καί ούκ έλθη, ά ; τον τάξουν τό δεύτερον καί 
ά ; γράψουν καί αυτό · όμοίω; καί τό τρίτον, καί έάν ουδέ τό 
τρίτον έ’λθη, ά ; τον άφορίση ό κριτή; ώ ; φυγόδικον. Εϊ δέ καί 
έλθη, ά ; σταθή (1 ) ό άβουκάτο; μέ τό κοράσιν, καί ά ; κα

ί 5 ταλέξη τό άγκάλεμαν, ώ; ενε έπάνω έγράφω; · εί δέ καί ζη 
τήσει λίβελλον, ά; έπάρη ό άβουκάτο; ημέραν νά δ (όση λίβελ- 
λον εγραφον ούτοι;. Λ ίβελλο;· « έμπροσθεν ύμών πανιερώτατε 
καί θεοτίμητε επίσκοπε Άρσενόη; κυρι δείνα, πρόεδρε πόλεω; 
καί ένορίας Πάμφου, παρισταμένη κάγώ δείνα θυγατέρα του 

20 δείνα, μνηστή γεναμένη του δείνα, προβάλλομαι καί λέγω 
κατά τού δείνα καί μ,νηστοΰ μ.ου, ώ; ότι προλαβών έλαβεν 
μ ετ ' έμοΰ μνήστρα μετά  ίερέιο;, παρόντων καί άξιολόγων άν
δρών, τανϋν δέ άποστρέφέται τά  τοιουτα μνήστρα καί ού βού
λετα ι πληρώσαι εήν τελείαν ίερολογίαν μ ετ’ έμ,ου καθίό; άπαι- 

25 τ ε ΐ  τό δίκαιον, αλλά διαβάζει με ημέρα τή  ημέρα, ώ ; άπο- 
φεύγων του δικαίου. "Οθεν α ιτώ  την ύμών α γ ιό τη τα  ώ; ΐνα 
στενεύση; αυτόν έκκλησιαστικώ;, καί άποφανθικώ; όρίση; τον 
προρρηθέντα δείνα καί μνηστόν μου τού έλθεΐν καί πληρώσαι 
την τελείαν ίερολογίαν μετ’ έμοϋ, καθώ; ορίζουν οί θείοι κα-

1) χειρ. ασταθή.
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νόνε;. Τ αΰτα  δέ λέγ&ο σωζομ.ένου τού δικαίου, καί τά  εξή;, 
προβάλλομαι δέ τού αύξήσαι καί έλαττώσαι » .

’Οφείλει; δέ γράψειν λιβέλλου; τρεΐ;, τον ένα έχει; τον εσού 
ό άβουκάτο;, τον δέ άλλον δίδει; τον εί; τον νοτάριον τ ή ; 
αύλή;, τον δέ τρίτον διδοΐ τον ό κριτή; του άντιδίκου μέρου;. 5

Τό δέ άλλο μέρος μ.ετά τό λαβεΐν τον λίβελλον ζη τε ί ημέραν 
τή ; σκέψεω;, έάν χρεωστή νά άπολογηθή . Καί ό κριτή;, οιο; 
δ’ αν καί άν ενη, ορίζει ούτω ; « Γράψαι, νοτάοιε, ό’τι διδώ του 
•ημέρα; δ’ τ ή ;  σκέψεω; » . Καί ό νοτάριο; γράφει όπίσω τού 
λιβέλλου « Την ημέραν την δεΐνα εί; τά ; έτοσα; του μηνό; 10 

πρσσεκομίσθη ό παρών λίβελλο;, καί έδόθη ήυ.έοα τ ή ; σκέ
ψεω; του ετέρου μέρου; μέχρι καί την δεΐνα ημέραν, ή τ ι; 
υπάρχει εί; τά ; τόσα; ή μέρα; τού αύτοΰ μηνό; » .

ΙΙάλιν εκείνην τήν ημέραν όταν έλθη ό καιρό; τ ή ; προθε
σμία;, ήγουν τό λέγουν τάρμε, έ’ρχετα ι ό άντίδικο; ένπροσθεν 15 
του κμιτοΰ καί λέγει · « Παρακαλώ σε, δέσποτα, ότι νά όρί
ση; νά μου δώση; ημέραν νά δώσω κατά  τού λιβέλλου ον έ- 
περίλαβ^α άπό την δεΐνα πάντα  τά  δικαιώ ματα μου » . Καί 
ό κριφή; λέγει του νοταρίου « Γράψαι ό τ ι διδώ του ήμ.έραν, 
άλλα; δ' ημέρα;, νά δώση τά  δίκαιά το υ . » Καί κατά  τήν ή- 20 

1 · μέραν ήν έχει | έρχεται ό άντίδικο; καί φέρνει έγράφω;, λέγων 
ο υ τω ;·

Δεύτερα δίκαια . « Κ ατά τού λιβέλλου τού προσκομισθέντο; 
παρά τ ή ; δεΐνα τ ή ;  λεγομένη; μνηστή; μου κ α τ’ έμοϋ δεΐ
να, έν πρώτοι; μου δικαιώμασιν απολογούμαι κάγώ  ό δεΐνα καί 25 
λέγω, ώ; ότι ούδέν οφείλει (1 ) τού άπολογηθήναι αύτή ; έν 
τώ  κατ’ έμοϋ παρ’ α ύτή ; δοθέντι λιβέλλω, διά τό ύπάρ /ε ι σκο- 
τινο; καί ανωφελή; ■ έν τώ  λέγει, ότι έ'λαβα μνήστρα μ ετ’ αύ
τή ;, καί ούδέν καθαρίζει ούτε τήν ημέραν, ού'τε τον καιρόν.

(1) γραπτέον, οφείλω.



ού'τε τήν προθεσμίαν του γάμου · λέγω ότι σκοτινός υπάρχει 
ό παρ’ αυτής δοθείς λίβελλος, καί ούδέν οφείλω του άπολογη- 
θήναι αύτής, άλλ’ ουτε δταν το καθαρίσγ, οφείλω του άπολο- 
γηθήναι αύτής, δτι. οΰπω έφθασεν ό καιρός της προθεσμίας 

5 του γάμου, καθώς λέγει ό κανών των αγίων βασιλέων έν τω
λ γ ’ τ ίτλ ω  του ι' βιβλίου τοΰ κωδικός, δτι « ό προ τής προ
θεσμίας ένάγων οϋκ είσακουσθήσεται εις κρίσιν » · διά τοΰτο 
ελεξα καί λε’γω  δτι, ούδέ δταν τον καθαρίσει τον λίβελλον 
αΰτής, οφείλω τοΰ άπολογηθήναί αύτης » .

10 Καί δίδεται τά  παρόντα δίκαια εις την αύλήν, καί γράφει 
ό νοτάριος « τό πως εδωκεν το άντίδικον μέρος τ ά  δίκαιά του 
την δείνα ημέραν » .

Καί τό έ'τερον μέρος πάλιν ζ η τ ε ί Ημέραν νά σηκώστ) τόν 
λίβελλον της· καί ό κριτής ορίζει καί γράφουν, καί διδοΐ άλ- 

15 λας δ' ημέρας τοΰ μέρους τής γυναίκας νά κχθαρίση τόν λ ί
βελλον αύτής. Καί μετά  την προθεσμίαν έρχετα ι τό μέρος
τής γυναικός έγράφως καί λέγει ούτως ·

Τρίτα δίκαια . « Κ ατά των δικαιωμάτων των προσκομισθέν- 
των (1 ) παρά του κυροΰ δείνα καί μνήστου μου τω  (2 ) λέγει 

20 ό'τι ό ήμέτερος λίβελλος υπάρχει σκοτινός, ούκ οιδεν τ ί  λέγει, 
αλλά καί κακώς έπενόησεν τόν ήμέτερον λίβελλον, δτι ό ή μ. έτε
ρος λίβελλος υπάρχει δλως καθαρός καί φωτινός όλος· περί δε 
ιόν λέγει δ τ ι ούδέν έκαθάρισα την ημέραν καί τόν καιρόν τής 
μνηστείας, κακώς νοεί αύτόν, έπεί λέγω δτι έλαβα μνήστρα 

25 μ.ετά ίερέως καί άξιολόγων άνδρών, ούδέν έχω άλλην καθάρι
σα · άλλά μή εϊδώ; δ λέγει ό λίβελλος, άλλως έξ άλλου δια
λέγετα ι· διά τοΰτο ελεξα καί λέγω, δτι ό ήμέτερος λίβελλος 
υπάρχει φωτινός καί καθαρός, καί οφείλει τοΰ άπολογηθήναί
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(1 ) χειρ· προσκομισδεντος
(2) γραπτεόν, τ ά .

μοι · δι’ ον άνάθωμαι εις την ΰμετέραν α γιότητα  καί α ιτώ  μ έ 
ση ν άπόφασιν. »

Καί πάλιν ό κριτής έρωτα την άλλην μεραιάν, « έάν θέλγ 
' νά ε’Λιή άλλο τίποτες άγράφως, ή έγράφως, καί άν θέλγ καί

ό αύτός νά τό θέση εις τήν αύλή » . Καί άπολογαται ούτως 5

« δ τ ι καί έγώ θέτω το εις τήν αυλήν » .
Καί μετά  τό θέσειν καί τό άλλο μέρος εις τήν αύλήν, δι- 

δοΐ ό κριτής ημέραν « έλάτε τήν δείνα ημέραν νά ακούσετε 
μέσην άπόφασιν » . Καί γράφει τήν ημέραν τής μέσης άπο- 

. φάσεως ό νοτάριος. ^

Καί κατά τήν ή μέραν τής άποφάσεως έχει ό κριτής τήν 
άπόφασιν, καί άναγινώσκει την παρουσία πάντων ούτω ς.

Ή  μέση άπόφασις. « ’Επί τή  υποθέσει τών άμφοτέρων με

ρών, τούτέστι τής δείνα θυγατρός τοΰ δείνα άπαί τό εν μέ
ρας, καί τοΰ δείνα άνδρός άπαί τό έτερον μέρος, -ημείς δείνα 15 

έλέω θεοΰ επίσκοπος Άρσενόης, πρόεδρος πόλεω; καί ενορίας 
Πάφου, σκέψαντες τάς πράξεις αύτών άκριβώς, έχοντες δέ καί 
βουλήν μετά  λογίμων άνδρών, άποφήνομεν έγράφως, καί διά 
μέσης άποφάσεως όρίζομεν ούτως· δ τ ι ό λίβελλος τής δείνα 

ρ. 12 . υπάρχει καθαρός, I άνευ δόλου καί κακίας, καί όρίζομεν τόν 20

δείνα τοΰ άπολογηθήναί εις τόν λίβελλον τής κυράς δείνα » .
Καί ευθύ; ό νοτάριος γράφει όπισθεν έκεΐ όποΰ έγράφη ή 

μέση άπόφασις ούτως « μηνός δείνα, ημέρας δείνα, έγράφη, 
έκηρύχθη ή παροΰσα μέση άπόφασις, παρόντων του δείνα καί 
δείνα (καί γράφει τά  ονόματα τών μ.αρτύρων όποΰ ευρίσκουν- 25
τα ι έκεΐ) » .

Καί α π ’ εκείνην τήν ήμέραν έως ημέρας ι’ ούδέν σκαλεύει 
ό κριτής, άνμέ έκδέχεται νά διαβοΰν ή ήμέραις ι', καί τό άν
τίδικον μέρος, άν θέλη έσω τών ι' ημερών, πο ιεί κράξιμον εις 
μεγαλότερον κριτήν, ή εις τόν επίσκοπον τόν λατΐνον, ή είς 30

τόν αρχιεπίσκοπον τής Αευκουσίας, ή είς τόν Πάπαν. Ιναί ά-
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φόν διαβουν ή ι’ ήμέραις, έξω τής ήμέρα; όπου έδόθη ή άπο- 
φασις, έρχεται καί τδ ίν  μέρος καί το άλλο ένπροσθεν του 
κριτοΟ, καί εκείνος τον έκατεκρίνασιν εις την άπόφασιν κρατεί 
την δίκην, λέγων ούτους διά του άβουκάτου « Ά ρνουμαί (άρ- 

5 νεΐται τά  λεγάμενα ώς λέγουνται) καί λέγω τά  αίτούμενα οϋκ 
οφείλουσιν πληρωθήναι, καί αιτώ  τάς άποδείξεις » .

Καί ευθύς τδ  Εύαγγέλιον, καί όμνύουσιν καί οί δύο · καί 
ή μέν γυναίκα ομνύει ούτους « ότι έσού ομνύεις ότι τούτα  
τά  προβάλλεις εις τδν λίβελλόν σου, δίκαια καί π ιστά  τά  προ- 

10 βάλλεις, καί έάν ένε χρησις νά φέρ-ης μάρτυρας ούδέ νά τούς·» 
παρακαλέσγς, ούδέ νά τού ; ξενιάσγς; ούτως νά σου βοηθησγ 
ό θεδς καί τ ά  άγια  Ε υαγγέλια! » 'Ομοίως ομνύει καί τδ  άλλο 
μέρος « οτι έσού ομνύεις εις τά  άγια  του θεοΰ Ευαγγέλια, 
ότι άπα ί τοΰτο  τδ σου έγκαλε'ουν, δίκαια καί π ιστά  διαφεν- 

15 τεύγεσαι, καί έάν ένε χρησις νά φέργς μάρτυρας, ούδέ νά τσύς
παρακαλέσεις, ούδέ νά τούς ξενιάσγς, άλλ’ ούδέ νά τούς τακτές»
άμμε νά τούς φέρεις ·δίκαια καί π ισ τά ; ούτως νά σοΰ βοηθή- 
ση ό θεός καί τά  άγια  Ε υαγγέλια! »

Και ορίζει ό κριτής εκείνον όπου έγκαλέει νά ποιήσει προ- 
20 βάλματα · καί τά  προβάλματα έβγάλει τα  άπαί τδν λίβελλον 

ούτω ς·

« Προβάλλομαι καγώ ή δείνα έπάνω εις τδν όρκον μου 
έτι, ότι έλαβα μνηστρα μετά  του δείνα . Έ τ ι ,  ο τι καί τά  
μνηστρα άπερ έλαβα μετ’ αύτοΰ έλαβά τα  μετά  ίερέως καί 

25 άξιολόγων άνδρών. Έ τ ι ,  ότι έχει την ^ήμερον ημέραν χρόνον,
•η πλέον, η παρκάτω  (καί γράφε οσον καιρόν έ'χει). “Ετι, ότι
καί τοΰτο δικαίως έγκαλώ καί ζητώ  » .

Καί διδόμενων των παρόντων (1) προβαλμάτων, λέγει ή γυνα ί
κα « ταΰτα  πάντα  προβάλλομαι τα  έπάνω εις τδν όρκον μου » .

(1 ) χειρ. πσρο'ν.

»
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Τδ δέ άλλο μέρος έρωταται κεφάλαιον πρδς κεφάλαιον ένα 
έκαστον· καί ούτως έχει ό κριτής βο υ λή ν  καί έάν όμολογή- 

■σ·ρ, δόξα τω  θεω, εί δέ άρνηθή, διδοΐ τής γυναίκας τάς άπο- 
δείξεις καί ή μέραν τής πρώτης προφέρσεως ημέρας η'. Τδ δέ 
άντίδικον μέρος διδοΐ τά  ερω τήματα . 5

Ε ιτα  έρχουνται οί μάρτυρες, καί ομνύουν ούτως « ’Εσύ ο
μνύεις εις τά  άγια  του θεοΰ Ευαγγέλια άπαί τδ σε θέλομεν 

έρωτήσειν νά εΐπγς την αλήθειαν; νά μη δ έ ώς διά ξένιν (1) 
τδ έπήρες, ή τδ σου έτάκτησαν, ή διά παρακάλεσιν, ή ώς 
διά φιλίαν, ή ώς διά μίσος, νά μ,ηδέν άφήσης, νά μηδέν εΐπής ίο  
την αλήθειαν; ούτως νά σοΰ βοηθήσγ ό θεδς καί τ ά  άγια  
Ε ύα γγέλ ια ! »

13. | Καί ομνύουν οί μάρτυρες οί ευρισκόμενοι καί όσους τάξουν,
καί τδ ερώτημα ένε ούτους. « Προβάλλεται ή δείνα ότι έλαβεν 
υ.νήστρα με τδν δείνα άνθρωπον; » Καί αν άποκριθή έκεΐνος ιο  
ότι « ούδέν τδ  ήξεύρω, ούδέ ήμουν έκεΐ » , έρουτα τον ό κριτής 
« ούδέ ήκουσές τ ο ; » Καί έάν καί άρνηθή καί αύτδ, άφες τον 
καί άς ύπάγη · εί δέ άποκριθή « αλήθεια έλαβεν μνηστρα μ ε τ’ 
αυτής », έρωτα τον ό κριτής « καί πώς τδ ήξεύρεις; » Ά πολο- 
γα τα ι ότι « ήμουν έκεΐ σωματικώς » . Καί πάλιν λέγει « ή 20 

δείνα, ότι τά  μνήοτρα άπερ έλαβεν, έλαβεν τα  μετά  ίερέως" καί 
άξιολόγων άνδρών καί μαρτύρουν; β καί αύτδς αποκρίνεται « ά- 
λήθεια β . Καί λέγει ό κριτής « καί ποιος ίερεύς ήτον ; » καί ό 
μ,άρτυς « ό δείνα ίερεύς (καί αύτδς αποκρίνεται τδν ιερέαν καί 
τδ όνομα αύτοΰ) » . Πάλιν έρωτα τον « καί τίς ήσαν οί ρ.αρ- 25 
τυρες; » καί αύτδς λέγει « ό δείνα καί ό δείνα » . Καί πάλιν 

λέγει ό κριτής « πόσον καιρόν έ χ ε ι;  » καί αύτδς άποκρίνεται 
καί τδν καιρόν καί τήν ημέραν. Καί πάλιν λέγει ό κριτής ό, τ ι 
λέγει ή γυναίκα « ότι δικαίως ζη τε ί τδν δείνα ώς άνδραν 
της; » καί αύτδς αποκρίνεται οτι « δίκαια ζή τα  ή γυναίκα » . 30

¡1 ) χειο. ςενην.
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Καί τα υτα  πάντα  γράφει ό νοτάριος λόγον προς λόγον ού
τως ώς τον έρωτοΰν τον μάρτυραν ένπροσθεν του κριτου. Καί 
οΰτω; ερωτουνται οί δλοι μάρτυρες καί γράφουντα ι.

Καί μετά  τούτο  άναγινώσκουνται οί μάρτυρες, καί έάν ΐέ λ γ  
5 ή άλλη μεραία έπαίρνει τό ίσον των μαρτυριώ ν έπαίρει καί 

παρά του κριτοΰ νά είπή κατά  τους μάρτυρας, καί τό  θέλει 
νά είπή ένε τούτο « εάν ούδέν ένε οί μάρτυρες άξιοι, άνεν 
καί ένε πτω χοί νά μηδέν άςιάζν) τό έδικόν τους πέρπυρα ν' 
χρυσά, έάν ενε πορνικοί, έάν ένε δυσώφριδοι, έάν ένε ζαριστά- 

10 δες, 'η έάν έφάνησαν εις άλλον τόπον έπίορκοι, η ηύοέν τους 
ή αυθεντία εις κακόν καί έκηβέντισέν τους » .

Καί έάν ειπνι κατ’ αυτόν, έχει τό έτερον μέρος άδειαν νά 
έπάρ-ρ ή μέραν νά σηκώσν) τούς μάρτυρας, νά δείξη ό'τι τοιου- 
τοι άνθρωποι ένε δίχως κανμίαν άφορμήν. Καί ούτως διδοΐ ό 

15 κριτής ημέραν του πληρεστάτην άπόφασιν άκοϋσαι · καί εΐ; 
την ημέραν έχει ό κριτής βουλήν καί διδοΐ έγράφως την άπό- 

•φασιν ούτως. Πρότερον γράφει ό νοτάριος:

Ά πόφασις πληοεστάτη · « ένπροσθεν έμοϋ του νοταρίου καί 
μαρτύρων των κάτωθι δηλωθησομένων ό πανιερώτατος καί θεο- 

20 τίμ.ητος έπίσκοπος Άρσενόης, πρόεδρος πόλεως καί ενορίας Πά
φου έκδωκεν πληρεστάτην άπόφασιν περιέχων ούτως:

« Γινωσκέτωσαν πάντες οί την παρούσαν πληρεστάτην άπό- 
φασιν άναλαβόντες καί άκούσαντες ότι ήμεΐς δείνα έλέω θεού 
έπίσκοπος Άρσενόης, πρόεδρος πόλεως καί ενορίας Πάφου, γν&ο- 

25 ρισαντες άπο την ύπόθεσιν των μ.νήστρων των γεναμένων α

ναμεταξύ τής δείνα καί του δείνα, ούτινος ό δείνα λίβελλος 
έδόθη κατά  του δείνα εις πληρεστάτην δίκην περιέχων ού
τως (είτα άς άναγνώσ-/) ό νοτάριος τον λίβελλον όπου έδόθην 
εις την αύλήν, καί πληρουμένου, λέγει ό κριτής) δίκης κρα- 

30 τηθείσης νομίμου εις αύτό, ό'ρκων γενομένων του είπεΐν την 
αλήθειαν, ερωτήσεων καί αποκρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, μα :-
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τυρών προσκομισθέντων, δ ί ό'ρκων στενευθέντων, καί τά  παρ’ 
αύτών ρηθέντα πιστώς γραφέντα καί διά συγκαταθέσεως των 
μερών άναγνωσθέντα παρά τών άμφοτέρων μερών, καί κηρυ- 
χθέντα καί πολλάκις τρακταϊσθέντα παρά τών άμφοτέρων με
ρών, ύστερον άσφαλίσαντο την δίκην καί αίτήσαντο την άπό- 5 

φ· 14. φασιν, καί έδόθη | ήμέρα του πληρεστάτην άπόφασιν άκοϋσαι ■ 
ής ημέρας κρεμμαμένης, έρευνήσαντες τάς πράξεις αύτών άκρι- 
βώς, έχοντες δε καί βουλήν μετά λογίμων άνδρών, άποφήνο- 

, μεν έγράφοος καί διά πληρεστάτης άποφάσεως όρίζομεν ούτως 
ώς ό'τι την έννοιαν αύτής ή δείνα δικαίως ύπέδειξεν ή μ ΐ ν  ίο 
όθεν κατακρίνοντες τον δείνα ό'τι δύναται πληρώσαι μ,ετά τής 
δείνα πληρέστατου γάμον, διά το ι (I) τούτο όρίζομεν άμφο- 
τέρους του συνζευχθήναι καί πληρώσαι τον τέλειον γάμον, κα

θώς τό δίκαιον ά π α ιτε ΐ » .
Έγράφει ό νοτάριος « έγράφη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη εις τόν 15 

δείνα έκκλησία, μηνός δείνα, ήμέρα. καί έτος, παρόντος του 

δεΐ;α  καί δείνα καί δεϊνα » .
Καί καρτερεί ό κριτής την  άπόφασιν μέχρι ημέρας ι'. καί 

άν θέλτ, τό άλλο μέρος, κράζει, εί δέ ού θέλει, μένει ό κρι
τής · καί πληρουμένων τών δέκα ήμερων, σώζεται ή άπόφασις 20 

καί βάλλεται εις νομήν ■ καί γράφει ό νοτάριος καί δίδει την
άπόφασιν εις ό', τ ι  μέρος την ζητήσει, έξαιρέτως τής γυναίκας.

Καί ούτως μέν

11. Περί τών μνήστρων καί λύσεων αύτών.
(Ι,έγει βιβλίον κγ ', τίτλος α', διάταξις ις·'.) 25

α. Μνηστεία έστίν μνήμη καί έπα γγελ ία  τών μελλόντων 
γαμεΐσθαι, τουτόδηλον ένθύμιος καί πα ρ α γγελ ία  ότι ένε ό άν-

(1) χειρ. τι .



θρωπος μεμνηστευμένος, ηγουν συνζευγμένος μετά  της γ υ 
ναίκας .

Καί έγράφως καί άγράφως [¿νηστεία γ ίν ετα ι, 
β. Μνηστεύεται τις καί παρών εις τον τόπον δι’ αύτοΰ, καί

5 διά άλλου, καί δι έπιστολϊίς, ηγουν ποιοΰντα δρκον δικαίου
του άποστείλαντος έαν έχει έξ αύτοΰ τήν έξουσίαν.

γ . Έ άν μνηστευθή άνθρωπος γυναικός, καί γινώσκει δτι ένε 
άλλης γενεάς η πίστεως, ού δύναται μεταμεληθείς άνατρέψαι 
την μνηστείαν ώς γινώσκων πρότερον.

1° δ. ΙΙαρά γνώμην τής ορφανής, ηγουν έξω άπα ί τό θέλημάν 
της, ούδέν δύναται νά μνηστευθή μετ’ αύτής.

ε. Έ άν έχω θυγατέρα καί ενε ύπεξουσία μου καί ύπάγγι ή 
κόρη μου καί μνηστευθή ανθρώπου άνευ τής βουλής μου, λέγει 
ό κανών « έπεί ύ π ’ εξουσία εύρίσκεται ή κόρη, εί τ ι  έποίησεν 

I 5 ούδέν έξιάζει » .

ς\ Εί δέ ενε ή κόρη αύτεξουσία καί εύρεθή ότι έ'νε ετών 
ζ ', ή μνηστεία έξιάζει, άνμέ γάμον ού συνίστησι.

ζ. Έ άν έτ ι ζών ό πατήρ έμνηστεύσατο την θυγατέραν αύ
τοΰ, ηγουν εύχήν καί ασπασμόν, ούδέν έχει έξουσίαν ό έπ ί-

20 τροπος του πατρος αύτής μετά  θάνατον του πατρος αύτής
τοΰ άνατρέψαι τά  μνήστρα, άλλά μένουν αδιάσπαστα, έάν καί
θέλη ή κόρη . ...............................

η. Λιχως να ηξευργ η κορη, η το παιδιν όπου μέλλουν νά 
λάβουν τά  μνηστρα, ηγουν την εύχήν καί τον ασπασμόν, ού- 

25 δέν έξιάζουν δσα γενουν εις αυτούς.
θ. Την παρκατοι των ιβ ετων ου δύναται εςιαζει η ορμα- 

σία, άν μη καί γένετα ι γάμος εις αύτούς μνηστεία λ ο γ ίζ ε τ α ι.
ι. Οί έπίτροποι ού δύναται όρμαστεΐν μέ τάς όρφανάς ο 

επιτροπεύουν επάνω  το υ ς .
"30 ια. Ά λ λ ’ ούτε δύναται νά τήν όρμάσοη μέ τό π α ιδ ίν το υ ς . 

Τό αύτό καί περί εύχής καί άσπασμοΰ.
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15. | Ακομ.ή και άν θ έλη νά της δ(όση καί δωρεάν, ηγουν κα-
νίσκιν, ούδέν έξιάζει, καθώς λέγει βιβλ. ι, τίτλος ς ,  δ ιά τα -
ξις α'.

Εί δέ καί ό έπίτροπος λάβη εις γυναίκα τήν έπιτροπευο- 
μένην έξ αύτοΰ, έξορ ίζετα ι.

ιβ. Ό που  έπάρη εύχήν καί άσπασμόν μετά  κόρης καί ούδέν 
συμφωνήση έως πόσον καιρόν νά γένετα ι ό γάμος, έάν ένε ό 
άνθρωπος εις έκείνην την χώραν, χρήσιν έ'χει νά τελείωση τον 
γάμον έως χρόνους δύο · εϊ δέ καί ούκ έ'νε εις την χώραν έκεί
νην, χρησις νά άναμείνη έως χρόνους γ'· εί δέ καί διαβή ή 
τριετία καί ούδέν έ'λθη νά πλ,ηρώσνι τον γάμον, δύναται ή 
κόρη νά δείξη του άρχιερέως τ ά  σ το ιχήματα , καί ούτως νά 
έχη λύσιν νά όρμαστή μέ άλλον.

ιγ. Πάλιν λέγομ,εν καί τοϋτο · ότι ήμπορεΐ νά παραδιαβή 
καί έως δ' χρόνους, η δι’ άρρωστία, η διά άλλην αφορμήν εύ
λογον, ή έξορίαν, η ένε εις μακράν χώραν.

*Αν έπέθανεν ό άνδρας της γυναίκας καί ούδέν έ'νε ά γ γα -
στρωμένη έξ αύτοΰ ούδέν κωλύεται όρμαστήναι.

ιδ. 'Ό τ ι ώς διά τό έγγάστριν βλέπωμεν νά μηδέν όρμαστουν

ί  /Φ ?αι’ ·
Πάλιν λέγομεν τά  πίνθη της μάνας, -η τοΰ κυροϋ, η άλλου 

έκ τους άνιόντας, ούδέν κωλύουν νά όρμαστουν τ ά  παιδιά  το υ ς .

ιε. Καί πάλιν λέγομεν ότι γυναίκα όπου πενθεί τον άν- 
δραν της καί γεννήσει παιδίον εις τόν καιρόν τοΰ πένθους, ά- 
κωλύτως όρμάζεται μέ άλλον άνδρα, ό τι τά  πένθη του άνδρός 
βλέπομεν διά την άνάμιξιν τής γονής, ό'τι ηθελεν είστέν άνη- 
ξευρον τό παιδίον ποίου άνδρός έ'νε, καν του πρώτου, καν τοΰ 
δευτέρου, καθώς ορίζει βιβλ. γ ', τίτλος β’, διάταξις ιδ.

17- Έ ά ν  μνηστή έ'λαβεν φ ιλοτιμίαν έκ του άνδρός, ή τοΰ 
μνηστοΰ αύτής, χρεωστεϊ νά τόν κλαίη άπό θανάτου έως μ' 
ημέρας, καί μετά  τοΰτο νά όρμαστή άλλου άνδρός.



ιζ. Εί δέ κχτχδικχσθή  ό μνηστήρ εί; θάνατον, ούδέν χρεια
στεί ή μνηστευομένη νά κλαίη τόν μνηστόν, ότι πασα φιλο

τ ιμ ία  έχαώθη διά τήν  κατάκρισιν.
ιη. Έ άν μνηστή πορνευθεΐσα, κατηγορεί ό μνηστή ρ τήν πορ- 

5 νείαν καί χω ρ ίζετα ι.
ιθ. Ού χρή του; άρχοντας, τούτέστι εκείνους όπΟΰ άρχουν 

είς έκείνα; τάς χώρας νά λάβουν γυναίκας μνηστάς ■ δοκοΰσιν 
γάο δυναστικώς λαμβάνειν ταύτας, ή διά τόν φόβον, ή διά 

τήν δυναστείαν, καί ούκ έστιν εύ'λογος ή μ νη σ τεία .
10 κ. Τ ότε κωλύεται τό συνάλλαγμα ό'τε έ'στιν είς τήν έςου- 

σίαν · εί δέ έβγή άπαί τό όφφίκιον τής έξουσίας, λαμ.βάνει 
καί μνήστρα καί γάμον ό'τε βούλα).

κα. Χρεωστεΐ ή γυναίκα νά μηδέν όρμαστή, άνμέ νά βλε- 
πήσγ τόν πένθιμον χρόνον διά το έγγάστριν.

15 κβ. Τότε πληροΰται ό πένθιμος καιρός ότε διαβή ό θάνα
τος τοΰ άνδρός μήνα; θ', καί ού φαν ή ότι ένε έγγχστρωμένη, 
έπληρώθη καί ό πένθιμος καιρός καί δύναται όρμαστήναι.

κγ. Τά π α ιδ ίχ  εκείνου; τού; ανθρώπους όποΰ δαιμονίζουν- 
τα ι οί γονείς αύτών, έάν θελήσουν τά  πα ιδ ία  νά όρμαστοΰν, 

>20 ήμποροΰν νά όρμαστοΰν δίχως νά έπάρουν τόν ορισμόν ιο ύ ; 
γονείς α ύ τώ ν .

κδ. Έ π ί τών αναξίων γάμων, ή τής μνηστείας έάν λαβή 
άνθριοπος είς τό ποιήσαι μνηστείαν, ή πληρώσαι γάμον, καί 
μεταμεληθή, καί ού θελήσει πληρώσαι τα ΰ τα , οί αρραβώνες 

25 ους έλαβεν χάριν τούτων μοναπλοί στρέφουνται ώς έδόθησαν.
| κε. Οίος άνθρωπος θελήσει νά μ.ονάση εχων μνήστρα μετά 

γυναικός, έχε ι καί άδειαν νά έπάργ τούς άρραβώνας οθς δέδω- 
κεν, ή καί γυναίκα άν εδωκεν ομοίως.

κ ς \ Έ π ί  τών ετεροδόξων, ή Ά κοβ ίτας, ή Νεστωρίους, ή Ά ρμ έ- 
30 νους, ή άλλην γενεάν ήν βδελύττουνται οί ορθόδοξοι, μή γνωρί- 

ζοντες ό'τι έστίν ετερόδοξοι καί βουληθώσιν λΰσαι τόν γάμον ή
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τήν μνηστείαν ώς μαθύντες ύστερον, λαμβάνουσιν ους δέδωκαν 
αρραβώνας άκωλυτιος * ει δε ήόεισαν το άλλότριον τής πίστεως 

καί έδωκαν άρραβώνας χάριν γάμου πληρώσεως, τό τε  ζημιοΰται 
ό άνήρ ά εδωκεν, ή δέ γυναίκα άνχδίδωσιν ους έλαβεν άρρα
βώνας διπλοΰς, καθώς λέγει βιβλ. α', τίτλος δ', δ ιάτχξις ις-' τοΰ 
κώδικος.

κζ. Εαν έκ τών δυο προσώπων τών έχόντων τά  μνήστρα 
τελευτήσν] έ'ν έξ αύτών, στρέφουνται οί άρραβώνες σώοι, καθώς 
λέγει βίβλος ε' τοΰ κώδικος, τίτλος δ', διάταξις γ ', οτι είς 
τόν θάνατον ούδέν δίκαιον ένποδίζετα ι.

κη. Ινάν τε  αύτεξουσία έστίν ή κόρη, κάν τε  ύπεξουσία, κάν 
τε έλάττων ούσα τών κ ε ' έτών, έάν άρα ειπεν οτι τοΰ νόμ.ου 
ύπάρχή καί έλαβεν άρραβώνας, ύστερον ούδέν ήθέλησεν πληρώ- 
σαι τον γάμον, εις το διπλασιον ους ελαβεν άρραβώνας άπο— 
δίδωσιν · εί δέ ό δεδωκώς ένποδίση τόν γάμον, χάνει οδς δέ- 
δωκεν άρραβώνας.

κθ. Γίνουνται οί άνθρωποι εί; τελείαν ήλικίαν άπό κ' χρόνου 
έως κε', ή δέ γυναίκες άπό ιη ' χρόνων έως κ ε ' χρόνων· δύ- 
νανται καί νά ανατρέψουν τούς κουράτορας αύτών · ότι οί ορ
φανοί καί όρφαναί έάν ύπάρχωσιν οί άνθρωποι ι ε' έτών, αί δέ 
γυναίκες ούδέν άξιάζουν νά ποιήσουν τ ίπ ο τε  άνευ κουρατόρου .

λ. Ό  πατήρ δύναται ποιήσαι τούς ορφανούς έπίτροπον, ή 
δέ έξουσία, ή ή έκκλησία πο ιεί κουράτοραν διά τήν βλέπησιν 

τών πραγμάτω ν ινα μή καταλυθώσιν · πρότερον όμ.νΰνται οί 
κουράτορες τοΰ βλεπήσαι καί διοικήσαι τοΐς όρφανοΐς καλώς, 
άνευ ζημίας τής είσερχομένης εί; αύτούς.

λα. Οί άρραβώνες έλεγχός έστιν τής συναλλάξεως ■ ά άρρα- 
βών φύσιν έχει τοιαύτην, Γνα όποιος λάβη άρραβώνας καί πα* 
ραιτήσεται τά  γεγονότα, διπλάσιον δίδει τού; άρραβώνας · εί δέ 
ό δεδωκώς, έκπ ίπτει τής άρραβώνας αύτοΰ, εί μ.ή άρα εύλο
γος α ιτία  παρηκολούθησεν είς τό μή άποτελεσθήναι.
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λβ. ’Εάν ό άνθρωπος ούδέν έπάρτ) προίκαν, καί αυτό; θέλη
σή καί δώση της μνηστής αύτου πραγμα  μοναξικώς εί; έν

νοιαν νά πλήρωσή τον γάμον μετ’ αύτης, -καί μετά  τα υ τα  ε
κείνα ά της έχάρισεν έδέκτη αύτά εις προίκα, καί ή δωρεά 

5 έξιάζει ώς ποό του γάμου έδόθη, καί ή προίκα έξιάζει ώς 
δοθεΐσα παρ’ αύτης εις προίκα, άν δέ γράψγι μόνον ότι ύπεδέ- 
ξατο προίκα καί ούδέν έπερίλαβεν, ούδέ α π α ιτε ίτα ι προίκαν 

ώς μη δεξάμενος.
λγ . "Οσα ό άνήρ δωρεΐται τοΐς γονεϋσιν της μελλούσης όρ- 

10 αασθήναι μετ’ αύτοϋ, ώς διά νά γενή ό γάμος, καί εάν ούδέν 
φθαστοΰν νά γενοΟν οί γάμοι, ούδέ από θείας αντιγραφής τού- 
τέστιν έξουσίας άναιρεϊται, άλλά στρέφεται όθεν έδόθη.

λδ. Ή  γενομένη παρά του πενθερου, η της πενθερας πρός 
την νύμφην δωρεά, η τοΟ γαμβρού δωρεά, ούδέ άπό εξουσίας 

15 σ τρ έφ ετα ι.
λε. Πατήρ πρός τον γάμον τη ς  αύτεξουσίας θυγατρός προί

κα έπιδιδούς, καλώς συμφωνεί, έάν συμβή πρός τήν θυγατέραν 
θάνατος νά ζητή  τήν προίκα· έάν δέ μ.ή συνεφώ|νησεν τώφ. 
γάμω  αύτης άναδιδόσθω, εί γενή, ή ούκ εί γενή ό γάμος, έχει 

20 εξουσίαν ό πατήρ του ζητήσαι καί έπαραι τα ύ τη ν .
λς·. Έ άν τ ι ;  δωρήσηται τής μνηστής αύτού πραγμα μέ 

τόιοΰτον στοίχημα ότι, ό'ταν πληρωθή ό γάμος, τότε νά γέ - 
νεται κυρία τής δωρεάς έκείνης, ούδέν έξιάζει ή δωρεά έκείνη, 
άλλά άχρηστός έστιν, ότι ή προγάμου δωρεά, ήγουν τό κανί- 

25 σκι τό στείλνι γαμβρός πρός τήν νύμφην, έκαμέν το ή κόρη 

καί ε ΐ τ ι  θέλει πο ιεί έξ αύτοΰ.
λζ. Τρία χαρίσματα λέγομεν δ τ ι πο ιεί ό άνθρωπος πρός 

τήν γυναίκα, Οεώρετρα, ύπόβολα, καί γαμ ικά  κέρδη · θεώρετρα, 
τά  διδόμενα πριν τής όρμασίας · ύπόβολα, τά  ποιεί ό γα.μ- 

30 βρός μετά τό όρμαστείν · γαμ ικά  κέρδη, τά  μετά  θάνατον, 
ήγουν τό τέταρτον τής ούσίας του άνθρώπου.
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λη. Έ άν έφίλησεν ό μνηστήρ τήν μνηστήν έν τω  καιρώ 
τής μνηστείας, καί τελευτήστι ένα των άμφοτέρων μερών, τό 

ή'μισυ τής δωρεά; έχει ή νύμφη, καί τό έτερον ήμισυ στρέφε
τα ι δθεν έξήλθεν.

λθ. Ε π ε ιδ ή  ώρίσαμεν τή  μνηστή δωρεΐσθαι, ήγουν τής χα.ρ- 5 
τωμένης, ούχί δέ τής όρμαστικής, έζητείτο παρά τούς σοφούς 
καί διδασκάλους έάν γένηται τό χάρισμα τή  ή μέρα τών γά - 
μων έάν έξιάζή, καί ώρίσθη παρά του διδασκάλου, έάν όμο- 
λογήσγι ό γαμβρός ό'τι διδοΐ το ώς περ άν ήτον προ; μνηστήν, 
έξιάζει, καί ή γυναίκα πο ιεί έξ αύτου ο θέλει, εί δέ ειπ-η 10 
ότι διδώ το ώ; γυναίκάν μου, ούδέν έξιάζει, καθό)ς λέγει βι- 

• βλίον ε’ του κούδικος.

μ. Λέγει τοίνυν ή διάταξις ό'τι χρήσιν έχει νά ζητηθή, που 
γέγονεν ή δωρεά, ίνα, έάν έγένετο εις τό όσπίτιν τής γυναι- 
κός, λέγωμεν ότι ώ ; πρό[ς] μνηστήν έγεγόνει τό χάρισμα, εί 15 
δέ έν τω  οϊκω του άνδρός, έγεγόνει ώς πρός γα μ έτη ν .

μα Οί χρεωφειλέται τού άνδρός, έάν μάθωσιν ότι έόωκεν 
ό άνθρωπος χάρισμα τ ή ;  γυναικοΟ του, ούδέν έχουν εξουσία 
νά έπάρου τήν δωρεάν ήν έποίησε πρός τήν μνηστήν ό γ α μ 
βρός, ώς δοθέντα χάριν γάμου . 20

μβ. Γυναΐκά τ ι ;  μέλλουσα νά όρμαστή, έτά χτη  μ ετά  τό 
όρμασθήναι νά δώση το Ο άνδρός μεγάλην προίκα, καί έκόν- 
πωσεν τόν άνδρα ώς διά νά τής δώσή καί εκείνος μεγάλην 
δωρεάν, καί έτά χτη  καί έκεΐνος πολλά, ώ; διά νά λάβή μνή- 
στρα, ούδέν έξιάζει ή τοιούτη ύπόσχεσις, διά τό ό γάμος ού- 25 
δέν έτελειώθη, άν μή έγένουνταν άμφοτέρων αί υποσχέσεις εις 
ούδέναν κράτημαν, καί ούκ έπληρώθη ούτε τά  μνήστρα, ούτε 
ό γ ά μ ο ; .
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Γ. Περί τους άνδρχς τούς μή δυναμένους μιγήναι 
ταΐς γυναιξίν αύτών έν γά μ ω .

’Οφείλει ό συνήγορος παρασταθήναι μετά  τής κόρης καί 
είπεΐν ττρος τον αρχιερέαν, ή τον άβικάριον αύτου, ο ύ τω ς:

5 « Δέσποτα, παρισταμένη ή δείνα θυγατέρα του δεϊνα,
καί ποιεί τήν άγιωσύνην σου νά έγνωρίζγς δτι 6 πατήρ αυτής 
6 κυρις δείνα έμνηστεύσατο αυτήν μνήστρα καί τελείαν ίε- 
ρολογίαν μετά  του δείνα · πολιτεύοντες έν τω  άμα έχει τήν 

σήμερον ήμέραν χρόνους δ', καί αυτός ό δείνα οΰ δύναται συ- 
10 ναφθήναι μετ' αυτής, ούτε έκπληρώσαι τά  τοΐς άνδράσιν, καί 

παρακαλεΐ τήν άγιωσύνην σου δτ ι νά τή ς  δώσρς | λύσιν τοϋ<ρ. 

τοιούτου γάμου του συναφθήναι έτέρω άνδρί, καθώς τό δίκαιον 
απαιτεί, δτι ού δύναται πλέον βαστάξαι τήν τοιούτην στέρη- 
σιν τήν ανδρικήν » .

10 Καί έάν όμαλογήσγ, δόξα τω  θεώ, άς όρίσγ ό κριτής καί 
άς ποιήσγ δρκον, δτι τούτο τό λέγει, οΰδέν τό λέγει διά τρό
πον νά χωριστή έξ αυτής, ή δ ιατί τήν μ,ισεϊ τήν γυναίκα, ή 
διά τό έλπίζει νά τής χωρισθή νά όρμαστή άλλην, ή διά κάλ
λος εύμορφώτερον, ή διά πλούτος προικός, άνμέ λέγει το ώς 

20 διά τό ούδέν ήμπορει νά τής κοιμηθή τή  φύσει των ανθρώπων. 
Καί μετά  τούτο άς όμόσγ ό πατήρ του κορασιού καί ή μη
τέρα αυτής, δτι τό κοράσιν ενε παρθένον · όμ,οίως καί τό κο- 
ράσιν νά όμόσγ, καί μ.ία γυναίκα μάμμη, έάν έν παρθένος. Εΐ 
δέ καί ούδέν όμολογήσγ, καί παρασταθή εις κρίσιν καί ζη τή - 

25 σγ λίβελλον, άς του δώσουν ήμέραν, καί εις τήν ήμέραν άς 
τού δώσουν λίβελλον έγράφως ο ύ τω ς.

Ό  λίβελλος. « ’Έμπροσθεν ύμών, πανιερώτατε καί θεοτίμητε 
επίσκοπε Άρσενόης κυρι δεϊνα, πρόεδρε πόλεως καί ενορίας Πά
φου, παρισταμένη κάγώ δείνα, παρθένος ούσα, θυγάτηρ του 

50 δείνα προβάλλομαι καί λέγω κατά  του δείνα καί εύλογητικού 
μου άνδρός, ώς δτι προ λαβών ώρμασεν με ό πατήρ μου μετ’ αύ-
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του μ.νήστρα καί τελείαν ίερολογίαν· έχει τήν σήμερον χρόνους 
τόσους καί ού δύναται συναφθήναι μετ’ έμοΰ καθώς καί οί έ
τεροι ανδρες, άλλ ουν σωζομ,αι παρθένος μέχρι τήν σήμ.ερον. 
Ο θεν κάγώ ή όεΐνα αιτώ  τήν ύμών άγιότητα ν ώς ϊνα έκ- 
κλησιαστικώς και άποφανθικώς όρίσγ; καί εκσφενδόνισες τον 
προρρηθεντα δεϊνα άπ  έμοΰ, ώς παρελθόντος τής τριετίας τής 
έν τοις νομ,οις διοριζόμενης καί μή δυνάμ,ενον τής μ ε τ’ έμ,οΰ 
συνάφειας και τα  τοΐς ανδρασιν έκπληροΰν, καθώς α π α ιτε ί τό 
δίκαιον. 1 αΰτα δε λέγω σωζομενου του δικαίου καί τά  εξής' 
προβάλλομ,αι δέ του αύξήσαι καί έλ α ττώ σ α ι. »

Οφείλει δε γράφειν λιβέλλους τρεις, παρόμοιος ό εις τοΰ 
ετέρου · τό έ'ν έχεις τον έσού, τον έτερον διδοΐ; εις τήν αυ
λήν, καί τον έτερον δίδει τον ό κριτής του άντιδίκου. Καί
έκεϊνον τον λίβελλον δν έχει ή αύλή γράφει ό νοτάριος όπ ι

σθεν « Προσεκομίσθη ό παρών λίβελλος τήν δείνα ήμέραν εις
τάς τόσας του μηνός· καί έδόθη τής άλλης μεραιάς του σκέψα- 
σθαι ήμέραι δ’ μέχρι τήν δείνα ήμ,έραν » .

Πάλιν έ'ρχεται τό άντίδικον μέρος εις τήν ήμέραν ήν έλ α - 
βεν τή ς σκέψεως, καί άν θέλγ νά κρατήσγ τήν δίκην, άρνεΐ- 
ται, εί δέ καί ού θέλγ, διδοΐ του ό κριτής άλλας δ' ήμέρας 
νά δώσγ τά  δίκαιά του, έάν τάς ζητήσγ, ή έσωμέρου, δτι τό 
δίκαιον α π α ιτε ί κάθα έγραφον ήμέρας δ', έκεΐνος δέ τό τυχόν 
θέλει νά κοντεύσγ τάς ήμέρας καί λανοάνγ παρκάτω, καί ό 

κριτής ενε κρατημένος νά του τάς δώ σ γ . Καί δταν πληρωθώ- 
σιν αί ήμέραι αί τέσσαρες, έκείνην τήν ήμέραν έρχεται ό άν- 
τίδικος καί φέρνει έγράφως τά  δίκαιά του λέγων ο ύ τω ς:

Αύτά είσι τά  πρώτα δίκαια . « Κ ατά του λιβέλλου του 
προσκομισθέντος παρά τής δείνα γα μ ετή ς  μου γεγονυίας διά 
συγκαταθέσεως ημών άμφοτέρων ούδέν οφείλω του άπολογη- 
θήναι αύτής έν τή  αιτήσει ήν άπέδωκεν κατ’ έμοΰ, ουτε τής 
άγιωσύνης σου άκροάσασθαι αύτής καί δούναι αύτής λύσιν άλ-
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λης συνζεύξεως παρ’ εμού, διότις ελπίζω  τού εύρεΐν υγείαν 
καί ΐχτρείχν της συναφείας, άλλω τε ότι είμαι άνθρωπος ώς 

καί οί άλλοι άνδρες· δ ιά  το ι τούτο λέγω  δτ ι ούδέν οφείλω 
τού άπολογηθ’ηναι αύτ·ης, έπεί την καθ’ έκάστην ημέραν τε 

5 καί νύκτα εΐμενθα άμφότεροι συνενούντες, ουδέ οφείλεις ά - 
κροά|σχσθαι αυτής, σωζομ,ένων των δικαίων μ.ου » . φ

Καί μετά  το δούναι τά  παρόντα πρώτα δίκαια, σημειό- 
νει τα ΰ τα  ό νοτάριος λέγων όπισθεν έκεΐ όπου έ'γραψεν τό 

πρώτον σημείωμα « την δείνα ημέραν, εις τάς έτοσας του 
10 μηνός έπροσκομίσθησχν τά  παρόντα πρώτα δίκαια, καί έδόθη 

τάς άλλης μεραίχς ’ημέρα του δούναι τά  δεύτερα δίκαια, ήμέ- 

ραι δ’, μέχρι καί την ημέραν την δείνα » .
Καί τό άλλο μέρος λαμβάνει τ ’/jv ’ημέραν, καί κατά την 

ημέραν εκείνην έρχεται καί φέρνει έγράφως λέγων ούτως.
15 Λεύτερα δίκαια τάς γυναικός. « Κατά τών δικαιωμάτων ιόν 

προσέφερεν κατ’ έμου ό άνηρ μου κΰρις δείνα, καί λέγει, δέ
σποτα, ότι οΰδέν οφείλει του άπολογηθ’ηναί μοι, μάλλον ώς 
λ,έγει ουδέ ή άγιωσύνη σου του άκροάσασθαί μ.οι, ούδέν οιδεν 
τ ί  λέγει, διότι ό αυτός όμ,ολογεΐ ό'περ λέγω έν τ γ  α ίτ ’ησει 

20 του λιβέλλου μου, ότι, ώς λέγει, είναι καθ’ έκάστην μετ’ έμου 
καί αδυνατεί της συναφείας, καί ελπ ίζει τού εύρεΐν ίατρείαν. 
Ο' δέ κανών τώ / αοιδίμων βασιλέων ούδέν διωρίσατο έλπίδας 

μακράς καί ανωφελείς, άλλ’ ούν ώρίσατο την γυναίκα μ.ετά 
τον άνθρωπον καρτερεΐν της συναφείας μέχρι τριετίαν, καί 

25 εάν παρελθη, καί ού μ ιγγ  μ ετά  τη ς γυναικός, 'ένα ύποδείχνη 
τγϊ εκκλησία, καί ή εκκλησία νά δίδ’/) την λύσιν τού τοιούτου 
γά μ ου . Διά το ι τούτο αιτώ την ύμών α γιότη τα , καί αιτώ  λύ
σιν τού συνζευχθ’ηναι ετέρω ά/δρί νομίμω διά πληρέστατης 
σου άποφάσεως, καθώς άπ α ιτε ΐ το δίκαιον » .

30 Καί γράφεται καί αύτη ή ένθύμιος εις τόν νοτάριον· καί 
έρωτάται παρά του κριτού, έάν εχ-η άλλο τ ι τού είπεϊν η
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έγράφως, η άγράφως, καί ώς αν άπολογηθη γράφεται καί
αυτο .

Καί μετά  τούτο θέτουν το άμφότεροι εις τον κριτήν, καί 
ζητούν μέσην απόφασή ■ καί ό κριτής διδοΐ ημέραν της μέσης 
άποφάσεως, καί εις την ημέραν λέγει έγράφως ούτω ς: 5

Μέση άπόφασις. « ’Ε π ί τ*η υποθέσει τών άμφοτέρων μερών, 
τά ς τ ε  δείνα, θυγατρός δείνα, γ α μ ε τ ’ης γεναμένης τού δεΐνα, 
■ημείς δεΐνα έλέω θεού επίσκοπος Άρσηνόης, πρόεδρος πόλεως 
καί ενορίας ΙΙάφου, σκέψαντες τάς πράξεις αύτης ακριβώς, έ- 
χοντες δέ καί βουλήν μετά  λογίμων άνδρών, άφηνομεν έγρά- 10 
φως καί διά μέσης άποφάσεως όρίζομεν ούτως· άνατρέπομεν 
τά  δίκαια τά· δοθέντα παρά τού κυρου δεΐνα, καί όρίζομεν 
αυτόν τού άπολογηθάναι εις την αίτησιν τάς κυρά δεΐνα (καί 
γράφεται ή ημέρα πότε έδόθη) ημέρα τάς μέσης άποφάσεους- 

εις τάς έ'τοσας τού μηνός έγράφη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη ά μέση 15 
άπόφασις, παρόντος τού δεΐνα καί δεΐνα » .

Καί καρτερεί ά μέση άπόφασις έως ημέρας ι' σιγός ό κοί
της, καί πληρουμένων τών ι’ ημερών, ερχεται τό άντίδικον 
μέρος καί κρατεί την δίκην, καί γ ίνετα ι παρά τών άμφοτέρων 
μερών ό ένδικος όρκος. Καί ή γυναίκα δίδει τά  προοάλματχ. 20 
« ΙΙροβάλλομαι κάγώ ή δεΐνα θυγατέρα του δεΐνα, ώς ότι 
ώρμάστην μέ τόν δεΐνα υιόν τού δεΐνα μνηστρα καί τελείαν' 
ίερολογίαν · έτι, ότι έχει την σήμερον ημέραν χρόνους τόσους · 
έτι, ό άνήρ μου ό προρρηθείς ού δύναται συναφθηναι μ.ετ’ έμ.ου, 
άλλά σώζομαι παρθένος ■ έτι, ότι καί διά τούτο ζητώ  λύσιν 25 
τού τοιούτου γάμου » .

Καί μετά  τούτο έρωτάται ό άνθρωπος, ό άνδρας τάς γυ - 
. ναίκας, κεφάλαιον πρός κεφάλαιον· | καί έάν τό  άρνηθη, φέρνουν 
μάρτυρας, μίαν γυναίκα μάμμην καί ψηλαφάται, καί ή μάνα 

καί ό πατήρ αύτης, καί ε’ί τ ι  είποΰσιν γράφει το ό νοτάριο; 30 
καί τών τριών ή μαρτυρίχις. Καί διδοΐ ό κ ο ιτά ' ·ΛιΐΡ<ν»« ·*-'·



άναγινώσκουνται ή μαρτυρίαις του πατρδς καί της μάμμης 
καί της μάνας του κορασιού. Καί διδοΐ ό κριτής η ¡αέραν · και 

άν θέλρ νά είπίί ό άντίδικος, νά είπρ λόγον, καί άν ούδεν 
θέλρ νά είπρ, διδοΐ ό κριτής -/¡¡αέραν της άποφάσεως ■ καί εις 

5 την ή ¡αέραν έκείνην έχει ό κριτής την βουλήν του, και άνα- 

γινούσκει την άπόφασιν έγράφω ς.
Πληρεστάτη άπόφασις. « Γινωσκετωσαν παντες οι την πα 

ρούσαν πληρεστάτην αποφασιν αναλαβοντες και ακουσαντες, 
δτι -ήμεΐς δείνα έλεω θεου επισκ,οπος Αρσηνοης, πρόεδρός πο- 

10 λεως καί ένορίας Πάφου, γνωρίσαντες άπαί την ύπόθεσιν της 
όριαασίας της γεναμένης αναμεταξύ τ·ης δείνα καί του δείνα, 

ουτινος δείνα λίβελλος έδόθη κατά  του άνδρός αύτης περιέχων 
ούτως: ένπροσθεν υμών, πανιερώτατε καί θεοτίμητε επίσκοπε 
δείνα (καί γράφε τον λίβελλον ολον καθώς κεΐται ενπροσθεν 

15 έως τέλους, ειτα  γράφε), δίκης κρατηθείσης νομίμου εις αυτό, 
δρ'/.ων γενομένων του είπεΐν την  άλήθειαν, ερωτήσεων και α
ποκρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, ¡ααρτόρων προσκομισθέντων, δι 
δοκών στενευθέντων, καί τά  ρηθέντα παρ’ αυτών πιστώς γρα- 
φέντα καί διά συγκαταθέσεως των μερών άναγνωσθεντα κα 

20 κηρυχθέντων, ύστερον άσφαλ-ησαντο την δίκην καί αίτήθησαν 
την άπόφασιν ■ καί έδοθη αύτοΐς ημ.ερα του πληρεσ . ατην α- 
πόφασιν άκοϋσαι, ής ημέρας κρεμμαμενης, έρευνησαντες τ ά , 
πράξεις αυτών ακριβώς, έχοντες δέ καί βουλήν μετα λογίμων 
άνδρών, άποφηνομεν έγράφως καί διά πληρέστατης άποφασεως 

25 όρίζομεν ουτω : έπεί εδιαοη ή τριετία της ^υναφείας και ούκ 
ήδυνάστη ό δείνα του συναφθηναι μ ετά  τ%', συμβίου αύτοϋ 
δείνα, λέγομεν δτι ό τοιοΰτος γάμος έγεγόνει δι’ έργου και 
ούχ ώς δικαίου, καί διαλύουμεν τόν τοιοΰτον γάμον, και ο- 
ρίζομεν την προρρηθεΐσαν δείνα, ώς φυλάξασαν την παρ- 

30 θενίαν αύτ-ης, του συνζευχθηναι έτέρω άνδρί νομίμω . Εγρα- 
φη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη, παρόντος του δείνα, καί δείνα
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καί δείνα (καί γράφε την ημέραν δτε έκηρύχθη καί τούς 
μάρτυρας).
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Δ. ΙΊερι λυσεως γάμου καί των αιτιών αύτοΰ (1 ). 
α. Επειδή πολλας εν τοΐς παλαιοΐς νόμοις εύραμεν αιτίας 

έξ ών εύχερώς αί των γαρκων λύσεις γίνονται, τούτου ένεκα 5 
συνοιδομεν έκ τούτων περιελεΐν τινας, αέπερ ήμΐν άναξίαι προς 
το διαλύειν γάμους έφάνησαν, καί ταύτας μόνον όνομαστί τώ  
παροντι ένταξαι νομω υπερ ών εύλόγως τούς γάμους δ ίχα  
ποινές εξεστιν διαλύειν. (Νεαρά ριζ'.).

β. Εαν συναινέσρ δυο πρόσωπα καί γένετα ι όρμασία μέσον 10 

αυτούς, νίγουν άνδραν καί γυναίκα, εκείνος ό γάμος δύνεται 
πάλιν νά λυθρ, έάν θελ-ησουσιν άμφότεροι νά ένποΟν εις μ.ο- 
ναστ^ριον, δτι άν θελησρ το έ'ν πρόσωπον νά γένεται καλό- 
γρν^κ και το αλλο 7υροο·(θ7υον ούδεν θελήσν) νά γεν*?) μοναχός, 
ούδέν διαλύεται ό γάμος εκείνος, άλλά οί δύο άμα έξιάζει. 15

γ . Έγνώριζε δε καί τούτο, δτι ή ρμ Νεαρά ορίζει δτι καί 
21. άμφότερα τά  δύο πρόσωπα ήμποροΟν νά σώζεται ό γάμος | 

καί νά παρθενεύουν τ-ης συναφείας ούδείς άναγκάζει.
δ. Πάλιν λέγει ή ριζ' Νεαρά καί ορίζει, δτι ούτε άν χωριστή 

τδ  άνδρόγυνον καί εύρεθουν δτι εχουσιν παιδία νόμιμα, διά του- 20 
το ούδέν κωλύουσι τά  παιδία , έάν συμβρ θάνατος εις τούς 
γονείς, νά χάσουν την κληρονομιάν τούς γονείς αυτών.

ε. Παλιν έαν συμβρ το έν προσωπον απαί τδ  άνδρόγυνον 
και γενεται κελεφος, δια την κελεφειαν ουόεν χωρίζουνται, άλ
λά μένουν ούτως . ^

7 . Ομοίως λέγει -η αύτη Νεαρά, διαλύεται ό γάμος έξ ά-

(1 ) Έπισημειοΰται: αεοάλαιον ζήτιι Εμπροσθεν.



νάγκης καί δίχοις αντιλογίαν, δταν τις άνθρωπος ού δύναται 
να συναφθή μέ την γυναίκαν του καί να ποίηση τήν συνήθεια 
ώς ποιουσιν οί άλλοι οί άνθρωποι, καί παραδράμουν χρόνοι γ* 
καί ού ποιήσει την συνήθειαν των ανθρώπων, δύνανται οί γο- 

5 νείς τού κορασιού νά προσφέρουν το κοράσιν καί τον άντραν 
αύτής εις τήν εκκλησίαν, καί νά φανερώσου τήν αιτίαν δι’ ής 
ού δύναται μιγήναι μετ’ αύτής · καί εάν έπαρέδραμεν ό καιρός 
τής τριετίας νά χωριστή άνευ πο ινής.

ζ. Καί ή προίκα ήν έλαβεν μετά  της γυναικός νά στραφώ 
10 εις αύτήν, δτι διά τον γόνον δίδοται ή προίξ· ομοίως καί ή 

προγάμου δωρεά νά μείνη του άνδρός.
η. 'Ομοίως λέγει καί βιβλ. β', τίτλος δ', διάταξις θ · του 

γάμου λυομένου, άς τρέφουνται τά  παιδία άπαί τά  αγαθά τά  
πατρικά, εάν έχουν οι γονείς τήν έμπόριον, δτι τούς άπορους 

15 ή άπόρεια ένε εύλογος άφορμή .

θ. Πάλιν λέγει ή ριζ' Νεαρά καί ρκβ', δτι έάν άνθρωπος, ή 
γυναίκα πιασθή εις αιχμαλωσίαν, έχωνταις πρότερον νόμιμον 
γάμον, μηδέν τολμήση τό έναπομείναν πρόσωπον έξω τής α ιχ 
μαλωσίας νά έπάρη, άν ένε άνθρωπος, άλλην γυναίκα, ή ή 

20 γυναίκα άλλον άνθρωπον, έως ού άκούουσιν δτι ζή τό έ'ν πρόσ
ωπον · καί εΐ δε ρύκ άκουσθή δτι ζή, χρήσιν έχει τό έναπο
μείναν πρόσωπον νά μείνη άνευ όρμασίας έως χρόνους εξ καί 
μετά  τούτο δύναται νά όρμαστή τό έναπομείναν πρόσωπον 
άκω λύτω ς.

25 ι. Εί δέ καί μετά  καιρόν έλευθερωθή τής αιχμαλωσίας, δύ- 
νανται πάλιν άμφότεροι μιγήναι καί είναι ώς τό πρότερον, καί 
ή άλλη γυναίκα μένει έξωθεν .

ια. Άνδράγυνον άμφότεροι έλύσασίν τον γάμον ώς δήθε νά 
γένουνται καί οί δύο μοναχοί, ήγουν καλόγεροι, καί τό μέν έ'ν 

30 πρόσωπον έγένετο εις τήν μοναχικήν τάξιν, τό δέ έτερον 

έκόμπωσεν καί ούδέν έγένετο, άλλ’ ούν ώρμάστη εις έτερον
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πρόσωπον, ορίζει ό θείος κανών τήν περιουσίαν του προσώπου 
όπου όρμαστουν νά τήν έπάρουν τά  παιδιά  τους · εί δέ ούκ 
έχει παιδία, νά έπάρη τήν ουσίαν του ή έξουσία, ώς παραβάς 
τά  συμφωνηθέντα.

Πάλιν ορίζει ό κανών, άνθρωπος εις τήν άσθένειάν του, ή 5 
καί έν υγεία, ήν έτάχβη ένπροσθεν του πνευματικού του δτι 
υπόσχομαι του μή λαβεΐν γάμον, άλλά δουλεύειν θεω, έάν καί 
όρμαστή μετά ταυτα , ή όρμασία νά μηδέν έξιάζη, καί εκείνη 
νά δουλεύση εις τήν ζωήν της ώς ύποσχένθη.

Πάλιν λέγει ό κανών, άνθρωπος ώρμάστη γυναικός δοκών, 10 

ή γυναίκα ανθρώπου, δ τ ι ένε ελεύθερη ώς έκεΐνος, έκείνη δέ 
εΰρέθη δτι ένε παροίκησσα, ή δούλη, ούδέν έξιάζει ό γάμος 
έκεΐνος, άλλά διαζεύγνυται, ήγουν χω ρίζετα ι · εί δέ καί έγνω - 
ρίζει δτι ένε δούλη, ή παροίκησσα, καί συνζευχθή μ ε τ ’ αυτής, 
μένουν εις τήν όρμασίαν καί ούδέν χω ρίζουνται. 15

Έάν λάβη άνθρωπος μ ετά  γυναικός εύχήν καί ασπασμόν, 
υ.22. ύστερον | μεταμεληθείς γένετα ι μοναχός, ούδέν κωλύεται είναι 

μοναχός, άλλά άζημίως έπανέρχεται δουλεύων θεω.
Πάλιν λέγει βιβλ. α! του κώδικος, τίτλος γ', διάταξις μβ', 

έάν θέληση άνθρωπος νά μονάση, ή γυναίκα άπό του άνθρώ- 20 
που, μή έχοντες παιδία , ούδέν έντέχετα ι τό έ'ν πρόσωπον νά 
κάμη άπό του άλλου προσώπου εί μή τό τέταρτον τής προί
κας του έναπομείναντος, καί ούχί εις μ.ίαν νά γένεται μοναχός, 
άλλά νά καρτερέση χρόνους δύο, καί ούτως νά μονάση.

Τάς αιτίας έξ ών ό άνήρ χωριζόμ.ενος τήν προίκα τής γυ- 25 
ναικός άποκερδαίνει δύναται, έστίν α ύ τα ι. Έ άν ό άνθρωπος 
ήξεύρη τινάς δτι ένε έπίβουλοι τής βασιλείας, ή μάλλον γυναίκα, 
καί ούδέν τό φανερώσει του άνδρός αύτής, ή ό άνδρας φανε
ρώσει τήν γυναίκα τόν τρόπον τής έπιβουλείας, δύνανται δια- 
ζευχθήναι, ήγουν χωρισθήναι, καί διά τούτην τήν α ιτίαν νά 30 
κάμης καί τήν προίκα, ή δέ τήν ούσίαν τού άνδρός. Έ άν έπι-
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βουλεύσ-/) ή γυναίκα τής ζωής του άνδρός, ή ό άνήρ έπιβου- 
λεύστι τή  ζωή τής γυναικός καί ύποδειχθή έπ’ άληθείας, χ ω -  
ρίζουνται. ’Εάν ή γυναίκα ύπάγγι μ.ετά ξένων ανθρώπων εις 
παραδιάβασιν, ή νά μ.είν·/] έξοι του οίκου της άνευ του ορισμού 

5 του άνδρός αύτής, χω ρ ίζετα ι. 'Εάν ό άνήρ ποιήσή τον ¿¡καυτόν 
του δτι υπάρχει δαιμονιάριος ώς άφορμής ότι εχει άσθένειον, 
εκείνος δέ ποιων ώς τρόπον καί εύρεθή μέ άλλην γυναίκα 
[ΑΟί/εύων, άν θέλή ή γυναίκα χω ρίζεται του άνδρός κατήγορων 
αυτόν ώς ¡κοιχόν. Έ άν ό άνθρωπος έπιβουλεύσή τής γυναικός 

10 καί βάλή άνθριοπον επάνω της γυναικός νά τήν ¡κοιχεύσή, δύ- 
ναται ή γυναίκα διά τούτην την αιτίαν νά χω ρισθή . ’Εάν ό 
άνθρωπος κατηγορήση τήν γυναΐκάν του δτι έχει άλλον άν
θρωπον, καί δυναστή νά άποδείξγι άπερ κατηγορεί την γυναίκα, 
άλλ’ άποδεικτοΰν· ψευδές άπερ λέγει κατ’ αύτής, δύναται ή γυναΐ- 

15 κα χωοισθήναι έξ αύτού, ώς διά την έπιβουλείαν του θανάτου.
Ούδέν δύνανται οί παϊδες διαλύειν τον γάμον αυτούς ώς διά 

ζημίαν τούς γονείς όπου εδωκαν την προίκα, η την προγα- 

¡κιαίαν δωρεάν.
Έ άν κόρη βουληθή στεΐλαι τόν άνδρα αύτής δοκοΰσα ζημιω- 

20 Οηναι τόν πατέρα την προίκα, ούδέν ωφελεί ή τοιούτη χωρη- 
σία, άλλ’ ούν εΐ καί γενή, έχει εξουσίαν ό πατήρ νά ζητή  ,καί 
νά έπάρουν την προίκα, καν πατήρ έστιν, καν μήτηρ.

Της δαιριονιαραίας ό γάρκος ¡κένει στερεός, ποιας; εκείνης 
όπου την ευρ-/) ή ασθένεια άφόν όρμαστή · εί δέ είχεν την 

25 ασθένειαν πριν νά όρμαστή καί ύποδειχθή παρ’ άξιολόγων άν- 

δρών, δύναται χω ρισθήναι.
Ό  νόθος παίς γενόμενο; γνήσιο; παρά εξουσίας, συνγκατα- 

θεμένου του πατρός, ούδέν κληρονομεί εί μή τόν πατέρα αύ
τού μόνον, άλλ’ ού'τε τούς άλλους παίδας του πατρός αυτού, 

30 ού'τε τούς άλλου; συγγενείς του πατρός αυτού, δτι ούκ έστιν 
έκ Όύσεως νομίμου.
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Ά ναγκαζέσθω  ό άνήρ πασαν έπιμέλειαν ποιεΐν της γυναικός 

τής δαιμονιαραίας, καί τα γ ίζε ιν  καί ποτίζειν, καί έντύνειν (1), 

καί μηδέν καταλύει την προίκα αύτης κακώς, δτι έάν άπο- 
θάνγ) άπαις, χρεωστεΐ νά άπολογηθή περί της ποοικός την  
δαπάνην. 5

ψ. 23. | Εί τ ις  γυναίκα άλλου ανθρώπου έπάρων καί βάλή αύτήν
εις τόν οίκον του, ώς διά νά την χοορίσν) καί νά την έχτρ, εξο
ρ ίζετα ι έως χρόνους γ ', καί την γυναίκα λαμβάνει ό άνδρας 

α ύτης .
Ό  αύθέντης, έάν όρμάσιρ τόν δούλον αύτού, -η την δούλην ίο  

εί; άπελεύθερον, μέ την είδησιν καί τό θέλημα αύτού, άπ’ έ- 
κείνην την ημέραν πο ιεί αύτην έλεύθερην καί ούκ έχει έξουσία 
εις α ύ τ η ν .

¡ Έ άν άνθροοπος άφοόσγι μου έν διαθήκή κέρδος, όρίσή δέ μ.ε δτι 
μετά  θανάτου αύτού νά έλευθερώσω την δούλην του καί νά 15 
τήν έπάρω εί; γαμέτην, ανάγκη μου δτι την  έλευθερίαν νά τά]ν 
ποιήσω, τό δέ νά την έπάρω γαμ έτην  ούκ αναγκάζομαι, δτι 

ένε εις την προαίρεσίν μου καθώς ορίζει βιβλ. μ', τίτλος ε', 

δ ιάταξις ν'.
Οί άπό κεκωλυμένον γάμον γεννηθέντες παϊδες ούδέ τής 20 

των νόθων άξιούνται ονομασίας.
Έ άν έπίτροπος δούλή τού έπιτροπευομένου συναφθή δήθεν 

πρός γάμον, καί τελευτών γράψή αύτην κληρονόμον, ήν ούδέ τής 

δεσποτείας αύτού άποστερή τόν έπιτροπευόμενον έκ τού λαβεϊν 

αυτήν προς γάμον, άλλ’ ούδέ έν διαθηκή γράψας αύτην κλη- 25 
ρονόμον, έλευθέραν αύτην έποίησεν, αλλά χρεωστεΐ όρίσαι τώ  
έπιτροπευομένω καταδέξασθαι καί παραδώσαι αύτής την κλη
ρονομιάν, καθώς λέγει βιβλ. ς ,  τ ίτλ . κζ', διάταξις γ ' τού κώ- 
δικος. Μή δύνασθαι έναπόγραφον έλευθέραν συνσμίγεσθαι, ούδέ

(1) χειρ. εναίννειν.



γάρ καν συνάψη τον τοιούτον ό δεσπότης αύτοΰ έλευθέρα 
γυναικί, ποιεί αυτόν έλεύθερον· λέγει δέ έν τω  ια' βιβλ. τ ίτλ . 

ιν), όιαταξις β τοΰ κώδικος, ώς ού δύναται έναπογράφως ποτέ 
έλευθεροΰσθαι. Ά νάγνω θι καί Νεαράν κβ', βιβλ. ε', τ ίτλ . ιη', 

5 διάταξις γ ' του κώδικος.

Ου δύναται δευτερογαμήσαι στανέω τοΰ πάτρωνος, τουτό- 
δηλον εκείνου όπου έλευθερόνει τήν δούλν), καν καί έλευθέρω- 
σεν αυτήν πρότερον καί νομίμους αύτω γαμηθεΐσα ■ τούτο γάρ 

ποιούσα ουδεν εξιάζει ό γάμος εκείνος, άλλα πορνεία λογ ίζετα ι 
10 καί φθορά, ώς Νεαρά κβ · άνάγνωθι τ ίτλ . κγ ', κεφ. κθ' καί λ.

Οί άπό κεκωλυμένων γάμων τεχθέντες παΐδες, ουδέ τής 

των νόθων άξιοΰνται ονομασίας, ουδέ κληρονομουσι τον ίδιον 
πατέρα .

Ό  νόθος παις γενόμενος γνήσιος, μόνον τον πατέρα κλη- 
15 ρονομεΐ, καί ούχί τούς συνγγενεΐς του πατρός. Ή  δέ ιδ' Νεαρά 

λέγει· ούχί υιοθετεί τις τούς νόθους αύτοΰ παΐδας εις ζημίαν 

καί βλάβην των τέκνων καί συγκενών · λέγει δέ καί τίτλος 
ια’, διάταξις δ'· 8ν τρόπον οί νόθοι παΐδες κληρονομοϋσιν τον 
πατέρα καί άποτρέφονται έκ τής αύτοΰ περιουσίας, τον αυτόν 

20 τρόπον καί οί πατέρες τούς νόθους παΐδας κληρονομοϋσιν καί 
άποτρεφέσθωσαν ές αυτούς, εί καί εύποροΰσιν.

Οί έκ πορνείας γεγεννημένοι ούκ άκολουθουσιν του πατρός, 
άλλά τής μητρός, τουτοδήλον οί πορνικοί. Μόνοι γάρ οί άπό 
νομίμου γάμου τεχθέντες κληρονομούν τον πατέρα .

25 Έ άν άνθρωπος λάβ-ρ συμβιον καί τεκνοποιήση έξ αύτής, είτε 
μετά προίκα, ή δίχως προίκα, διά τούτο ού δύναται πο ιεί 
τούς παΐδας αποκλήρους χάριν τής προικός, άλλά νόμιμοι 
εστωσαν.

Νόθοι είσιν οί έκ γυναικός τεχθέντες, ήν ούκ ώρμάστη ό 

30 άνήρ καί πατήρ μετ' αύτής. Τό αύτό έστιν καί τό άπό σκλάβας 
τεχθέν, ήν ούκ ώρμάστη ό πατήρ .
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Οσοι γεννηθούν έκ πορνείας, σπ'ουρίους καλεΐ αυτούς, διά 
τούτο άκολουθουσιν τή  μητρί ■ οί δέ έκ γαμικής διαθέσεως, 

®.24.ούτοι τω  | πατρί άκολουθούσιν ώς νόμιμοι· εί δέ καί βούλη 
πιστωθήναι, λάμβανέ μοι τίτλον λε' των Διγέστων, καί βιβλ.

. α', τ ίτλ . δ', διάταξις λγ ' του κώδικος.

Αί θυμελικαι, ή πόρναι, καλώς συνάπτονται νομίμ,ως, ώς 
δ ’ άν βούλωνται, καί χωρίς βασιλικής κελεύσεως, ώς αύτεξού- 
σιαι ό'νταις, μή έχονταις έπ  αύταΐς αύθεντική έξουσία.

Ού συνάπτονται οί πορνικοί μέ τούς νομίμους παΐδας, ού'τε 
γ ίνετα ι νόμιμος γυναίκα του άνθρώπου, εί μή δτε πληρώσρ 
μετά  τού άνδρός αύτής τά  ιβ' έ 'τη .

’Εάν κοράσιν όρμαστή παρκάτω παρού τά  ιβ ' έτη, ούδέν 
λο γ ίζετα ι ή όρμασία έκείνη γάμος, άλλά μνήστα· ό'τι λέγει 
ό κανών· έννόμ,ους δέ γάμους συνιστώσιν Ρωμαίοι, ήνίκα φυ- 
λάςωσιν τά  διωρισμένα τούς νόμους· ορίζει δέ τάς γυναίκας 15 
νά όρμάζουνται δώδεκα χρόνων, τούς δέ άνδρας νά ένε χρόνων 
ιδ'· καί έάν όρμαστοϋν παρκάτω εις τούς χρόνους, νά μή δέν 
κοιμηθή 6 άνθρωπος μέ τήν γυναίκα, μήπως καί ούδέν δυνα- 
στή ή γυναίκα νά δεχθή τον άνθρωπον καί έλθη εις αύτην 
θάνατος· εί δέ καί κοιμηθή άνθρωπος τής γυναίκας καί παρκάτω 20 
άν ένε παρά τούς ιβ' χρόνους, έξιάζει ή όρμασία· ό'τι άν ού
δέν ενε του νόμου ή γυναίκα, ώς είπαμεν άνωθεν, όταν π λη - 
ρώσ·ρ τά  ιβ' έτη και άρχεύσ-ρ νά έμπή εις τούς ιγ ', δύναται 

νά άνατρέψ-ρ ή τά  μνήστοα, ή τόν γάμον άπό ένπροσθεν τού 
κριτού, καθώς λέγει τό λγ ' βιβλίον.

"Ανθρωπος ό μή έχων γυναίκα, καί αγοράσει δούλην καί έχει 
την εις τό κρεββάτιν αύτοΰ, ή καί ποιήσει παιδία μ ετ’ αύτής, 
ή μή ποιήσει, καί μένει έχων αύτήν μέχρι θανάτου αύτοϋ, 
ού μόνον ή δούλη έκείνη έλευθερουται, άλλά καί τά  ές αύτή: 
γεννηθέντα καί αύτά έλεύθερά είσιν · καί ού δύνανται τά  παιδία 30 
τού άνθρώπου έκείνου, έάν έχ·ρ άπό άλλην γυναίκα, ή συγγε-
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νάδας άν έχρ, νά δουλώσουν την γυναίκα, η τά  παιδία  της, 
άλλά άπέρχουνται άπελεύθεροι δπου δ’ άν' βούλωνται.

Έ άν άνδροιπος έπάρρ γυναίκα άνευ προικδς νομίμως, ήγουν 
έκ της άγίας του θεού έκκλησίας, κα ί τεκνοποιησρ έξ αύτής,

5 ύστερον έλθών ό θάνατος εις αύτήν, καί λάβρ έτέραν γυναίκα 
μετά  προικώων πραγμάτω ν, ού δύνανται τά  παιδία  όπου 
έδωκεν ή μάνα των προίκα νά βλάψουν τ ά  παιδία  τής άπροι
κου μάνας, άλλά καί της άπροικου καί της προικοδοτούση 

ίσον κληρονομοΰσιν τον ίδιον πατέρα .
10 Πάλιν, άνθρωπος έ/ω ν παιδία  πορνικά καί έχει καί νόμιμα 

παιδία , εις τήν διαθήκην του ούδέν δύναται νά άφήσρ των 
παιδίων των πορνικών είμή (1) το δωδέκατον τής ουσίας αύ
τοϋ, καί τδ άλλο πραγμαν δσον εύρεθρ νά τδ έπάρουν οί νό
μιμοι παΐδες · εί δέ καί ό πατήρ ούδέν διαθεσθρ ούτως, ούδέν 

1 5  έξιάζει ή διαθήκη αύτοϋ, δτι πορνικοί μέ τούς γνησίους υιούς 
ούδέν κληρονομοΰσιν. Οτι ή άλλη ουσία τοΰ άνθρώπου εις τάς 
ούγγίας ψηφαται, ήγουν εις μίαν λίτραν · διά τοΰτον ειπεν 
άνωθεν, λαμβάνουν τδ δωδέκατον, ήγουν ούγγίαν μίαν τής ού- 
σίας, τδ δέ έτερον ένδεκα ούγγίων έστίν τών παιδίων τω ν 

20 νομίμων, καθώς λέγει εί; τά  Δίγεστα βιβλίον ι\
Ό  έν τάξει γυναίκας εύλογητικής λάβρ γυναίκα εις τδ 

όσπίτιν του, καί ποιήσει πρδς αύτην δρκον τοΰ έχειν αύτήν 

| ώς γυναίκα νόμιμην, καί βουληθή μετά ' τα ΰ τα  διώξαι ταύ-φ  
την, καί έκβάλλει έξω τοΰ οίκου αύτοϋ, ορίζει ό κανών δτι 

25 τή ς  δώσρ τδ  τέταρτον τής ούσίας αύτοΰ, διότι έσχεν μετ' αύ- 

τής γαμικήν διάθεσιν μετά  δρκου.
Οί πορνικοί παΐδες μετά τής μητρδς αύτών, έάν έκράτησεν 

ταύτην ό πατήρ μακροϋ καιροΰ παρακολουθήσαντος έν τω  οίκω 
αύτοΰ έχων καί άλλα παιδία  νόμιμα, εις τδν θάνατον τοΰ

(1) χειρ. είμμή ·
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άνθρούπου ούδέν λαμβάνουσιν ο ί πορνικοί παρά τής π α τρ ική ς 
ούσίας είμή ούγγίας β' μετά  τήν μάναν τους, τά  δε έτερα 

ποάγμ ατα  λαμβάνουν αύτά οί γνήσιοι παΐδες, καθώς ορίζει ό 
κανών ι τοΰ λ ' βιβλίου τοΰ κώδικος.

Πάλιν λέγομεν, τρ ιγαμία  νόμος ούκ έστιν, διά τοΰτο καί 5 
τούς παΐδας τής τριγαμίας ώς πορνικούς λογιζόμεθα καί άκλη
ροι γένονται τής πατρικής ούσίας, έάν μή φιλοτιμηθή αυτούς 
ό άνθρωπος καί εις τήν διαθήκην αύτοΰ λιγατεύσρ ώςπερ καί 
ξένους.

Τ ά άπροικα συνοικέσια, ήγουν όποΰ όρμαστοΰσιν άνευ προι- 10 
κός, καί λυθοΰν, ζημιοΰται ό άνθρωπος εις τδ  τέταρτον τής 
ούσίας αύτοΰ, έάν έξιάζρ τοΰ άνθρούπου τδ έδικόν του δσον ρ' 
λίτρας χρυσάφιν · καί έάν ένε άνθρωπος όποΰ έποίησεν τοΰτο 
τδ άδίκημα, καί ηύρεν αφορμήν καί έχωριστή, μηδέν τολμήση 

νά δευτερογαμήσϊ) μέχρι χρόνον έναν σώον- εί δέ γυναίκα ύ- 
πάρχνι ή τδν τρόπον ποιήσασα, μενέτω μέχρι διετήν χρόνον 15 
διά τήν μεταμέλειαν τής όρμασίας, δτι δύνανται μεταμελου- 
μένους αύτούς καί ψεύσασθαι εί; τά  πρακτέα, δύνανται πάλιν 
συνομιλήσαι άμφοτέρους καί είναι ώς τδ  πρότερον.

Ε. Περί τούς έχοντας τέλειον γάμον μετά  γυναικδ; καί άπο- 20 
στρέφουνται τδν γάμον καί ού βούλονται είναι μετ’ α ύτά ς.

Έ ρ χετα ι ή γυναίκα καί παρίσταται μ ετά  τής βουλής αυτής 
καί λέγει « δέσποτα, ή δείνα, ή σύμβιο; τοΰ δείνα, έρχεται 
ένπροσθεν τής άγιωσύνης σου, καί νά όρίσής νά τάξουν τδν 
δείνα τδν άνδρα αύτής, δτι έχει μέγαν καιρόν δτι ώρμάστη 25 
μετ’ αύτής τέλειον γάμον, τανΰν δέ άποστρέφεται άπ’ αύτής, 
καί δρισαι νά τδν τάξουν εί; τήν αίτησιν τής συμβίου αύτοΰ ».

Καί εύθύς ό κριτής ορίζει νά τάξουν τδν άνθρωπον ώς διά



πρώτου ταξίματος, καί γράφει ό νοτάριο; τό πρώτον τάςιμον 
ούτω; « ώρίσθη ό δείνα δεκανό; τ η ;  εκκλησίας νά τάξη  τον 
δείνα ώ ; διά πρώτου ταξίματος εις την αίτησιν τ η ;  συμ- 

βίου αύτοΰ ».
5. Καί αν ούκ έλΟ·ρ έκ του πρώτου ταξίματος, τάσσει τον το 

δεύτερον, καί γράφει 6 νοτάριο; καί το δεύτερον, ώ ςπερ καί 
το πρώτον. Καί έάν ούκ έλθγ, τάσσει αύτόν καί το τρίτον, καί 
έάν ούκ έλθη, άφορίζει αύτον ώ ; φυγόδικον, καί γράφουν τον 
άφορισμόν έγράφως, καί κηρύσσεται άφωρισμένο; εί; τήν έκ-

10 κλησίαν καί εις την  χώραν. Καί τό τε  δταν έλθν] εί; τον όρι- 
σαόν τής έκκλησίας, πληρόνει τα ; εξόδου; του νοταρίου καί 
του σεργέντη όπου τόν εταξεν, καί ομνύει εί; τά  άγια  του 
ΟεοΟ Ευαγγέλια  κάτα  τον τάξουν νά έρχεται εί; τόν ορισμόν 
τη ; εκκλησία; καί διά τούτο καί δι' άλλην φοράν, καί ούτω;

15 συμπαθούν του την φυγοδικίαν .
Καί μετά  τούτο καταλέγει ό άβουκάτος τό έγκάλεμα ώ; 

άνωθεν. Ε ίτα  τό άλλο μέρο;, έάν θέλφ, ομολογεί, εί δε ού 
Οέλη, ζ η τ ε ί έγράφω; λίβελλον, καί ό κριτή; ορίζει νά δώσουν 

έγράφω; λίβελλον, λέγων ο ύ τ ω ;.
20 | « ’Έμπροσθεν ύμών, πανιερώτατε καί θεοτίμητε επίσκοπε φ.

Α’ρσηνόη; κύρ δείνα, πρόεδρε πόλεω; καί ένορία; Πάφου, πα - 
ρισταμένη κάγώ  δείνα θυγάτηρ τού δείνα, σύμβιο; γεναμένη 

τού δείνα, προβάλλομαι καί λέγω  κατά  του κύρ δείνα καί 
συνεύνου μου, ώ; δτι προλαβών ώρμάστην μ ετ’ αύτοΰ νομίμω;

25 καί κανονικώς μετά  ίερέω; καί ορισμού τής ά γ ία ; τού θεού 
εκκλησία; · ποίησα; μετ’ εμού ούκ ολίγα ; ή μέρα; άπέδρασεν 
άπ έμού πελλακευόμενο;, καί ού βούλεται είναι μετ’ εμού ώ ; 
νόμιμοι σύνζυγοι, άλλ’ άποφεύγων κλεψίγαμων ένθα καί βού
λετα ι. "Οθεν αιτώ  την ύμών α γ ιό τη τα  ώς ίνα έκκλησιαστικώ;

50 καί άποφανθικώ; όρίσγ; τόν προρρηθέντα κύρ δείνα καί ήμε- 
τερον σύνζυγον τού έλθεϊν καί είναι μετ’ έμού ώ ; νόυ.ιμοι
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σύνζυγοι καθώ; τό δίκαιον α π α ιτε ί. Τ αΰτα  δέ λέγω σωζομέ- 
νου τού δικαίου καί τά  έξή;, προβάλλομαι δε τού αύξήσαι 
καί έλαττώσαι ».

Καί λαμβάνει ό άνθρωπο; την ή μέραν τ ή ;  σκέψεως, ήγουν 
ήμέρα; δ’, καί γράφει ό νοτάριο; ούτω; « μηνό; δείνα, ημέρας 5 
δείνα προσεκομίσθη ό παρών λίβελλος, καί έδόθη τού άλλου 
μέρου; ήμέρα τής σκέψεως, ήμέραι δ', μέχρι καί τά ; έ'τοσας 
τού μ.ηνός». Καί άπέρχουνται.

Καί κα τά  την ήμέραν έρχεται τό άντίδικον μέρος, καί εί 
μέν βούλεται, ομολογεί τόν γάμον καί λαλεΐ καί τόν τρό- 10 
πον τού άγκοίσματος, καί διορθοΰται παρά τού κριτοΰ καί 
λαμβάνει την συμβίον του, ούδουμή γε  (1), ζη τε ί ήμέραν νά 
δώσγ τά  δίκαια κατά  τού λιβέλλου, καί δ ίδετα ι αύτοΰ άλλα; 
ήμέρα; δ’ τής απολογία; των πρώτων δικαίων.

Πρώτα δ ίκα ια . Κ ατά δέ την ήμέραν φέρνει τά  δίκαιά  του 15 
καί λέγει ούτως. « Κατά τού λιβέλλου τού προσκομισθέντο; 
παρά τή ; δείνα καί ώ; λέγει συμβίου μου άπολογοΰμαι κάγώ 
ό δείνα έν πρώ τοι; μου δικαιώμ.ασιν, καί λέγω  ώ ; δ τ ι ούδέν 
οφείλω τού άπολογηθήναι αύτή ; έν τω  λιβέλλω τώ  δοθέντι 
κατ’ έμού, δ ιότι; ούδέν καθαρίζει την άψιμαχείαν ήν λέγει 20 
κ α τ’ έμού, ή τόν τρόπον, άλλά μ,όνον λέγει δτι άποστρέφομαι 
έξ α ύ τή ;·  διά τοΰτο λέγω δτι ούδέν οφείλω τού άπολογηθή
ναι αύτής, ώς κρύβουν την αλήθειαν, δταν δέ όμολογήσγι την 
αλήθειαν, τό τε  άπολογήσομαι εί; την αιτησιν αύτή; » .

Καί εύθυς λαμβάνει ό νοτάριο; τό  έγραφον καί σημειόνει 25 
καί αύτώ την ήμέραν « Προσεκομίσθησαν τά  παρόντα πρώτα 
δίκαια, καί έδόθη τού ετέρου μέρου; ήμέρα μέχρι καί την 
δείνα ήμέραν τού δούναι τά  δεύτερα τού καθαρισμού τού λ ι
βέλλου, πάλιν ήμέραι δ ' » .  Καί άπέρχουνται.
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(1 ) χειρ. ουδού μ ύγε .

ΜΕΣ. βΙΗΛΙΟΘ. ΣΤ', 35



'Οταν δέ έλθη ή ήμέρα, έρχεται πάλιν το άλλο μέρος καί 
δίδει δεύτερα δίκαια λέγον ούτως.

Δεύτερα δίκαια. « Κατά των πρώτων δικαιωμάτων των προσ- 
κομισθέντων κατά τή; έμής αίτήσεω; απολογούμαι κάγώ ή 

5 δείνα καί λέγω, ώ; δτι ούδεί; τρόπο;, η αφορμή κωλύει τούς 
συνζύγου; είναι έν τω άμα, άλλ’ ούν όρισαι αύτόν τοΟ έλθεϊν 
καί είναι μετ’ έμοΰ, ώς καί το δίκαιον απαιτεί· δταν θέληση 
τι αίτήσαι έξ έμοΰ, ή τούς έμούς γονείς, έτοίμως έχομεν τοΟ 
άπολογήσασθαι, καθώς άπαιτεΐ τό δίκαιον ».

10 ΙΙάλιν τό άλλο μέρος ό άνθρωπος λαμβάνει τό ίσον καί 
ζητεί ημέραν τού δούναι τρίτα δίκαια· καί δίδουν αύτου άλ
λα; δ’ ήμέρας, καί φέρνει έγράφω; καί λέγει ούτως.

Τρίτα δίκαια. « Κατά των δευτέρων δικαιωμάτων των προσ- 
κομισθέντων παρά τής συμβίουμου κυρας δείνα έν τρίτοις μου 

1Γ. δικαιώμασιν απολογούμαι κάγώ δείνα καί λέγω, ό'τι ό'περ 
έλεξα έν τοΐς πρώτοι; μου δικαιώμασιν, πάλιν τό αύτό λέγω 
ότι σκοτινά διαλέγεται ό παρ’ αύτή; δοθεί; λίβελλος, διότι; 
ούδέν λέγει την άψιμαχείαν την γεγονυίαν έστίν (1) χάριν τή; 
εμής προικός, ΰποσχενθέντο; του έπιδούναί μοι ποιότηταν προι- 

50 κός | τόσην, μετά δέ τού πληρώσαι τόν γάμον ούκ άπέδωκάν φ.27. 
μοί τι, δ.ά τοι τούτο καί την άψιμαχείαν έποιησάμην παρ’ αυ
τής· δί όν άνάθοιμαι εις την σήν αγιότητα καί αιτώ μέσην 
απόφασιν τού στρέψαι καί δούναι μοι τά συμφωνηθέντα, κάγώ 
έτοίμω; έ/ω τού λαβεΐν ταύτην, κατά την αΐτησιν αυτής ».

55 Καί ο κριτής διδοί ημέραν τής μέσης άποφάσεω; · ό δέ νο
τάριο; σημειόνει τά τρίτα δίκαια ώ; καί τά έτερα καί την 
ημέραν τής μέση; άποφάσεω;. Καί εί; τήν ημέραν άναγινώ- 
σκει ό κριτής τήν άπόφασιν λέγων ·

Μέση άπόφασις. « ’Επί τή υποθέσει των άμφοτέρων μερών,
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(1) γραπτε'ον, ές τήν

_ — «1 ι

τή ; τε  κυρα; δείνα άπό έ'ν μέρο; καί τού κυροΰ δείνα καί 
συνεύνου αύτή; άπό τό έτερον μέρος, ή μ εΐ; δείνα έλέω θεού 
επίσκοπο; Άρσηνόη; (και τά  έξής), σκέψαντες τά ; πράξεις αυ
τών ακριβώς, έ'χοντε; δέ καί βουλήν μετά  λογίμων άνδρών 
άποφήνομεν έγράφω; καί διά μέση; άποφάσεω; όρίζομεν ούτως, 5 

άνατρέπομεν τά  δίκαια τά  δοθέντα παρά τού κυρού δείνα, 
καί όρίζομεν αύτόν τού άπολογήσασθαι εί; τήν αΐτησιν τής 
συμβίου αύτού κυρα; δείνα ».

Καί ό νοτάριος σημειόνει τήν ημέραν τής μέσης άποφάσεω; 
λέγων ούτως « ’Εδόθη ή παρούσα μέση άπόφασις κατά τήν 10 
δείνα ημέραν, παρόντος τού δείνα καί δείνα (καί γράφει τούς 
μάρτυρα;) ».

Καί μένει σιγός ό κριτής μέχρι καί ήμέρα; δέκα, μήπως 
βουληθή νά κράξη, καί πληρουμένων των ι' ήμερων έρχουνται 
καί κρατούν τήν δίκην, ήγουν γίνεται ή ή άρνησι;, ή ή όμο- 15 
λογία, καί ομνύουν εις τά άγια τού θεού Ευαγγέλια. Ειτα 
δίδει ή γυναίκα τά προβάλματα « Προβάλλομαι κάγώ ή δείνα 
έπάνω εί; τόν όρκον μου · έτι, ότι υπάρχω κάγώ ή δείνα 
θυγατέρα τού δείνα- έτι, ότι καί ώρμάστην μέ τον κύρ δείνα 
νομίμω; καί κανονικώς · έτι, ότι καί ή όρμασία μου μετά τού 20 
δείνα έγένετο με ορισμού τή; άγιας έκκλησίας · έτι, ότι καί ή 
όρμασία μας έγένετο άμφοτέρων μέ τήν βουλήν καί θέλησιν 
αύτού καί έμοΰ- έτι, ότι καί έποίησεν μετ’ έμοΰ μετά τήν 
όρμασίαν ήμέρα; ούκ ολίγα; καί άπέδρασεν · έτι, ότι καί δι
καίως τόν ζητώ ώ; νόμιμόν μου άνδρα ». 25

Καί αύτό; άπολογεϊται άπάνω εί; τόν όρκον του, ή ναί, -η 
ούχί, καί έάν όμολογήση, διδοϊ ό κριτή; ήμέραν τή; πληρέστα
τη; άποφάσεω;, είδ’ ούμή γε (1) έάν άρνηθή, διδοΰν τή; γυναί
κα; ήμέραν νά απόδειξη τήν άρνησιν έκείνην τήν θέλει ποιήσειν,

(1) χειρ. ίδουμυγε.
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•/.χ'ι έπχνω  εις την άρνησιν έρχουνται οί μάρτυοες καί έρω- 
τοΰνται εις καθείς εις τ ά  6—κτθεν προβάλματα, καί γράφει 

ταΰτα  ό άβικάριος έρμηνεύων, ή ό άρχιερεύς προς τον νοτάριον 
(καί γράφε τα ΰ τα ) . "Γστερον άναγινώσκουνται ένπροσθεν των 

5 ο.ερών εις ημέραν τακτήν, δταν τούς έρωτήσουν καί είπουν
οτι ούδέν έχουν πλεΐον μάρτυρας. Καί το έτερον μέρος, ήγουν
το  άντίδικον, λαμβάνει το  ίσον των μαρτύρουν, καί ζη τε ί καί 
ή χέραν νά ε ϊπ γ  κ α τ 'αυτώ ν, καί δίδουν αύτοΰ. ’Ερχομένης τής 
ημέρας τής δοθείσης αύτοΰ, έάν θέλη νά είπγ κα τά  των μ,αρ- 

10 τύρων, λέγει, ειδ’ ού μη γε  (1), θέτει την κρίσιν καί ζη τε ί ά- 
πόφασιν · εί δέ εϊπη κατά  τών μαρτύρων, λαμβάνει ή άλλη 
μεραία ημέραν νά σηκώσ·/) τούς μάρτυρας αύτοΰ. Ιία ί ούτως 
γενομένων θέτει καί αύτος εις τον κριτήν, καί ζη τε ί καί αύ- 
τος άπόφασιν πληρεστάτην. Καί ό κριτής διδοΐ ημέραν της 

15 τελείας άποφάσεως· καί εις την ημέραν γράφει ό κριτής την
άπόοασιν καί άναγινώσκει αυτήν παρουσία τών μερών καί τής

κρίσεως.
| Ά πόφασις π λ η ρεσ τά τη . « Γινοοσκέτωσαν πάντες ώς εν- φ. 

προσθεν έμοΟ του νοταρίου καί μαρτύρων τών κάτωθεν δηλω- 
80 θησομένων ό πανιερώτατος καί θεοτίμητος επίσκοπος Άρσηνόης 

κυρ δείνα, πρόεδρος πόλεως καί ενορίας ΙΙάφου έκδωκεν πλη - 
ρεστάτην άπόφασιν περιέχων ούτως —  Γινωσκέτωσαν πάντες 
οί την παρούσαν πληρεστάτην άπόφασιν άναλαβόντες καί άκού- 
σαν|τες], οτι ημείς δείνα διά τής χάριτος τού θεού επίσκοπος 

25 Α’ρσηνόης, πρόεδρος πόλεως καί ενορίας ΙΙάφου, γνωρίσαντες άπό 
την ύπόθεσιν τών μνήστρων τών γεναμένων αναμεταξύ τής 
δείνα καί τού δείνα, ούτινος δείνα λίβελλος έδόθη κατά  τού 
μνηστοΰ αύτής δείνα εις πληρεστάτην δίκην περιέχων ούτως 
(καί γράφε τον λίβελλον ό'λον), δίκης κρατηθείσης νομίμου εις

(1) χειρ. ίδουμηγε.
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αύτό, δρκων γενομένων τού είπεΐν την ,άλήθειαν, ερωτήσεων 
καί άποκρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, μαρτύρων προσκομισθέν- 
των, δι δρκων στενευθέντων, καί τά  λαληθέντα παρ’ αύτών π ι- 
στώς γραφέντα καί διά συγκαταθέσεως τών μερών άναγνωσθέντα 
καί κηρυχθέντα, ύστερον άσφαλήσαντο τήν δίκην καί αίτήθη- 5 
σαν τήν άπόφασιν, καί έδόθη αύτοΐς ημέρα τού πληρεστάτην 
άπόφασιν άκουσαι, ής (1) ημέρας κρεμμαμένης, έρευνήσαντες 
τάς πράξεις αύτών άκριβώς, έχοντες δε καί βουλήν μετά  λο- 
γίμων άνδρών άποφήνομ,εν ούτως, ώς δτι ή κυρά δείνα τήν 
έ'ννοιαν αύτής καλώς ύπέδειξεν ήμΐν- δθεν όρίζομεν τον προρ- ίο  
ρηθέντα δείνα τού είναι μετά  τής δείνα, ώς έχοντες τέλειον 
γάμον καθώς άπ α ιτε ι τδ  δίκαιον. ΙΙερί δε ·ίής προικός, ή ετέ
ρων ζητημάτω ν ών έχει παρ’ αύτής αίτήσαι, μετά  τήν σύσμιξιν 
έτοίμως έχομεν τού αύκροάσασθαι αύτοΰ καί ποιήσαι δίκαιον 
ώς ώ φειλεν. Έγράφη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη ή παρούσα άπό- 15 
φασις, παρόντος τού δείνα καί δείνα, μηνδς δείνα, ημέρας 
δείνα καί έτους δείνα ».

Καί μ ετά  τήν άνάγνωσιν άπέρχουνται εις τούς οίκους αύ
τών είς έκαστος, καί καρτερεί ό κριτής μέχρι καί ημέρας ι· 
καί έάν λάβη τήν γυναίκα καί ήνε μετ’ αύτής δόξα τω  θεώ, 20 
εί δέ ούχ ύπάγη  είναι μ.ετ αύτής, διαβδν τάς ι ημέρας στε
νεύει τον άνθρωπον ό κριτής μέχρις δτου πληρούση τήν άπο- 
φασιν τήν δοθεΐσαν παρά τής έκκλησίας.

ΣΤ. Περί δρου καί διαθέσεως γάμου (2).
Γάμ,ος έστίν άνδρδς καί [γυναικός] συνάφεια, ήγουν σύσμι- 25 

ξις καί συμπλήρωσις, θείου τε  καί άνθρωπίνου δικαίου κοινωνία.

(1 ) χειρ. εΐς.
(2) Έ ν  τίο περιΟοιρίω « ζήτει ένπροσΟεν κεφάλαιον » .



Αεί δέ τον άνθρωπον καί τήν γυναίκα όπου μέλλουν όρμα- 
στήναι του είναι αυτούς άμφοτέρους μιας πίστεως, καί ούχί 

άλλ ω ς.
ΙΊρος τούς ανθρώπους όπού άλλης πίστεως είναι, ή καί όρ- 

5 μαστή καν άνθρωπος, καν γυναίκα, ή όρμασία εκείνη ούδέν 

α ς ια ζ ε ι.
Γάμος ούδέν γένεται, άνέν καί καθίσα, άνθρωπος μετά  της 

γυναίκας, ή άνέν καί συντύχή της, αν μή άν τής έσμικτή, τότε 

γίνετα ι καί καλείται γά μ ος. 'Γούτο όριζομεν, εάν ένε αύτεξού- 
10 σιοι, *η ύπεξούσιοι, ηγουν μέ τον ορισμόν τούς γονείς αύτών, 

ότι ορίζουν οι θείοι νόμοι: Έννόμους δέ γάμους πληροΰσιν οί 
Ρωμαίοι, όταν ένέ ό άνθρωπος χρόνων ιδ' καί άνωθεν, ομοίως 
καί ή γυναίκα νά ένε χρόνων ιβ' καί άνωθεν, θέλής αυτεξού

σιοι, θέλ'ρς υπεξούσιοι.
15 ’Εάν ώρμάστη γυναίκα δίχως τον ορισμόν τούς γονείς αύ

τής καί έποίησεν παιδίν, ούδέν καλείται εις την κληρονομιάν 
του | πάππου, διότις ό γάμος έγένετο δίχως τάξιν ώς γενα-φ. 

μένου έξω του όρισμοΰ τού π α τρός.
Ό  αύτεξούσιος υιός, τουτοδήλον όπού ένε έξιο άπό τό ψω- 

20 μιν του πατρός αύτοΟ, έχων τελείαν την ηλικίαν δύναται καί 
χωρίς τον ορισμόν του πατρός νά όρμαστή, ηγουν ό άνθρωπος 
νά ένε άπό τούς ιε' χρόνους έως τούς ιη ', ή δέ κόρη νά ένε 
άπό τούς ιε’ έως τούς κ ε ', καί προικίζονται παρά του πατρός 
τής κόρης, έξουσία του άρχοντος, εί μή βούλωνται οί γο νείς .

25 Καί ό πάππος. καλώς συναινεΤ, μη όντος πατρός, εις την 
όρμασίαν, διότις πρώτος γονεύς ό πάππος έστίν .

Καί εάν ό πατήρ ύπάρχΥ) δαιμονιάριος, ό πάππος δύναται 
συναινεΐν τώ  γάμω , διότις ό υιός ούκ έστιν έρρωμένος τον 
νοΰν · ώςαύτως καί έάν ό πάππος μαίνεται, ό πατήρ τής κό- 

30 ρης ού χρήζε^ τ ^ν σύναισιν (1) τού π ά π π ου .

(1) γραπτών, συναίνεσιν.
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Αύτεξουσία κόρη θέλει νά δευτερογαμήση άνευ του όρισμοΰ 
του πατρός αύτής, μή δευτερογαμήσή · εί δέ έτελεύτησεν ό 
πατήρ, μέ τον ορισμόν καί την βουλήν του κοντότερα συγ
γενούς αυτής άς όρμαστή μέ τον ορισμόν τού κριτού τής 
χώρας- καί όπου θελήσει ή γυναίκα όρμάζεται, διότις αύτε- 5 
ξουσία έστίν, καί κάλλιον ένε το θέλημάν της παροΰ τό θέ
λημα τούς γονείς αυτής.

Ά κομή κόρη όπου διαβή τούς κ ε ' χρόνους, καί ούδέν τήν 
όρμάσγι ό κΰρίς της, δύναται ή κόρη νά όρμαστή μοναχή δίχως 

τό θέλημα τούς γονείς αυτής. Καί έάν δυναστεύεται παρά 10 
τούς γονείς μηνυέτω τώ  έπάρχω, καί ό έπαρχος νά δ (όση ορι
σμόν τής όρμασίας.

’Εάν αύτεξουσία κόρη όρμαστή μέ άνθριυπον οίον ούδέν τής 
πρέπει, έξω τού όρισμοΰ τού πατρός αυτής, δύναται ό πατήρ 
νά ποίησή τήν θυγατέραν αυτού άπόκληρην, νά μή δέν κερ- 15 

δαίση άπό τό γονικόν αύτής τ ίπ ο τε , καθώς λέγει βιβλ. λζ' 
τίτλος α', διάταξις ις·’.

Οί συγκλητικοί μή άγαγέσθωσαν άπερριμμένας γυναίκας, 
τούτέστιν τά  άρχοντόπουλλα ή οί έ'χοντες εξουσίαν μή δέν 
έπάρουσιν γυναίκας άναξίας εκείνους, οίον δούλην, ή θυγατέ- 20 
ραν δούλης, ή όπού ήτον δούλη καί έλευθερώθη, ή τήν κόρην 
της, ή πορνικάς, ή άλλας [τάς] ούδέν πρέπουν, καθώς λέγει 
βίβλος α', τ ίτλος θ', διάταξις θ'.

'Ομοίως καί θυγατέρα άξιωματικοΰ μή λάβγι όρμασία ά - 
πρεπές α ύ τή ς- εί δέ καί έβγή άκομή καί ό κΰρίς της άπαί 25 
τό άξίωμα, [ούδέν] έξιάζει ή όρμασία, διότις έξαρχής ήτον ό 
γάμος δεφεντεμένος διά τό ό πατήρ ήτον εις τό άξίω μα.

'Εάν τις, άνευ νά ένε εκείνος τό σώμ-άν του έκεϊ, δύναται 
διά γραφής αύτοΰ καί διά άποκρισιαρίου καί νά έχν) εξουσίαν 
αύτού ώς προκουράτωρος, δύναται ποιήσαι όρμασίαν εις αύτόν, 
καί νά τήν φέργ καί εις τό όσπίτιν του, καί ή όρμασία έξιά-
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ζε ι· καί έάν άποθάνή ό άνθρωπος, χρεωστεΐ ή γυναίκα νά τόν
κλαύση καί νά ζητήση δίκαια προικός.

Ή  (1) παρκάτω των ιβ ' χρόνων (2) έάν όρμαστή, οφεί
λει νά μηδέν μ ιγή  μετ’ αύτής, έως ούν άπληρώσει τά  ι β’ έτη 

5 μετ’ α ύ το ΰ .
Εί δέ ήγόρασεν ό άνθρωπο; γυναίκα ώς διά  νά τή ς  όρμα

στή, καί εκείνος άντιδική νά μηδέν τής όρμαστ?), έάν άποδει- 
χθή το τοιοΰτον στοίχημα, χρεωστεΐ ό άρχιερεύς νά τον στε- 
νεύσή νά όρμαστή, καί έάν ούχ ύπακούσή, | έλευθερουται ή ? 

10 δούλη .
Ού πασα συνάφεια πληροί γάμον προς εκείνην όπου ούδέν 

έ'χει ηλικίαν γάμου, άλλά καί άν ένε καί ό γάμ.ος παράνομος, 
δύναται νά λύσ·ρ τον γάμον το άλλο πρόσωπον καί νά όρμα

στή μέ άλλον.
15 'Ομοίως καί ό έξηπαρθενεύσας κόρην προ του νά γένεται 

ή κόρη χρόνων ιγ', έάν ούδέν τ η ; όρμαστή, χρεωστεΐ προς την 
κόρην ην εφθειρεν το ημισυ της ύποστάσεως αύτου, καθώς 

ορίζει βίβλος λε', τίτλος α', διάταξις ι.
Ή  ορφανή έχει εξουσίαν νά όρμαστή ό'που άρεστή, δίχως 

20 τον ορισμόν του κουρατόρου αύτής, ό'τι ό έπ ίτροπο; έπ ιτρο- 
πεύει εις τ ά  όρισθέντα της διαθήκης, ό δέ κουράτωρ δίδοται 
προς την κόρην, η προ; τόν νέον, μέχρι κ ε ' χρόνων, νά μ.ή δέν 
καταλυθή το πραγμ.α τής ορφανής, ή δέ όρμασία ένε εις τό  

θέλημα της κόρης.
25 Έ άν άποδω τά  στο ιχήματα  ό επίτροπος προς τόν κουρά- 

τοραν νά όρμαστή μέ τ'ήν ορφανήν, ούδέν δύναται νά τής όρ

μαστή, έάν μή πλήρωσή τά  κ ε’ έτη * εϊ δέ καί συναφθή μετ’ 
αύτης προ τούτου, δύναται κατηγορεΐσθαι ώς μοιχός καί ό 

γάμος ούδέν έξ ιά ζε ι.
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(1) χειρ. ήη. (2) χρόνων.

Ο έπίτροπος ού δύναται λαβεΐν την ορφανήν προς γάμον,
άλλ  ούδέ ό υιός αύτου δύναται όρμαστήναι μετ’ αύτης, έάν

μή έν τω  καιρω του θανάτου καί τής έπιτροπής διωρίσατο
ό πατήρ τής κόρης του όρμαστήναι μετ’ αύτης.

Ό  πατήρ όπου ούδέν άντιδικεΐ τήν όρμ,ασίαν του υίοΰ του 5

αίσχρας γεναμένης, δοκεΐ τοΐς νόμοι; ό'τι μέ τόν ορισμόν του 
γένεται ή όρμασία, καί διά τούτο καί τά  παιδία  του υίοΰ του 
γίνουνται γνήσιοι έγγονοι καί τρέφουνται παρά του πάππου, 
καί διά τής σιγής αύτοΰ ού δύναται τούς εγγονας αύτοϋ.

Καί έάν ό υιός μου λάβή γυναίκα μέ τόν ορισμόν μου καί ίο  
άπορεΐ, κάγώ  ό πατήρ  εύπορος υπάρχω, υπόκειμαι του τρέ- 
φειν τούς παΐδας του υίοΰ μου.

Έ άν λάβή άνθρωπος κόρην εις υιοθεσίαν, ού δύναται όρμά-
σαι τόν υιόν του μετ’ αύτής, έάν μή αύτεξουσιάσή τόν υιόν
αύτου, ή έκείνην τήν έπήρεν εις υιοθεσίαν, εί δέ άλλεως γενα- 15 
μένης τής όρμασίας, δύνανται χωρισθήναι.

Ό  έχων έξουσίαν εις χώραν, καί έχε ι υιόν ή συγγενείς, ού 
δύναται όρμασαι αύτούς εις τόν λαόν Öv έχει άποκάτου του, 
δοκεΐ γάρ δυναστεύειν τά ; όρμασίας, καί ούδέν έξιάζει ό γ ά 
μος έκεΐνος. Τούτο διώρισται παρά του εύσεβεστάτου βασι- 20
λέως κυροΰ Λέοντος του Σοφοΰ, έάν μή γένετα ι ή όρμασία 
έξ άρεσκείας άμφοτέρων, πρώτον άναφέρωσιν τήν όρμασίαν τή  
βασιλεία, κα ί ούτως προστάξει τής βασιλείας οφείλει γενέ—
σ θ α ι.

Έ ά ν  ύπάρχή άνθρωπος έλεύθερος, ή ομοίως καί γυναίκα, 25
καί όρμαστοϋν άμφότεροι ώς δοκοΰντες ότι έλεύθεροι υπάρ
χουν, ύστερον φανή τό έν πρόσωπον ότι ένε δούλος, ή χρεω
σ τεΐ παροικείαν αύθέντου τινός, δύναται έμφανήσαι τω  κριτή 
καί χωρισθήναι.

Έ άν παρά τάς διατάξεις τά ; ώρισμένας έκ τής έπαρχία; 30 
έν ή εγχειρ ίζεται έπάρή γυναίκα μ ετά  τήν συγκατάθεσιν καί
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θέλημα αυτής, ό γάμος άχρηστός έστιν, τά  παιδία  δέ τά  
ποιήσει μέ έκείνην τήν γυναίκα ένε νόμιμα παιδία του πα - 
τρός α υ τ ώ ν  τέως έάν το ποίηση αύτό καί έπάρη τήν | άνω-φ. 31. 

θεν ρηθεΐσαν γυναίκα, επιδίδει πρόστιμον προς τήν έξουσίαν 
5 δέκα λίτρας χρυσαφίου καί έκβάλλεται τής έξουσία;.

Πάλιν όρίζομεν ό τι υιός, ή κόρη δαιμονιαρίου όπου πέφ τει 

άπό κακήν ασθένεια, ή έκείνου όπου κρατηθή εί; πόλεμον, 
έχει άδειαν νά άρμαστή ό άνθρωπο; γυναίκα, καί ή γυναίκα 
άνδρα, δίχω ; νά καρτερέσουν τον ορισμόν τού πατρός αύτών ·

10 ούδέ ανθρώπου όπου αίχμαλωτισΟή ή γυναίκα του ούδέν δύνα- 
τα ι νά όρμαστή έως ότου άκούη ότι ζή  ό άνήρ αύτής· άμφι- 
βαλλομένης τ ή ;  ζωής αύτού, χρήζει νά καρτερέση έως ε' χρό
νους, καί τότε νά όρμαστή, καθώς μαρτυρεί βίβλος κγ ', τ ίτλ ο ; 

δ', διάταξις η'.
15 Καί οί τού άφρονο;, ήγουν τού μωρού, καί οί τού δα ιμο- 

νιάρου παΐδε; καλώ; λαμβάνωσιν γυναίκα; εί; γάμον καί δι- 
δούν προίκα; καί προγάμου δωρεά; διά τού κουοατόρου έκείνου 
ού δέδωκεν ή έκκλησία, ή ή εξουσία, τουτοδήλον μέ τόν ορι
σμόν τής εξουσία;, ή τού έπαρχου τ ή ;  πόλεως, πλήν χρεω- 

20 στοΰσιν νά τό  δεόσουν εΐδησιν καί τού ; καλλιωτέρους (1) συγ
γενείς αύτών καί νά γράψουν καί τήν προίκα έγράφω;, ι'να 
μή μετά  καιρόν γίνετα ι χρήσις καί βλαβούν οί πα ίδε; διά 
τήν αφορμήν ότι ένε παίδε; μωρών, ή δαιμονιάρων. ΙΙάλιν λέ- 

γομεν, ό, τ ι  άνδρόγυνον ώρμάσθη, έάν συμβή καί δαιμονιστή,
25 ή μπορεί ή έκκλησία, έάν ποίηση έρευναν καί ευρη ό τι είχεν 

τήν  άρρωστίαν πριν νά όρμαστή, χω ρ ίζετα ι- εί δέ εύρεθή ότι 
άφόν ώρμάστη έσυνέβη αύτή; ή άρρωστία, μένει μέ τόν άν- 

δραν αύτής έω; θανάτου αύτού.
Έ άν ό πατήρ  αίχμαλωτισθή καί εμεινεν εί; τήν αϊχμαλω - 

30 σίαν μέχρι καί γ ’ χρόνου;, καί έγνωρίσουν τά  παιδία του ότι 

(1) χειρ. καλλοιωτέρου; .
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ένε εί; τήν δείνα χώραν αιχμάλω τος, δόνανται τά  παιδία  νά 
όρμαστοΰν νόμιμον γάμον · εί δέ καί προ τών τριών χρόνων 
έλευθεροιθή ό πατήρ, έάν άρεσθή ό πατήρ, μένει ό γάμος, εί 
δέ ούκ άρεσθή, δύναται χωρίσαι α ύ τ ο ύ ;- εί δέ ούκ άκούσωσιν, 
δύναται ό πατήρ λαβεΐν τήν ούσίαν όλην ώ ; έδικόν του πραγ- 5 
μα καί τού ; πα ΐδα; ποιήσαι άποκλήρους.

Ό  άγοράσα; α ίχμάλω την καί μ ιγή  μετ’ αύτή;, ε ίτα  βουλη
θή ,πωλήσαι αύτήν, ούκ έ'χει έξουσίαν, ώ ; άγοράσα; διά τ ή ; 
μίξεως τήν τιμ ή ν  αύτή;, καί έστιν ελεύθερο;. Καί έάν ποιή- 
ση παιδία μ ετ’ αύτής μένουν παρά τού πατρός, καί κληρονο- 10 

μούν μετά  θάνατον ώ ; γνήσιοι πα ίδε;, εί μή υπάρχουν έτεροι 
πα ίδε; έξ έννόμου γά μ ου .

”0  έξ ίδίου κόπου καί μόχθου άγορασθείς ού δύναται είναι 
υπεξούσιό; τίνος, ή πατρός, ή συγγενών.

Ού δύναται τήν ύπό άλλου έλευθερωθεΐσαν γαμεΐσθαι ύπό 15 
άλλου, άνευ τή ; είδήσεω; τού έλευθερώσαντο; αύτήν.

’Εξορία γάμον ού λύει, άλλά μένει κα τά  τήν ποογεγραμμέ- 
νην νομοθεσίαν παρελθόντος τ ή ;  τρ ιετία ;, ή π εντα ετ ία ς .

Η παλλακή τού ίδίου αύθέντου γενομένη άπελεύθερη, καί 
στανέω τού αύθέντη τη ; έάν ύπάγη καί όρμαστή, ή όρμασία, 20 
έάν ούδέν θελήσει ό αύθέντη ;τη ;, ούδέν έ ξ ιά ζ ε ι.’

"Οπου έπάρη γυναίκα εί; τό όσπίτιν του παρκάτω  πχροΰ 
ούδέν ένε έκεΐνος, άς τήν παραστήση εί; τήν έκκλησίαν καί 

ά; θέση μαρτυρίαν έπάνω της ότι έπαίρνει την ώ ; δουλεύτριάν
32. του εις τό όσπίτιν του, ότι έάν μ ιγή  μ ετ’ αύτής νά λογισθή | 25 

ώ; καύκαν του, είδ’ ού μή γ ε  καί λάβη την άμάρτυρον καί μ ι
γή μετ’ αύτής, λογ ίζετα ι ώς γυναΐκάν του, καί τ ά  πα ιδ ία  τά  
ποιήσει μετ’ αύτή ; έστιν νόμιμα.

ΛΑν δανειστώ άπό  γυναικός νομίσματα, ύστερον όρμαστώ 
μετ’ αύτής εί; νόμιμον γάμον, ούδέν χρεωστούν τά  περπύρατα 30 
νά λογισθούν είς χρέος, αλλά μένουν ά '.ώνυρα.
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Υιός όπου ενε εί; τον ορισμόν του πατρό;, ηγουν υπεξού
σιος, κακώς πολιτευόμενος άς τον όρμάση ό πατήρ, θέλη, καν 
ού θέλη, διά τό μή δέν πέση εις πλεΐον ατιμ ίαν καί ζημίαν

του πατρός καί τών συγγενών.
Ό  δέ υιός ό βουλόμενο; έν σωφροσύνη ζήσαι μή άναγκα- 

σθή ό πατήρ του ορμασαι αύτον, ό τ ι κάλλιόν έστιν ή ευγέ

νεια παρά τήν όρμασίαν.
Καί ό κωφός καί ό άλαλος, ηγουν ό βωβός, δύναται όρμα- 

στήναι, καί ό τεχθ ε ί; υιός γνήσιός έστιν τού πατρός, ώ ; γενα-

) μ.ένη; προς τον πατέρα νόμιμος γάμος.
Καί ό μέν έ'χων τού; όρχεις έν τοϊς νεφροΐς δύναται καί 

αύτός όρμαστήναι, ό δέ ευνούχος ού δύναται όρμ,αστήναι · ότι 
τρεΤς ευνούχοι είσιν ό θλιβίας, ό καστράτος καί ό μαλακός έκ 

κοιλίας,
5 Ό  πρός έλευθέραν κόρην ποιήσας έπ’ αύτής πόρον, ηγουν 

έξηπαρθενέψει αυτήν, άπ’ αυτήν τήν ήμέραν έστίν γυναΐκά του, 
ώςπερ νά ειχέν της όρμαστήν καί τό τε  νά μ ιγή  μ ε τ’ α ύτής .

Εί δέ ή κόρη διαβή τούς κ ε' χρόνους καί δώση ανθρώπου 
μ,ιγήναι μετ’ αύτής, ού δοκεΐ βία γενέσθαι εις αύτήν, άλλ’

!0 ίδιοπροαιρέτως, ώς μοιχός λογ ίζετα ι καί μέ τό θέλημαν αύ

τής έφθάρη .
Πάλιν λέγομεν ή δοκοΰσα λαβεΐν χρήμ.ατα παρά τίνος άν- 

δρός καί μ ιγή  ό άνήρ μ ε τ’ αύτής, δοκεΐ άγοράζειν τήν μίξιν,

καί ούδέν βλαβερόν έξει ό φθείρας α ύ τή ν .
25 'Ομοίως γέγρα πτα ι έν τοϊς αρχαίοι; νόμοις ό'τι ό βουλόμ.ε- 

νος λαβεΐν γυναίκα μέχρι καί τέσσερα στεφάνια ήμπορεΐ νά 
λάβη, εί δέ τήν σήμερον ού δύναται άνθρωπο; νά λάβη εί μή 
δεύτερον γάμον, καί τούτο παραχωρεί ή έκκλησία διά τήν 
νεότηταν τού άνδρός, ότι τής γυναίκα; έδόθη νόμος τής δευ- 

30 τερογαμίας, τού δέ άνθρούπου ούχί, άλλά μ ία ν .
"Εστω καί τούτο φανερόν τοϊς πάσιν, ότι ε" τ ι ;  τολμήση

1  1 1  2. Κ  I Π Ρ  Ο Γ. κκηου ι
πρός τέταρτον ή τρίτον γάμον προσελθεΐν, ού μόνον ό τοιοΰ- 
τος γάμος λογισθήσεται εις ούδέν, άλλά καί τά  πα ιδ ία  όπού 
γεννηθούν άπ εκείνους τούς γάμου; ού λογίζουνται νόμιμοι 
παϊδες, άλλά άνομίας υιούς, καί ού κληρονομοΰσιν έκ τών πα 
τρικών ούδέν, έάν μή βουληθή ό πατήρ ώς ξένους δώ πρός
αυτούς τ ι  μικρήν φιλοτιμίαν έν τή  διαθήκη αύτού, καί άλ
λως ο ύ χ ί.

I  , ^ ·  , -
Ζ. Περί τούς λυόμενους τον γάμον, ή τήν μ.νηστείαν, άφορ- 

μής ότι ένελαβώθην αύτούς ό πατήρ  αύτού διά τής άγίας κο- 
λυμ.βήθρας, ηγουν τού άγίου βαπτίσματος. 10

ΙΙαρίσταται ό άνθρωπος, ·ή ή γυναίκα μέ τόν άβουκάτον 
αύτούς ένπροσθεν τού κριτοΰ, ή πολλάκις τού άρχιερέως, καί 
λέγει ούτως, « δέσποτα, δέεται τήν άγιωσύνην σου ή δείνα 
ότι νά όρίσης νά τάξουν τόν όεΐνα άνθρωπον νά έλθη έ'νπρο- 
σθεν τής άγιωσύνης σου. » Καί ορίζει καί τάσσουν αύτον πρώ- 15 
τον τάξιμ.ον, καί γράφει ό νοτάριος οΰτω; « ώρίσθη ό δείνα δε- 
κανός νά τάξη  τόν δείνα εις τήν  αιτησιν τή ς δείνα διά τού

33. πρώ|του ταξίματος (καί γράφει τήν ήμέραν) » . Όμ.οίως καί άν 
ούκ έλθη, γράφει καί το δεύτερον τάξιμον, ώσαύτως καί τό 
τρ ίτον .

Καί έάν έλθη, παρίσταται καί λέγει ούτως. « Δέσποτα, π α - 
ρίσταται ή δείνα, θυγατέρα τού δείνα έ'νποοσθεν τής άγιω 
σύνης σου καί πο ιεί τήν άγιωσύνην σου ότι νά τό έγνωρίσης, 
ότι ό πατήρ αύτής ό δείνα έμνηστεύσατο έαυτήν μετά  τού 
δείνα, μή γινώσκουσαν ότι ύπήρχεν άδελφός αύτής πνευμ.ατι- 25 
κός, διά τό έσήκωσεν αύτήν ό δείνα καί πατήρ αύτού άπό 
τής άγίας κολυμ-βήθρας, καί διά τούτο ού δύναται πληρώσαι 
μ ετ ' αύτού τέλειον γάμον, καί διά τούτο ζη τε ί λύσιν τών 
τοιούτων μνήστρων ι> . Καί έάν θέλη ό άνθρωπος απολογείται

20
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ή τήν ομολογίαν, ·ή τήν άρνησιν, εί δέ καί ού θέλϊ], |ζ !η τε ΐ έ
γράφως λίβελλον πληρέσ .ατον, καί ό κριτής ορίζει νά δώσουν 

καί λίβελλον καί ή μέραν τακτήν · καί γράφει τα ΰ τα  π ά ντα  ό

νοτάριος, καί ύπάσ ιν .
Γ> Ιναί εις τήν ήμέραν τήν τακτήν έρχεται ή γυναίκα καί 

φέρει λίβελλον εγραφον ο ύ τω ς. « ’Εμπροσθεν ύμών, πανιερώ ία- 
τε  καί θεοτίμητε έπίσκοπε δείνα, πρόεδρε πόλεως καί ένο- 

ρίας Πάφου.
Εί δέ ενε άλλος κριτής παρου τον αρχιερέα, γράφει ούτως.

10 «Έ μπροσθεν ύμών, θεοφιλέστατε ίερεύς κυρ δείνα σακελ- 
λάριε (ή ώς ακούει το όφφίκιν του) καί έκ προσούπου του πα- 
νιερωτάτου καί θεοτιμήτου έπισκόπου δείνα προέδρου πόλεως 
καί ένορίας δείνα, παοισταμένη κάγώ  ή δείνα θυγάτηρ του 
δείνα προβάλλομαι καί λέγω κατά  του δείνα υίοΰ του δεΐ- 

15 να, ώς ότι προλαβών έμνηστεύσατό με ό πατήρ μου μ.ετά τοΰ 
δείνα, μή γινωσκουσα ότι ό πατήρ αύτοΰ ό κΰρ δείνα έσή- 
κωσέν με άπό τής άγίας κολυμβήθρας καί ένεκεν τούτου υπάρ
χε ι αδελφός μου πνευματικός καί ού δύναμαι πληρώσαι γάμον 
μ ετ’ αύτοΰ. "Οθεν αιτώ  τήν ύμών α γιότητα  κάγώ  ή δείνα 

20 ώς ί /α  έκκλησιαστικώς καί άποφαντικώς δρίσης τά  προρρηθεντα 
μνήστρα εις ούδέν ύπάρχουν, καί διαζεύξής τ ά  ρηθέντα μνή- 
στρα ώς γεγονότα  δι’ έργου καί ούχ ώς δικαίου, ώς ύπάρχει 
ό δείνα άδελφός μ.ου πνευματικός διά τής άγίας κολυμ-βή- 
θρας . Τ αΰτα  δέ λέγω  σωζομένου τοΰ δικαίου καί τ ά  εξής, 

23 προβάλλομαι τοΰ αύςήσαι καί έλαττώσαι η .
Είθ’ ούτως γράφει ό νοτάριος όπισθεν τοΰ λιβέλλου « προσ- 

εκομ.ίσθη ό παρών λίβελλος τήν δείνα ήμέραν, καί έδόθη τοΰ 
άλλου μέρους ήμέρα τοΰ σκέψασθαι τήν  δείνα ήμέραν εις τάς 
τόσας τοΰ μηνός » Καί άπέρχουνται έως ημέρας δ’, καί εις 

30 τήν ήμέραν έρχεται τό άλλο μέρος καί ζ η τ ε ί ήμέραν τοΰ δού
ναι πά ντα  τά  δικαιώματα, καί άλλας ημέρας δ”.

Πρώτα δ ίκ α ια . Καί εις τήν ήμ,έραν φέρνει έγράφως τά  δί
καιά του καί λέγει « Κ ατά τοΰ λιβέλλου τοΰ προσκομισθέντος 
παρά τής κυρας δείνα καί μνήστης μου, έν πρώτοις μου δ ι-  
καιώμασιν άπολογοΰμαι κάγώ  δείνα καί λέγο> ώ[ς] ότι περί 
τό λέγει ότι ύπάρχω άδελφος αύτής πνευματικός, καί ούδέν 5 
οφείλει πληρώσαι ώς λέγει τέλειον γάμον μετ’ έμοΰ, ούκ οίδεν 
τ ί  λέγει, ότι ό πατήρ μου έσήκωσεν αύτήν άπό τής άγίας 
κολυμβήθρας, καί ούδέν καθαρίζει καί λέγει πόσον καιρόν έχει, 
ή μήνας, ή ημέρας, καί δ ιά  τοΰτο άπολογοΰμαι καί λέγω ότι 
σκοτινά διαλέγεται, ώς μαθητευθεΐσα παρά κακοποιών άνδρών ίο  
τα ΰ τα  προβάλλεται, άλλω τε  καί μ.εγάλότερον, ούτε τούς ετέ
ρους τούς μετά  τοΰ πατρός μου άναδεξαμένους αύτήν δηλοϊ, 
άλλά διαλέγετα ι άλλης έξ άλλου, καί διά τοΰτο ούδέ έγώ 
οφείλω τοΰ άπολογηθήναι αύτής, άλλά δέομ,αι τήν ύμών άγιό— 
τ η τ α  τοΰ στενεΰσαι ταύτην έκκλησιαστικώς τοΰ έλθεΐν μετά  13 
τών προικιμαίων πραγμάτω ν καί πληρώσαι τόν γάμον, καθώς 
α π α ιτε ί τό δίκαιον, μ ετ’ έμ.οΰ · άλλω τε λέγει ότι τ ά  μνήστρα 

ο. 34.τά  γεγονότα  μέσον ήμών γέ|γοναν δι’ έργου καί ούχ ώς δ ι
καίου, καί τα ΰ τα  άδύνατόν έστιν αύτήν τοΰ λέγειν, έπεί όν
τως ζών ό πατήρ αύτής ήράσθη καί έγένοντο μέσον άξιολό- 2ο 
γων άνδρών ίδιοπροαιρέτως καί αύτής μ ετά  τοΰ πατρός σ υγ- 
κατατεθείσης, διά τοΰτο ούκ ώφειλεν ταΰτα  λέγειν, άλλ’ ούν 
άπό κακοσυμβούλων άνδρών λέγει ταΰτα , καί ούκ οφείλει ή 
άγιωσύνη ύμών τοΰ άκροάσασθαι αύτή, άλλά μάλλον στενεΰσαι 
αυτήν καθώς άνωθεν είρηκα τοΰ πληρώσαι τόν γάμον » .

Ε ίτα λαμβάνει καί ή γυναίκα, ή ό προκουράτωρ αύτής άλ
λην ήμέραν, ήγουν δ' ημέρας τοΰ άνανεώσαι τόν λίβελλον · 
μετά δέ τάς δ ημέρας τάς τακτάς έρχεται ή γυναίκα καί 
παρίσταται μετά  τοΰ άβουκάτου καί λέγει έγράφως:

Δεύτερα δ ίκα ια . « Κ ατά τών πρώτων δικαιωμάτων τών 30 
προσκομισθέντων παρά τοΰ δείνα έν δευτέροις μ.ου δικαιώμα-

Τ II  Σ Κ Υ Π Ρ Ο  Υ. 559



560 ΕΛΛΙΙΜΚΟΙ ΚΟΛΙΟΙ

σιν, άπολογουρχι κάγώ  ή δείνα καί λέγω  όπερ έλεξα εν ττρώ- 
τοις ρου δικαιώρασιν έν τω  ήρετέρω λιβέλλω πάλιν το αύτό 
λέγω , ό τι ήρέτερος αδελφός ό δείνα υπάρχει διά τ?5ς άγιας 
κολυρβήθρας καί ού δύναραι πληρώσαι ρ.ετ’ αύτοΰ τέλειον γ ά 
ρον, άλλά καί τά  ρνήστρα διαζεΰξαι ώς γεναρένα δ ί  έργου 
κα ί ούχ ώς δικαίου - ρέσον γάρ αδελφών οϋ σ υνίσ τχτχι γάρος, 
άλλά ασύστατός έστιν καί εις ούδέν λ ο γ ίζετα ι. Περί δέ 8ν 

λέγει ότι σκοτινά διαλέγοραι, οϋκ οιδεν τ ί  λέγει · έπεί γάρ 
λέγω  ότι ό πατήρ αύτοΰ έσήκωσέν ρε άπό τής αγίας κολυρ- 

.0 βήθρχς, σώζει τα ΰ τα , όταν δέ γένετα ι καιρός τής άποδείξεως 
παρά των ραρτύρων, τό τε  οί έρχόρενοί ροι ράρτυρες όφείλου- 
σιν εκείνοι καθχρΐσαι καί τον καιρόν καί τήν  ήρέραν καί τους 
άνδρας τούς συρπαρόντας. Διά τοΰτο άνάθωραι εις τήν ύρε-

τέραν αγιότηταν καί α ιτώ  ρέσην άποφασιν » .
15 Ε ιτα  πάλιν έρχεται το άλλο ρέρος καί ζ η τ ε ί πάλιν του 

δούναι τρ ίτα  του καθχρΐσαι τ ά  δεύτερα. Καί διδοΐ αύτοΰ ό 
κριτής ήρέρας δ’, καί είς τήν ήρέραν τήν  τακ τήν έρχεται καί

Λέγει έγράφους ούτω ς-
Τ ρίτα  δ ίκα ια . « Κ ατά (I)  των δευτέρων δικαιω ράτω ν των

20 προσκοριαθέντων παρά τής κυρας όδεΐνα καί ρνηστής ρου, έν
τρίτοις ρου δικαιώρασιν άπολογοΰραι κάγώ  δείνα καί λέγω ,
ώ ςό τι όπερ έλεξα έν τοΐς πρώτοις ρου δικαιώρασιν πάλιν τό
αύτό λέγω , ότι ό λίβελλος τής κυρας δείνα καί ρνηστής ρου
σκοτινά διαλέγετα ι καί άνωφελές, ό τ ι ούδερίαν αλήθειαν λέ-

26 γει, άλλ’ ώς ραθητευθεΐσα λέγει τά  προβαλλόρενα κεφάλαια,
ώς ψευδορένης τής τοιούτης άθέσροις λόγοις καί άφορραΐς.
Διά τοι τούτο αιτώ  τήν ύρών αγιότητα , ώς άναθόρενος είς
ύρας του δοΰναι πληρεστάτην άπόφασιν, του ρηκέτι παρα-
χωρήσαι ταύτην είς ετερον πρόσωπον έκπληρώσαι ρηδερίαν

(1) χειρ. Κατατα.
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κράτησιν γάρου, άλλ’ ούν ρ ε τ  έροΰ, καί πληρώσαι τά  συρ- 
φωνηθέντα καθώς τό δίκαιον α π α ιτε ί » .

Ε ίτα  γράφει ό νοτάριος τήν ήρέραν ότε προσεκορέσθησαν 
τά  παρόντα δίκαια, καί διδοΐ ό κριτής ήρέραν τής ρέσης ά- 
ποφάσεως, καί γράφει τήν ήρέραν. Καί είς τήν ήρέραν έχων 5 

ό κριτής τήν βουλήν λέγει έγράφως ούτως:
Μέση άπόφασις. « ’Επί (1) τή  υποθέσει τών άρφοτέρων ρερών, 

τής τε  δείνα άπαί τό έ'ν ρέρος, καί του δείνα καί ρνηστοΰ 
αυτής άπαί τό ετερον ρέρος, ήρεΐς δείνα έλέω θεοΰ επίσκο
πος Άοσηνόης (καί τά  εξής) σκέψαντες τάς πράξεις αυτών ά - ίο  
κριβώς, έχοντες δέ καί βουλήν ρ ετά  λογίρων άνδρών, άποφή- 
νωρεν έγράφως καί διά ρέσης άποφάσεως όρίζορεν ούτω ς- 
άνατρέπορεν τά  δίκαια τά  δοθέντα παρά του δεΐ/α , καί όρί
ζορεν αυτόν του άπολογηθήναι είς τήν α’ίτησιν τής δείνα » .

Κ αί γράφει ό νοτάριος « Έγράφη, έκηρύχθη ή παρούσα ρέση 15 
3ν· άπόφασις είς τάς έτοσας | του ρηνός, παρόντος του δείνα 

(τούτέστιν τούς ράρτυρας όπου εύρίσκονται). » Καί άπέρ- 
χ ο υ ντχ ι.

Καί εί ρέν βούλωνται, κρατουν τήν δίκην, εί δέ ού βού- 
λωνται, καρτερουν τάς ι ήρέρας- καί πληρουρ,ένων τών ι ή - 20 
ρερών, έ’ρχουντχι άρφότεροι καί κρατοΰν τήν δίκην. Καί λέγει 
ό άνθρωπος « άρνοΰραι (άρνεΐται τ ά  λεγόρενα ιός λέγουνται) 
καί αιτώ  τάς αποδείξεις » . Καί όρνύουν- ή ρέν γυναίκα ό- 
ρνύει « τά  προβαλλόρενα παρ’ αυτής δικαίως τά  προβάλλεται, 
καί έάν ένε χρήσις νά φέρφ ράρτυρας, νά ρή δέ παρακαλέσί) 25 
τους, νά ρή δέ ξενιάσγ τους, άνρέ νά τούς φέρή δικαίως πι- 
στώς » . Ό ροίω ς καί ή άλλη ρεραία όρ,νύει « ότι (2) δίκαια 
καί πιστά διαφεντεύγεται, καί άνέν καί ένε χρήσις ραρτύρων) 

νά ρή δέ ξενιάσή τους, νά ρή δέ παρακαλέσ») τους » .

(1 ) χειρ. Έ π ε ί. (2 ) χειρ. ε τ ι .
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Καί Ορίζει την γυναίκα νά προσφέρω έγράφως τά  προβάλ- 
υ .χ τχ ·  «Π ροβάλλομαι κάγώ ή δείνα έπάνω εις τον δρ/.ον μου 
έτι, δ τ ι έμνηστεύθην έ τ ι ζώντο; του πατρό; μου μετά  του 
δείνα, ετι, δτι ούκ έγίνωσκον δτι ό πατήρ αύτοΰ ό κυρ δεϊ- 

5 να έσήκωσέν με άπαί τής αγίας κολυμβήθρας ■ ετι, δ τ ι καί διά 
τούτο υπάρχω άδελφή αύτοΰ πνευματική και ού δύναμαι πλη- 
ρώσαι μετ’ αύτοΰ γάμ,ον · ετι, δτι και τοΰτο δικαίως το ζητώ  » .

Καί το άλλο πρόσωπον, ήγουν ό άνθρο>πος, έρωταται κεφά
λαιο ν προς κεφάλαιον, καί ό νοτάριος γράφει ώς λέγει είς τά  

50 έοω τήματα . Καί εΐ μεν όμολογήστ) ό άνθρωπος, δόξα τώ  θείο, 
εί δ’ ού μή γε, προοφέρνει ή γυναίκα μάρτυρας, καί ονοματί
ζει τους κρυφά, καί τάσσουν αύτους, καί είς την ημέραν έρ- 

χο υ ντα ι.
Καί ή άλλη μεραιά προσφέρνει τ ά  έρωτήματα, καθώς έγρά- 

55 ψαμεν εις τάς άλλας τάς όπισθεν προσφέρσεις. Καί ούτως ο
μνύουν καί λέγουν ό καθείς μάρτυς λόγον προς λόγον, καί ό 

νοτάριος γράφει καί λέγει ούτως ·
« Προβάλλεται ή δείνα δτι έστιν θυγάτηρ του δείνα » . 

Καί ό μάρτυς λέγει ή ναί, ή ούχί · καί ό κριτής « πώς τδ 

20 γινώ σκεις; »
Πάλιν λέγει « δτι λέγει ό'τι ελαβεν μνήστοα ήγουν εύχήν 

καί άσπασι/,όν » . Καί πάλιν αποκρίνεται. « Καί πώς το γι- 
νώσκεις; ήσουν έκεϊ, ή ήκουσέςτο; » Καί άποκρίνουνται, καί 

ό νοτάριος γράφει.
25 Πάλιν έρωτών λέγει « δτι 6 πατήρ τοϋ δείνα έσήκωσέν 

την άπδ τήν αγίαν κολυμβήθραν · καί πώς τδ γινώ σκεις; ήσουν 
έκεϊ, ή ήκουσές τ ο ; » Καί αποκρίνεται, καί ό νοτάριος γράφει.

Πάλιν λέγει « καί διά τοΰτο υπάρχει άδελφή αύτοΰ πνευ

ματική , καί ζητεί νά χωριστή, τ ί  λέγεις; η 

50 Καί εΐ τ ι  εΐπουν οί μάρτυρες.
Εϊ; τήν ημέραν δτι τελειωθοΰν οι μάρτυρες όλοι διδοϊ ή-
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μέραν, καί ανοίγουν τούς μάρτυρας, καί κηρύσσουν τούς μάρ
τυρας · καί άν θέλή ή άλλη μεραία, έπαίρνει έγράφως τούς 
μαρτυρας καί ήμέραν νά είπή κατ’ αύτών - καί έάν εΐπή, έπαίρ- 
νει ή άλλη μεραία τδ είπεϊν τους καί λέγει κατ’ αύτούς · καί 
μετα το είπεΐν, επαιρει ή άλλη μεραία νά τούς άνασηκώσή. 5

Και ούτως διδοϊ ό κριτής ήμέραν νά δώσή τήν άπόφασιν, 
καί εις τήν ήμέραν άναγινώσκεται ή άπόφασις έγράφως ούτως.

Α ποφασις. « Γινωσκετωσαν πάντες οί τήν παρούσαν π λη 
ρεστάτην άπόφασιν άναλαβόντες καί άκούσαντε; ώς έμπροσθεν 
έμοΰ του νοταρίου νομικού καί γραφέως ό πανιερώτατο; καί 10 
θ-οτιμητος επίσκοπος δείνα εκδωκεν πληρεστάτην άπόφασιν 
περιεχων ούτως. —  Γινωσκετωσαν πάντες οί τήν παρούσαν 
πληρεστάτην άπόφασιν άναλαβόντες καί άκούσαντες δτι ήυ.εις 
δεϊνα επίσκοπος, πρόεδρός πόλεως κ.αί ενορίας δείνα, γνωοί- 

f. 36 σαντες άπδ τήν έγκλητον | ού προεβάλετο ή δείνα θυγάτηρ 15 

τοΰ δείνα κατά  του μνηστοΰ αύτής κΰρ δείνα έμπροσθεν 
ήμών, ούτινος κυρ ας δείνα λίβελλος έδόθη εί; πληρεστάτην 
δίκην περιέχων ούτως· (καί άναγινώσκεται 6 λίβελλος παρά 
του νοταρίου. Ε ίτα  λέγει ό κριτής) δίκης κρατηθείση; νομί
μου είς αύτό, όρκων γενομένων του είπεϊν τήν άλήθειαν, έρω- 20 
τήσεων καί αποκρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, μαρτύρων προ- 
σκομισθέντων, δ ι' δρκων στενευθέντων, καί τ ά  λαληθέντα παο’ 
αύτών πιστώς γραφέντα καί διά συγκαταθέσεως των μερών ά- 
ναγνωσθέντα καί κηρυχθέντα, ύστερον άσφαλίσαντο τήν δίκην 
καί αίτήθησαν τήν άπόφασιν άκουσαι, ής ήμέρας κρεμαμένης, 25 
έρευνήσαντες τάς πράξεις αύτών ακριβώς, έχοντε; δέ καί βου
λήν μετά  λογίμων άνδρών, άποφήνωμεν έγράφως καί διά πλη- 
ρεστάτης άποφάσεως όρίζομεν ούτως- δτι ή δείνα καλώς ύ- 
πέδειξεν ήμϊν τήν έννοιαν αύτής, διά το ι τοΰτο κατακρίνοντες 
τδν δείνα, δτι ού δύναται είναι άνδοας νόμιμος τής δεϊνα, 30 
καί όρίζομεν αύτήν πληρώσαι γάμον είς έτερον πρόσωπον ε'ν-
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θα καί βούλεται, ώ ; ύπαρχων ό δείνα αδελφό; αυτή; πνευμα

τικό; .
α Έ γράφη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη ή παρούσα άπόφασι; τήν 

δείνα ήμέραν του ετου;  δείνα, παρόντων άνδρών καί μαρτύ
ρων του δείνα καί δείνα, καί δείνα μηνό; καί ετου;, καί

ίνδικτιών ή προγραφεΐσα » .
Καί μετά  ι" ήμερα; βάλλουν εί; εργον τήν  άπόφασιν, εάν 

ούδέν γένετα ι κράξιμον ■ εί δέ γενή, μένουν έο>; ου νά λάβγ 

πέρα; τό κράξιμον.
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Τ ίτλο ; Η'. Περί κεκωλυμένων γάμω ν.
Ή  συγγένεια ονομά έστιν γενικόν, μοιράζεται δέ εϊ; τρία 

πρόσωπα, εϊ; άνιόντα;, ήγουν πατέραν, ή μητέραν, εί; κατιόν- 

τα ;, καί εί; τού; έκ πλαγίου .
’Ανιόντα; μέν λέγει, ώ ; άνωθεν εϊπομεν, πατέραν, μητέραν, 

πάππον, μάμμην καί τού; άλλου; όπου έρχουνται έξ αυτού; · 
κατιόντε; δέ οίον υιό;, έκγόνοι καί οί τούτων κατώτεροι · έκ 
πλαγίου δέ οϊ μήτε ή μ ά ; έγέννησαν, ού'τε ή μ εΐ; αύτού;, άν 
μή ήναι έκ τό γένο; μα ; καί έκ την ρίζαν μα;, οίον αδελφό; 
καί άδελφή, θείο;, θεία, άνεψίος, άνεψία, έξάδελφο;, έξαδέλφη 
καί οί έκ τούτων κατώτεροι, ού; λέγει τό βιβλίον μεζ τ ίτλο ;

γ ', δ ιά τα ξ ι; ε'. .
Ού'τε συγγενή; έστιν, ούτε μ.έρο; συγγενοΰ όπου γεννηθή 

άπό γάμου συγγενοΰ μου, ό'που ένε ό γά μ ο ; κεκωλυμένο; .
β. Πάλιν λέγομεν ό'τι οί συγγενεΐ; πρώτο; βαθμό; έστιν ό 

πατήρ καί ή μήτηρ καί οί άνω συγγενεΐ;, δεύτερο; βαθμό; 
ήσαν υιοί καί ή κόραι; καί ό'σοι έρχουνται έξ αύτού;, έκ πλα
γίου οί άδελφοί, καν άνδρε;, καν γυναίκα; καί ό'σοι έ'ρχουνται 
έξ αύτού;. Καί τα υ τα  λέγομεν διά τά ; κληρονομιά;, ότι προσ- 
έοχουνται προτήτερον υιοί, δεύτερον οί άπό τον κύριν, ή την

μάναν, τρίτον εί; τ ά ;  κληρονομιά; οί άδελφοί καί όσοι έρχουν- 
ται έξ αύτού;· καί διά τούτο σώζουνται ή κληρονομίαι.

γ . Ή  καθαμία τά ξ ι; συγγενεία; έχει διαφόρου; βαθμού;, διά 
τούτο έμοιράσαμεν ένθάδε τού; συγγενεΐ; ί'να μή έχουν δια
φορά; . 3

ο.37. δ. "Εκαστον γάρ των βαθμών τών προ|σώπων βαθμ,όν έναν 
αποτελεί, καί άπλώ ; όσαι γενέσει; είσίν, τοσούτοι βαθμοί - ή -  
γουν πατήρ έγέννησεν υιού; τρεις, τρεΐ; βαθμού;, ήγουν τρία 
προσώπατα, τρεΐ; βαθμού; · ό καθεί; άδελφό; έχει ένα βαθ
μόν, ώ ; καί έ'ν πρόσωπον. 10

ε. Καί ά τεχθ έ ί; άπό γυναικό; έλευθέρα; έκ τού ήμετέρου 
άδελφοΰ, καν άπό πορνεία; έγεννήθη, φυσικό; συγγενή; μου 
υ π ά ρ χε ι. ■

ς \ Δυσχερή; έστιν, τούτέστιν ούδέν έρχεται μετά  χοεμοός ό 
συγγενή; όποΰ έ'ρχεται άπό αδελφόν εί; κληρονομιάν, άλλά 15 
πρότερον όφείλομεν τρέχειν πρότερα εί; τά  παιδία  τού; κλη
ρονόμου;, καί άν ούδέν ε χ γ  πα ιδία  ό κληρονόμ.ο;, νά δράμη,ς 
εί; τού; γονει;, ήγουν πατέραν, ή μητέραν · καί άν ούκ ε χ γ  
ή τέκνα, ή γονεΐ;, τό τε κατέρχου εί; τού; άδελφού;, ή πρό
τερον άνέρχου έπ ί τού; γονείς, έάν θέλη; νά έρευνήσνι; τού ; 20 
βαθμού;, ε ίτα  άνέρχου εί; τού ; κατιόντα;, καί τούτον εύρήσει;, 
τότε έρχου εί; τό έκ πλαγίου πρόσωπον, ήγουν τού; θείου;, 
καί εύρήσει; τό ζητούμενον πρόσωπον τό πλέον κοντότερα 
καί οΰτω ; άπόδο; τήν  κληρονομιάν.

ζ. Οίον, ό υιό; μου πόσον μού έστιν βαθμό;; έγώ έγέννησα 25 
τον υιόν μου, έναν βαθμόν άπετέλεσεν, ήγουν πρώτου βαθμού .
Ο' π ά π π ο ; μου πόσου μού έστιν βαθμού; καί λέγομεν, έμέ 
έγέννησεν ό πατήρ , τόν πατέρα ό π ά π π ο ;, ιδού δύο γεννήσει;, 
δυο βαθμ,ούς άπετέλεσαν έστιν ούν ό π ά π π ο ; δευτέρου βαθμού. 
Ουτω; μετροΰμεν καί μητρό;, καί μ άμ μ η ;, καί π ά ντα ; τού; 30 
κατιόντα; καί άνδοα; καί θηλεία;.
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η. ’Επί δέ τους έκ πλαγίου ώς εϊπομεν αδελφούς πρότερον 
δεϊ άνιέναι έπ ί το  πρώτον πρόσωπον · καί μέτρησα'. τάς γεν
νήσεις τών αδελφών χα ί ψήφιζε έως καί τί> πρόσωπον τί>

ζητείς, χα ί εύρήσεις την αλήθειαν.
5 θ. Τούς κεκωλυμένους γάμους όρίζομεν ούτως · έπ ί μεν γάρ

τούς γονείς, οίον τούς ανιόντας καί χατιόντας οίον παϊδας, εις 
άπέραντον τούτέστιν πάντοτε ό γάμος υπάρχει κωλυμένος,

καν έξ έννόμου γάμου ένε, καν πορνικοί.
t. Ού δύναται άνθρωπος λαβεϊν εις γάμον την ιδίαν μ ά μ - 

10 μην, ή την έγγόνη, είτε φυσικαί αν ενε, είτε θετα ί · θετός
γάρ έστιν, ήν λάβω άπό την  εκκλησίαν να την άναγιώσω ώς
θυγατέραν μου, ή καν έλευθερωθή καί έποίησεν αύτήν ό λα
βών αύτεξουσίαν, ού δύναμαι λαβεϊν ταύτην διά  τό έχρημά- 

τισεν θυγάτηρ τού πατρόςμου.
15 ια· Καί μέσον πάλιν τών αδελφών ώνπερ λέγουνται έκ π λ α 

γίου συγγενείς έχει καί εί; αυτούς κώλυσι; · ήγουν τού αδελφού 
μου, ·η τής άδελφής μου θυγατέραν λαμβάνειν ού δύναμαι πρός 
γάμον, άλλ’ ούδέ την τούτου έκγόνην, έάν έρχουνται μέχρι καί 
εις δ* πρόσωπον, ούδέ την θυγατέραν του θείου μου, ή τής θεία; 

20 μου, ή τού έξαδέλφου μου, παράνομος γάρ ό γάμος.
ιβ. Ά λ λ ’ ούδέ ό υιός μου δύναται λαβεϊν την έκγόνην αύτών 

οίτινες λέγουνται διςεςάδελφοι, άλλ’ ούδέ την προς πατρός ή 
μητρος θείαν, ή καν καί ε’ισιν θεταί, επειδή μητέρων τάξιν 
έπέχουσιν, καί π ώ ; ήμπορεϊ τούτο να γενή ; οίον ό πάππος 

25 μου ό προς πατρός εχων υιόν τον έμόν πατέρα έλαβεν κόρην 
εις θέσιν άπό εκκλησίας, καί ό μεν πατήρ μου εκραςεν αύτήν 
κόρην του θετήν, έγώ δε θετήν αδελφήν, πώ ; δύναμαι ταύτην 
λαβεϊν εί; γάμον; ταύτη γάρ ή συγγενεία ούκ έστιν ή λεγο- 
μένη παρά τού; λατίνους σάγγηνα, παρά δε τούς Ρωμαίου; 

30 άφ’ αίματος | λ έ γ ε τ α ι1 τούτο ού δύναμαι συναφθήναι εί; γάμον, φ, 

ότι έστιν γά μ ο ; παράνομο;.
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ιγ. Είσίν δέ καί έτεροι συγγενείς όπού ούδέν ενε κατά  σάρκα 

συγγενείς, άνμέ ενε οδς άγχιστεύς, ο3; καλούσιν οί χωρικοί 
διπλοσυνπεθέρους, αύτοι δέ ψηφούνται μέχρι καί εβδόμου βα
θμού, καί ούτως έξέρχουνται τής συγγενείας.

ιδ. Ά λ λ ’ ούδέ ό υιό; μου δύναται λαβεϊν τήν διςεξάδελφην 5 
αύτοΰ, διότι σώζει τον έκτον βαθμόν, άλλ’ ούδέ τήν  προ; π α 
τρός ή πρός μητρός θείαν, εί καί είσιν θεταί, έπειδή μητέρων 
τάξιν έπέχουσιν1 καί πώς ένπαίνει νά έχω θετήν θείαν; οίον 
ό πάππος μου άπό τήν μεραίαν τού πατρός μου έχων υιόν τόν 
κΰρίν μου έπήρεν κόρην θετήν, καί ό πατήρ μου έκάλει αύτήν^ 10 
θετήν άδελφήν, έγώ δέ θείαν. Ίΐςαύτω ς ούδέ τήν μεγάλην 
θείαν δύναμαι λαβεϊν, τούτέστιν τού πάππου  άδελφήν, εί καί 
θετή έστιν, έπε ihr, μάμμων τάξιν έπέχουσιν.

ιε. Είσίν δέ καί έτεροι οΐ ούκ έστιν συγγενείς κατά σάρκα, 
άλλ’ ούν καλούνται διπλοσυνπεθέροι, οίτινες έρχουνται άπό δι- 15 
πλών προσώπων έξω άπό συγγενείας άφ’ α ίμ α το ς1 οίον ούδέν μου 
έμπαίνει έπαραι τήν έμήν προγονήν, ή νύμ φ η1 καί προγονή 
μέν έστιν, ήν άνθρωπος πρότερον συνοικέσιον έμ ίγη τή  έμή 
γυναικί, ήν έλαβον έγώ άπό θανάτου έκείνου, καί έγγόνη καί 
προεγγόνη τής γ α μ ε τ ή ς μ ο υ 1 νύμφη δέ λέγετα ι ή τού υιού 20 
μου ή τού έγγόνου μου γ α μ ε τ ή . Ά λ λ ’ ούδέ τήν πενθεράν δύ- 
ναταί τις λαβεϊν εί; γάμον, εύρίσκομεν γάρ έχειν θυγατέραν 
καί μ ά να .

ις*. Ά λ λ ’ ούδέ τήν  μητρυιάν μου, ήν έσχεν ό πατήρ μου εί; 
γαμετήν, άλλ’ ούδέ τήν  τούτου πελ λα κ ίδα ν1 εύρίσκουνται δέ 25 
αύται εις τάξιν μητέρων, οίτινες οί μ ιγέντες μ ετ’ αύτών έξαι- 
ροΰνται τής τών χριστιανών τά ξεω ς.

ιζ. Πάλιν λέγομεν καί ετέρους οίτινες καί αύτοί λέγουνται 
κεκωλυμένοι γ ά μ ο ι1 ού δύναμαι λαβεϊν τήν θυγατέραν τής 
άποζευχθείση; μ.οι γυναικός1 ποία  γάρ έστιν τ α ύ τ η ; ούχί έκεί- 30 
νην τήν έχωρίσθην εξ αύτής καί είχεν έξ άλλου θυγατέραν,
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άλλ’ ούν εΐ καί έ/ωρίσθην άπδ γυναικός, καί έλαβεν άνδρα καί 
ετεκεν έξ αύτοΰ θυγατέραν, ούδέ αύτήν δύναμαι έχειν ού'τε είς 
πορνείαν. Ούδέ τήν του πατρό; μου, ή τοΰ αδελφού μου μνη
στήν, ήγουν ή εχουσα ευχήν καί άσπασμόν, καν είς γάμον 

5 ούκ έμίγη εί ό πατήρ  μου, εί ό αδελφός μου.
ΐ7ΐ. Πάλιν λέγομεν δ τ ι έλαβον κόρην είς μνηστείαν, ήγουν 

έλαβον μ ε τ ’ αύτής εύχήν καί ασπασμόν, έτελεύτησεν εν τώ 
καιρω τής μνηστείας, ού δύναμαι λαβεΐν τήν αύταδέλφην αύ
τής είς γάμον, διότι εύρίσκομαι έχειν δύο άδελφάς καί έστίν 

10 αίμομίκτης, εί καί γάμος ού παρηκολούθησεν · ούδέ τήν τα ύ τη ; 
θείαν, δΓ ού, θεου μεσάζοντος, αί ψυχαί αύτών σ υνά πτοντα ι.

ιθ. Καί ό φυσικός γάρ πατήρ® ού λαμβάνει τήν πορνογενήν 
αύτοΰ θυγατέρα, τδ φύσει γάρ δίκαιον καί τδ εύπρεπές έν 
τοϊς γάμοις σκοποΰμεν, διά τδ τοΰ αίματος συγγενές. Τ αΰτα  

15 δέ λέγομεν καί περί δούλων, ομοίως καί περί διπλοσυμπενθε- 
ρίας · ού μόνον γάρ ή του πατρός μου, άλλά καί ή τοΰ π ά π - 
που γαμετή  μητρυιά λέγετα ι, καί κωλύομαι αύτάς λαβεΐν εις 

γ ά μ ο υ ;.
κ. Πενθερά έστιν ή μήτηρ καί ή μάμμη τής γαμετής μου 

20 καί ούδεμίαν έξ αύτών λαμβάνω είς γαμετήν, ούδέ τήν μη
τέραν τής ποτέ μου γεναμένης μνηστής, ής ού παρηκο|λουθή-φ· 39 
σεν γάμος * γεγονεν γάρ καί αύτή πενθερά, ώς άσπασόμην τήν 
ταύτης θυγατέρα έν τω καιοώ τής μνηστείας· ού'τε τήν γ υ 
ναίκα τοΰ προγονού μου, εύρίσκομαι γάρ έχειν μάναν καί θυ- 

25 γατέρα, διότις έμ ίγη  τής μητρδς 
νύμφη αύτής ώ θυγατέρα ταύτης 
κωλύομαι έχειν ταύτην ώς γαμ ετή  

κα. Τήν προγονήν τής αδελφής 
δύναμαι · έγω γάρ καί ή έμή άδελφή ύπάρχομεν προσώπατα 

30 δύο, ό πατήρ τής προγονής τής αδελφής μου έγενοντο προσιό- 
π α τα  δύο, όμοΰ έξ άγ/ισ τε ία ς τέσσαρα, καί κωλύουνται οί
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τοΰ προγονού μου, και ή 
ίζεται, καί διά τοΰτο

λαβεΐν εί; γάμον ο ύ

ταΰτα  ποιοΰντες, διότις ό τέταρτο ; βαθμός κω λύεται. Ού
τε ή μ.ητρυια λαμβάνει τον γενόμ.ενον άνδρα τής προγονής 
αύτής.

Εν τοις γαμοις ού μονον τδ  ώρισμένον ποιοΰμεν, άλλά καί 
τδ εύπρεπές, τουτοδήλον έάν έντέχετα ι νά γενή . 5

κβ. Την εκ πορνείας άδελφήν ούδεις λαμ.βάνει είς γάμον · 
διότι ό πατήρ μου έμιγη τή  ταύτης μητρί, πώς δύναμαι κάγώ 
εχειν γαμετήν τήν θυγατέραν αύτής;

Ούτε ό θετός πατήρ τήν τοΰ θετοΰ υίοΰ θυγατέραν, ή τήν 
έγγόνην, δ ιότι; ή θέσι; ού λύεται, ότι κρείσσων ή ψυχή τοις ίο  
σώμασιν. Ούτε ό θετδς υιός τήν τοΰ θετοΰ πατρδς μητέραν, 
ή άδελφήν αύτής, ή τήν άπδ υίοΰ έγγόνην.

Ούκ εστιν εύπρεπές τήν γυναίκα του πάτρωνας έν ή έλευ- 
θερώθη, τήν μάναν του, ή τήν γυναΐκάν του λαβεΐν είς γάμον, 
διά την τ ψ η ν .  ¡5

κγ. Ουτε ο πατήρ τοΰ επίτροπου, οΰτε ό συνυπεςούσιο; 
αύτοΰ αδελφό; δύνανται γαμεΐν τήν ορφανήν διότις ό καιρός 
τής έπιτροπής ούκ έλυθη, πώς δύναμαι λαβεΐν, ή ό πατήρ μου, 
ή ό υιός μου, ή ό αδελφός μου; ή γάρ ορφανή ύπάρχει υπε
ξούσια τοΰ έπιτρεπευομ.ενου αύτής, δοκεΐ γάρ δυναστεύσαντες 20 
ή κολακεύσαντες, καί διά τοΰτο κωλύομεν αύτού; γαμεΐσθα ι.

κδ. Καί ό κουράτωρ τής γαστρδς, ή τής ουσίας ύπόκειται 
τή κωλύσει, διότις ό έπίτροπος δίδοται έν τή  διαθήκη, ό δέ 
κουράτωρ δίδοται παρά τής έκκλησίας, ή τής έξουσίας. Πάλιν 
ό έπίτροπος έπιτροπεύει μέχρι ή τοΰ πληρώσαι τά  ληγάτα , ή 25 
τοΰ έλθεΐν είς έφηβότηταν οί παΐδες, καν άρρενες, καν θήλειαι, 
ήγουν μέχρι τούς ιβ' χρόνους έν τα ΐς  θηλείαις, εν δέ τοις άρ- 
ρεσιν ιε' χρόνους · ό δέ κουράτωρ ούχ ούτως, άλλά μέχρι των 
κε' έτών διά τδ μή μειωθήναι τήν ούσίαν τών π α ίδ ω ν  δτι 
κουράτορα ό πατήρ ού δίδωσιν, άλλ’ έπίτροπον · δτι ό κουρά- 30 
τωρ οφείλει στρέφειν λογαριασμόν τοις πράγμασιν τοΰ όοφα-
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νοϋ, ό δέ επ ίτροπο; στρέφει δσον έπιτρόπευσεν καί διωρίσατο 

ό πατήρ έν τή  διαθήκη μόνον.
κε. ’Εάν κατηγορηθή άνθρωπο; εί; μοιχείαν γυναικό;, έκ 

δικαίου ού δύναται έχειν ταύτην γαμέτην, δ ιότι; ό μο ιχό ; ούτε 
ΰ συμ.παθεΐται, εί μη ποιούντο; την εντολήν τ η ; μοιχεία ;, καί 

π ώ ; δύναται έχειν ευλογίαν παρά ιερέω;, άφωρισμένου ό'ντο; 
καί μ ο ι/ο υ ; Διά τούτο κωλύομεν τού ; τοιούτου; τ ή ;  συνά
φεια; τ ή ;  μοιχεία; ώ ; έξωθεν δντα ; τή ; εκκλησία;.

κς\ *0 παρθένον ή γήραν άρπάσα; οϋ δύναται ταύτην λαδεΐν 
10 εί; γάμον, δ ιότι; ύπόκειται καί αυτό; έγκλ ή μ α τι καί έντολήν 

παρά τ ή ; εκκλησία;· εί γάρ καί ό πατήρ αυτή; μετά  τα ϋ τα  
συναινεΐ, | δ ιότι; πρότερον έσχεν θλίψιν καί κατάραν έπ  αύτώφ- 40· 
καί ού συναίνεσεν, ύστερον αδύνατον αύτώ συναινεΐν.

κζ. Ό  μέντοι άπό του άγίου βαπτίσ ματο; τινά δεξάμενο;
15 ού δύναται ταύτην ύστερον πρό; γάμον άγάγεσθαι ώ ; δήθεν 

γεναμένην θυγατέραν αύτοΰ, ουδέ τήν τα ύ τη ; μητέραν, ή θυ

γατέραν, άλλ’ ουδέ ό υιό; αύτοΰ, έπειδή ούδέν άλλω; εί μή 
έχων έπ’ αυτή; πατρικήν δ ιά θεσ ιν  καί πιο; δύναται λαδεΐν 
θυγατέραν ήν καί ό υιό; αύτοϋ αδελφήν πνευματικήν κράξειν 

20 οφείλει; δι’ ού τούτου; αί ψυχαί αύτών έν κολάσει κατακρί- 

νονται.
κη. Έ λαδον κόρην έκ τ ή ; άγία ; κολυμδήθρα;, έ'χων δέ ό 

πατήρ μετά  τα ϋ τα  έτέραν κόρην, ήν ούκ έλαδον έκ τ ή ; άγ ία ; 
κολυμδήθρα;, ταύτην δύναμαι δούναι τω  υίω μου εί; γάμον,

25 δ ιότι; μετά τήν σήκωσιν τ ή ;  κολυμπήθρα; έγενόμην, ήγουν 
έγεννήθη ήν έλαδον εί; νύμφην τω  υίω μου, καθώ; λέγει βι- 
βλίον ε' του κώδικο;, τ ίτλ ο ; ς ,  δ ιά τα ξι; ς  .

κθ. "Εστω καί αύτό γνωστόν πάσιν, ό αδελφό; του άδελφοΰ 
μου ούκ έστιν μου συγγενή;, καί π ώ ;;  ό πατήρ μου έ'λαδεν 

30 τήν μητέραν μου εί; γαμετήν, έγέννησεν έμέναν · άπέθανεν ό 
πατήρ μου, έλαδεν ή μητέρα μου άλλον εί; γάμον, έ'-χεν καί
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αύτό; άπό άλλη; γυναικό; υιόν · έποίησεν καί μέ τήν μητέραν 
μου παιδίν · έγώ μέν τόν γεννηθέντα παρά τ ή ; μητρό; μου 

έχω  τούτον αδελφόν, καί ό γεννηθεί; παρά τ ή ;  μητρό; μ.ου 
έξ έτερου άνδρό; εκείνον έχει αδελφόν, έγώ δέ τόν εκείνου, 
συγγενεΐ; ούχ ύπάργημεν.

θ. ΙΙερι του; γονεΐ; του; λαδοντα; δεύτερον γάμον καί μή 

ληγατεύσαντα; τού; πα ΐδα ; αύτών, ή έπιτροπεύσχντα; τήν 
προίκα τ ή ; μ,ητρό; αύτών τήν πρώ ην.

ΙΙαρίστανται οί πενθεροί, ήτο ι οι γονείς των παίδων, καν μή- 
τηρ, καν πατήρ, έμπροσθεν του κριτοϋ, ή του έπισκόπου, καί 10 
χοιοϋν νά τάξουν τόν άνθρωπον όπου έδευτερογάμησεν α' τά ξ ι- 
μ.ον, καί εαν ελθη, δοζα τω  θεω, ειό ού μη γε, τάσσουν αύτόν 
και το δεύτερον · ομοίω; αν ούκ ελθη, τάσσουν καί τό τρίτον, 
καί εί μή έλθη, άφορίζουν αύτόν ώ; φυγόδικον. Καί τα ϋ τα  
πά ντα  γράφει ό νοτάριο; καί τά  τα ξ ίμ α τα  καί τόν άφορι- 15 
σμόν ώ; φυγόδικον.

Καί όταν έ'λθη καί ζητήση συμπάθειον, πληρόνει τ ά ;  έξο
δο υ; του άντιδίκου του ώ ; τήν ήμέραν ότι συμ.παθηθή.

Καί ούτω; λέγει ό συνήγορο; πρό; τόν κριτήν ότι « δέσπο
τά  μου παρίσταται ό δείνα καί οί άπερφχνισμένοι πα ΐδε; τ ή ; 20 
θυγατρό; αύτοΰ, καί λέγουν ούτω ; ότι ώρμασαν τήν θυ γα τέ
ραν αύτών κυράν δείνα μετά  προικιμαίων πραγμάτω ν ποσου
μένων περπύρατα τόσα μέ τού κϋρ δείνα, καί παρελθόντο; 
εκείνη;, έλαδεν αύτό; δεύτερον συνοικέσιον, μ.ή έπιτροπεύσα; 
τού; π α ΐδα ; αύτοϋ τήν προίκα τ ή ; μητρό; αύτών, καί α ίτοϋ- 25 
μεν τήν άγιωσύνην σου του όρίσαι καί στρέψαι τήν προίκα 
τή ; μητρό; τών παιδιών » .

Καί έάν όμολογήση, δόξα σοι ό θεό;, εί δέ ζητήση έγρά- 
φω;, ά; δώση ό κριτή; ήμέραν τοϋ δούναι έγρχφον λιδελλον,



καί άς τό γοάψγ) ό νοτάριος, καί εις τήν ημέραν ήν έπάργ 
άς φέργι εγραφον λίβελλον ούτω ς.

Λίβελλος ■ « έμπροσθεν υμών πανιερώτατε καί θεοτίμητε 
επίσκοπε κυρ δείνα, πρόεδρε πόλεως καί ενορίας δείνα, παρι- 

5 σταμένη κάγώ  ή δείνα προβάλλομαι καί λέγω κατά  του κΰρ 

δείνα καί ποτέ γεναμένου γαμβρού μου, ώς δτι προλαβών ώρ- 
μασα αυτόν μετ’ έκείνης τ*75ς ήμετέρας θυγατρός κυρας δεϊνα 
μετά  προικιμαίων πραγμάτων, αξία ή προίξ καί ποσου|μένηφ. 

περπύρατα τόσα, καί τεκνοποιήσασα μετ’ αύτου παϊδας τόσους,
10 καί ζήσασα μετ’ αύτου ούκ ολίγον καιρόν άπήλθεν είς τάς έκεΐ- 

θεν μονάς κατά  τό βουλητόν του Κυρίου · άπέμειναν οί άπερ- 
φανισμένοι μετ’ αύτοΰ, καί αυτός μή δυνηθείς καρτερέσαι την 
χηρείαν ελαβεν δεύτερον συνοικέσιον, μή έπιτροπεύσας την 
προίκα της θυγατρός μου χάριν των παιδίων, άλλ’ ουν κρατεί 

Ιό  ταύτην είς την εξουσίαν αύτου ούκ οίδα ποίω τρόπω . "Οθεν 
αίτιο την ύμών αγιότητα  ώς ί'να έκκλησιαστικώς καί άποφαν- 
τικώς όρίσ'ρς τόν προρρηθέντα κυρ δείνα τοΟ στρέψαι καί δού
ναι μοι την προίκα εκείνης της θυγατρός μου, δικαίου των ά - 
περφανισμένων παίδων αύτής, καθώς έχάσεν πασα δίκαιον 3 

20 ηλπιζεν έχειν άπό ταύτην την προίκα, μη έπιτροπεύσας ταύ
την προ του συνζευχθηναι είς δεύτερον συνοικέσιον, καθώς α
π α ιτε ί τό δίκαιον. ΤαΟτα δέ λέγω σωζομένου του δικαίου, 
καί τ ά  εξής, προβάλλω δέ του αύξήσαι καί έλαττώσαι » .

Καί έχει τρείς λιβέλλους · ό είς δέδοται είς την αύλην, καί 
25 σημειόνει αύτόν ό νοτάριος όπισθεν, καί τόν έτερον διδοΐ τον 

ό κριτής του έγκαλουμένου, καί τόν τρίτον έ'χει τον ό άβου- 
κάτος όπου έγκαλέει · καί διδοί του καί ήμέραν τής σκέψεως 
ημέρας δ', καί μετά  ταυτα  άπέρχουνται.

Καί είς την ημέραν έρχεται, καί αν θέλγι ό άντίδικος κρα- 

30 τ ε ΐ  την δίκην, καί άν ούδέν Οέλη, λαμβάνει άλλας δ’ ήμερα; 
νά δώση πασα δίκαιον ο έχει κα τά  του λιβέλλου, καί υ π ά γ ε ι’
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καί είς την ημέραν έρχεται καί φέρνει έγράφως καί λέγει 
ούτως ·

Πρώτα δίκαια. « Κατά του λιβέλλου του προσκομισθέντος 
κ α τ ’ έμοϋ δείνα παρά τής κυρας δείνα καί πενθερας μου, καί 
ώς λέγει α ιτε ί δικαίου των άπερφανισμένων καί ήμετέρων π α ι-  5 
δίων, απολογούμαι κάγώ δείνα έν πρώτοις μου δικαιώμασιν 
καί λέγο> ώς ό'τι ούδέν όφείλιο του άπολογηθήναι αύτής έν 

τω  παρ’ αύτής κατ’ έμοΰ δοθέντι λιβέλλω διά τό ούδείς, ώς 
πιστεύω, δύναται ρλεπήσαι την διαφέρουσαν προίκα των έμών 
παιδίων άλλος παρ’ έμοΰ, ότι κα ί τό κέρδος καί ή ζημία  έμοί ίο  
διαφέρει έτ ι ζών καί μετά  θάνατον αύτών · διά τοΰτο λέγω 
ο τι ούδέν οφείλω του άπολογηθήναι αύτής, άλλω τε  καί μεγα - 
λότερον ώς οτι μέχρι καί τήν σήμερον πασα έξοδος των παί
δων παρ’ έμοΰ έξοδεύεται καί διοικονεΐται (1), καί διά τούτο 
λέγω ώς ό'τι ούδέν οφείλω του άπολογηθήναι αύτής » . 15

Καί δίδοται καί αύτό είς τήν αυλήν, καί σημειόνει καί 
αύτώ ό νοτάριος· καί ή άλλη μεραία λαμβάνει τό  ισον τής 
γραφής των δικαιωμάτων καί ημέραν νά δώσ·η δεύτερα δίκαια 
έτέρας ημέρας δ', καί άπέρχουνται.

Καί είς τήν ημέραν έρχεται ό άβουκάτος μ ετά  του κυρίου ¿ο 
προσώπου καί φέρνει έγράφως καί λέγει ούτως.

Δεύτερα δ ίκα ια . « Κ ατά  των πρώτων δικαιωμάτων των 
προσκομισθέντων παρά του κυρ δείνα καί ήμετέρου γαμβρού» 
έν δευτέροις μου δικακόμασιν απολογούμαι κάγώ  ή δείνα καί 
πενθερά αύτου έν τω  λέγει ότι ούδέν ό ρείλει τοΟ άπολογη- 25 
θήναί μοι, δ ιότι; οί παΐδες υπάρχουν έδικοί του καί ή ζημία  
καί τό κέρδος αύτου διαφέρει, κακώς τό νοεί, ώς ότι καί οί 
θειοι νόμοι ουδέ αύτό άφήκαν άνηγόρευτον, άλλ’ ούν καί περί 
αύτου διωρίσαντο, ώς ότι οί μή έπιτροπεύοντες τού ; παϊδας

(1) γραπτεον, διακονεϊται, ή διοικονβμεϊται.



5*74 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

αύτών προ τή ; δευτερογχμ.ίχ; έκπίπτουσι πχσών των δικαίων 
ών όφείλουσιν έχειν δικαίου των παίδων αυτών · διά τοϋτο 
καί αύτδς έχάωσε καί την επιτροπήν των παίδων αύτοΰ καί | φ 
πάσα δίκαιον 8 ώφειλεν έχειν · περί δέ ών λέγει δτι ή έξοδο;

5 των παίδων παρ’ αΰτοϋ γένεται, δικαίως λέγει, έπεί τήν προίκα 

πάσαν τ·ή; μητρδ; αύτών έχει έπί χεΐρας αύτοϋ, δικαίως έχει 
καί τού ; παΐδας έκτρέφειν. Διά τοϋτο, δέσποτα, άνάθωμ.αι εί; 
τήν υμών α γιότητα  καί αιτώ  μέσην άπόφασιν τ ή ;  το ιού τη ; 

έγκλήτου, καθώς α π α ιτε ί το δίκαιον » .
10 Καί σημειόνει καί αύτδ ό νοτάριο;· καί αν θέλγ] καί το 

άλλο μέρος, θέτει το εις τήν αύλήν, είδ’ ού μή γε , ζη τε ί το 
Ισον τών δευτέρων δικαίων, καί εί; τήν ημέραν έρχεται καί 

λέγει έγράφ ω ;.
Τρίτα δίκαια. « Κατά τών δευτέρων δικαιωμάτων τών προ- 

15 σκου.ισθέντων παρά τής κυρας δείνα καί πενθερα; μου έν τρ ί
το ι; μου δικαιώμασιν άπολογοϋμαι κάγώ δείνα καί λέγω , ό'τι 
δπερ έλεξα έν το ΐ; προύτοι; μου δικαιώμασι τό κατά  τοΰ λι- 
βέλλου, πάλιν το αύτο λέγω δτι οΰδέν οφείλω τοΰ άπολογη- 
θήναι αύτή ; διά τά  ποολαβόντα δίκαια τοΐς έμοΐς παισίν, δτι 

20 πατήρ ούδέν άνηγορεύεται χάριν τών παιδίων, δτι πατήρ  κλη
ρονομεί τού ; πα ΐδα ; καί ώσαύτω; πα ιδία  το ΐ; πατράσι · καί έπεί 
οϋτο>; ορίζει ό κανών, ούδέ έγώ οφείλω τοΰ άπολογηθήναι χύ
τ η ;·  διδ κάγώ άνάθωμαι εί; τήν ύμών ά γιότη τα  καί αιτώ  
μ.έσην άπόφασιν » .

25 Καί ό κριτή; διδοϊ ημέραν τ ή ; μέση; άποφάσεως, καί γρά
φει ό νοτάριο; · καί εί; τήν ημέραν δίδει ό κριτής τήν μέσην 

άπόφασιν έγρά φ ω ;.
Μέση άπόφ χσ ι;. « Έ π ί τή  υποθέσει τών άμφοτέρων μερών, 

της τε  κυράς δείνα άπαί το έν μέρος καί τοΰ κΰρ δείνα καί 
20 γαμβροΰ αύτής άπαί τδ ετεοον μέρος, ημείς δείνα άρχιερεύς 

(ή άλλος κριτής άν ένε) σκέψαντε; τά ; πράξεις αύτών άκρι-
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βώς, έχοντες δε καί βουλήν μ ετά  λογίμων άνδρών, άποφήνο- 
μεν έγράφω;, καί διά μέσης άποφάσεως όρίζομεν ούτως · ά- 
νατρέπομεν τά  δίκαια τά  δοθέντα παρά τοΰ δείνα, καί όρίζο. 
μεν αύτδν τοΰ άπολογηθήναι εί; τήν αιτησιν τ η ; κυρα; δεί
να καί πενθερα; αύτοΰ » . §

Καί γράφει ό νοτάριο; « έγράφη ή παροΰσα μέση άπόφασις, 
μάλλον καί έκηρύχθη εί; τ ά ; έτοσα; τοΰ μηνό;, παρόντος τοΰ 
δείνα καί δείνα καί δείνα » .

Και παύει ό κριτή; μέχρι καί ημέρα; ι’, καί μετά  τοΰτο 
κρατείται την δίκην ο άνθρωπο; λέγων « Ά ονοΰμαι τά  λεγό- ίο  
μενα ώ ; λέγουνται καί α ιτώ  τ ά ; αποδείξει; » .

Καί ή γυναίκα τά  προβάλματα ούτως, καί ομνύουν άμφό- 
τεροι. « Προβάλλομαι κάγώ ή δείνα έπάνιο εί; τον δρκον μου, 
έτι υπάρχω μητέρα εκείνη; τ·ή; δείνα- έ'τι, δτι ύπάρ/ω  πεν- 

θερά τοΰ δείνα- έτι, δτι ώρμάστη ό ρηθεί; δείνα μετ’ εκείνην 15 
τήν θυγατέραν μου δείνα, καί έτεκνοποίησεν μέ τήν θυγατέ
ραν μου δείνα παΐδα; τόσους, καί έδωκά του προίκα περπύοατα 
τόσων · έτι, δτι καί μετά  θανάτου τή ς θυγατρός μου έλαβεν 
δεύτερον συνοικέσιον · έτι, δ τ ι ούδεν έπιτρόπευσεν τήν προίκα 
τ ή ;  θυγατρόςμου· έτι, δτι καί ζητώ  ταύτην τήν προίκα, δ ι-  20 
καίου τών παίδων μου · έτι, δτι καί τα ΰ τα  ζητώ  δικαίου τών 
παίδων καί έγγόνων μου » .

Καί έρωτάται ό άνθρωπο; κεφάλαιον προ; κεφάλαιον, καί 
γράφει ό νοτάριος · καί μ ετά  τδ  έρωτηθήνκι τά  κεφάλαια δλα, 
καί άρνήθη μέρος, εί; τά  άρνούμενα προσφέρει ή γυναίκα μάρ- 2 5 
τυράς. Καί έρωτοΰνται εί; καθείς ώ ; κεΐνται τά  προβάλματα, 
καί ό νοτάριο; γράφει τα ΰ τα - καί έρωτοΰνται τά  κεφάλαια 
« πώ ; τδ γινώσκεις; ήσουν έκεΐ, ή ήκουσέ; το, καί τ ί  πιστεύεις 
περί τούτων έάν έχή ώςπερ καί λέγουνται; »

Καί ούτως γράφονται- καί μετά  τδ έρωτηθήναι οί δλοι 30 
43.μάρτυοε;|, άναγινώσκονται αί μαρτυρία-, όλαι παρρησία τών



δύο αερών · καί αν θέλγ το άντίδικον μέρος, έπαίοει το ίσον 
των μαρτυριών καί ή μέραν νά εΐπν) κατ’ αυτών .

Καί εις τήν ή ¡χέραν λέγει εϊ τ ι  θέλει έγράφως. Καί μ ετά  
τό είπεϊν, εάν ειττγ) πραγμα κατ’ αυτούς οίον οΰδέν πρέπει,

5 λαμβάνει ή άλλη ¡χεραία ή ¡χέραν νά άνανεώσ/ι τούς ¡χάοτυρας · 
καί πληρουμένου τούτου, λαμβάνει 6 κριτής ή μέραν νά δώσν] 
πληρεστάτην άπόφασιν.

Καί εις την ήμέραν λέγει ό κριτής · τέως μέλλει νά γράψ·ρ 
ό νοτάριος έπάνω δταν δώσγ ό κριτής την άπόφασιν ο ύ τω ς. 

16 η "Εμπροσθεν έμοϋ του νοταρίου καί μαρτύρων των κάτωθεν 
δηλοοθησομένων ό πανιερώτατος καί θεοτί.ιχητος επίσκοπος Ά ο- 
σηνόης δείνα, πρόεδρος πόλεως καί ενορίας Πάφου Ικδωκεν 
πληρεστάτην άπόφασιν περιέχων ούτως » [εις πασαν άπόφασιν 
γράφει ό νοτάριος ούτω ς].

] 5 (ΐ Ή μεϊς δεΐνα επίσκοπος πόλεως δείνα, πρόεδρος πόλεοος 
καί ένορίας δείνα, γνωρίσαντες άπό την εγκλητον ην προεβάλ- 
λετο ενπροσθεν ημών ή δεϊνα, ούτινος ό δείνα λίβελλος έγρά- 
φως έδόθη εις πληρεστάτην δίκην έ'μπροσθεν ή¡χών κατά  του 
δεϊνα περιέχοον ούτως · (καί άναγινώσκει ό νοτάριος τον λίβελ- 

20 λον δλον ώς κεϊται έγράφως - είτα  λέγει ό κριτής), δίκης 
κρατηθείσης νομίμου εις αύτό, δρκων γενΟμένων του είπεΐν την 
αλήθειαν, ερωτήσεων καί αποκρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, μαρ
τύρων προσκοριισθέντων, δι δρκου στενευθέντων καί τά  παρ 
αυτών ρηθέντα πιστώς γραφέντα καί διά συγκαταθέσεως των 

25 ¡χερών άναγνωσθέντα καί κηρυχθέντα, ύστερον άσφαλήσαντο 
την δίκην καί αίτήθησαν την άπόφασιν, -καί έδόθη αΰτοϊς ή ¡χέ
ρα του πληρεστάτην άπόφασιν άκουσαι · ής ήμέρας κρεμμαμέ- 
νης, έρευνήσαντες τάς πράξεις αυτών ακριβώς, ε/οντες δέ καί 
βουλήν ¡χετά λογίμων άνδρών, άποφήνου.εν έγράφως καί διά 

30 πληρεστάτης άποφάσεως όρίζομεν ούτως· » κατακρίνοντες τον 
κυρ δεϊνα του στρέψαι τήν προϊκα καί δοϋναι ταύτην σόλαν
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προς τήν κυράν δείνα καί πενθεράν αύτοΰ, δικαίου τών άπερ- 
φανισμένων παίδων αύτοϋ, καί έπιτροπεύειν αύτήν έπ ’ αυτούς 
μέχρι καιρού του φθάσαι τούς παΐδας εις νομίμου καιρού ηλι

κίας, καί τό τε  δούναι προς αυτούς, καθώς απ α ιτε ί τδ δίκαιον.
Καί γράφει ό νοτάριος « έγράφη, άνεγνώσθη, έκηρύχθη ή 5 

παρούσα άπόφασις, παρόντων του δείνα καί δεϊνα καί δείνα » .
Καί μετά  το δούναι τήν άπόφασιν, καρτερεί ό κριτής ή μέ

ρας ι', καί μετά  τάς δέκα ήμέρας βάλλεται ή άπόφασις εις 
νομήν, καί στενεύεται του στρέψαι τήν προϊκα έως τέλους, 
καν διατετιμημένη υπάρχει, καν αδ ιατίμητος. 16
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Τ ίτλος I. Περί δευτερογαμ,ούντοον άνδρών καί γυναικών, 
α. Ή  μή δευτερογαμοϋσα γυναίκα, ή άνθρωπος, καί πας 

γονεύς έπαίρνει άπαί τήν προίκα έάν καί έ'χγ παιδία , ίσα με 
έναν άπαί τά  πα ιδιά  του · έάν καί έχ·η έναν παιδίν, μοιράζει 
έκεΐνο καί ό πατήρ ώς διά τήν ζωήν αύτοϋ, καί μετά  θανά- 15 
του του πατρός στρέφεται τό  δλον εις τό παιδίν αύτοΰ· καί 
έάν έχγ  δύο παιδία , λαμβάνει τό τρίτον, ομοίως καί τρία 
παιδία, τό τέταρτον, καί ούτως καθεξής, καθώς ορίζει ή ριζ' 
Νεαρά.

<¡>.44. | β. Τοΐς δέ παισίν έμπαίνει πασα πράγμ.α τής μάνας αύ- 20
τών, θέλει ό πατήρ άς διγαμήσή, θέλει μή διγαμ.ήσγ, ό'τι οί
παΐδες ένε κληρονόμοι τής προικός τής μητρός αύτών · καί 
έάν έ'νε ανήλικα, χρειοστοϋν οί γονεϊς νά τρέφουν τά  πα ιδ ία .

γ. "Οτι εί καί πλέον δοθή άπό τοϋ πατρός, ή άπό τής μη
τρός τω δευτέρω άνδρί, τά  πρώτα παιδία  τής πρώτης γυνα ι- 25
κός δύνανται έκδικεΐν α ύ τ ά .

δ. Τής δευτερογαμούσης γυναικός τό κανίσκιν τό διδοϊ ό 
άνδρας πρός τήν γυναίκα πριν νά όρμασθή ό'περ λέγετα ι θεώ- 
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ρετρον, τά  παιδί* τής γυναικοΰ κερδαίνουν τα  όλα έν τω  άμα 
ώς παιδία καί κληρονόμοι αύτής, καθώς λέγει ή β’ Νεαρά.

ε. Τ ά  έκ του προτέρου γάμου κερδαιθέντα, καν δευτερογα- 
μήσωσιν οι γονείς, δύνανταε τά  παιδία  του πρώτου γάμ,ου έκ- 

5 δικεϊν αυτά, καν καί τριάκοντα άν έδιάβησαν διά τοΰτο ού- 
δέν χάνουν τό δίκαιόν τους · εί δέ ενε ανήλικοι, άμα δτ ι γ ε -  
νοΰν ενήλικοι, ήγουν φθάσωσιν ιε' χρόνους, δύνανται ζητεΐν  
της μάνας των τά  π ρ ά γμ α τα .

ς \ Οί γονείς δύνανται πωλεΐν, μεταδίδειν, ποιεΐν 8 βούλον- 
10 τα ι τ ά  πράγματα  τ ά  κάμνουν άπό τήν τελευτήσασαν γυναίκα, 

έάν οί παΐδες αυτών προετελεύτησαν μη έχοντες άλλους κλη

ρονόμους · εί δέ εΰρεθοΰν δτι έχουσιν, ού δύνανται έκποιεΤν εί 
μή μόνον είς τό τέταρτον 8 έκάμασιν · 8 έντέχετα ι και δ ια- 
φέρον είς τά  παιδία είς ούδένα τρόπον δύνεται κανείς νά τούς 

15 έπάρμ τ ι  · άλλά καί άν δευτερογαμήσουν οί γονείς, ό πατήρ 

μέν νά έχη την χρήσιν των πραγμάτω ν, έάν ενε οί παΐδες 
ανήλικοι, ή δέ αύθεντία νά φ υλά ττετα ι ώς διά τά  πα ιδ ία  ώς 

κληρονόμοι.
ζ. Δευτερογαμών ό πατήρ χρήσιν έχει νά δώσν) προς τά  

20 παιδία  άνθρωπον νά βλέπγι τ ά  πρά γμ α τα  των παιδίων · εί δέ 
ούδέν δευτερογαμήση (1 ), οΰδέν χρεωστεΐ νά δώση έγγυητήν( 
άμμε νά τά  κρατή εκείνος έιος δτου νά γένουνται οί παΐδες 
χρόνων ιε’.

η. 'Ενός των παιδων άπέθανεν άπαις, ό γονεύς όπου ζή, ή 
25 πατήρ, ή μήτηρ ούδέν κερδαίνει άπαί τά  πρά γμ α τα  του πα ι

διού, άλλ’ ούν λαμβάνουν αυτά οί αδελφοί όπου άπομένουν 
αύτοϋ ώς διάδοχοι τοΰ άδελφοΰ α ύτώ ν.

θ. Ή μ-ήτηρ συγκληρονομεί τοΐς ίδίοις είς τά  πατρικά αυ
τών πράγματα , καν κοράσιά είσιν, καν παλληκάρια, ώς ένός 

30 των αδελφών.

(1 ] χειρ. δευτερογαμήσουν
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1 45.

Πλήν έγνώριζε καί τούτο δτι αδελφός ά φανή αχάριστος 
του άδελφοΰ αύτοΰ, ούδέν λαμβάνει μέρος άπαί τον άδελφόν 
α ύτοΰ .

Αχάριστος έστιν ό έπιβουλευόμενος τή  ζωή του άδελφοΰ 
α ύτοΰ . 5

ι. 'Ο  άνδρας έστειλεν τής γυναικοΰ του προγαμιαίαν δωρεάν, 
έάν δευτερομήση ή γυναίκα, εκείνο τό κανίσκι ώς εόοίσκεται 
ή χρυσάφιον, ή άργύριον, τών παιδίων έ'νε, καί ή μάνα ούδέν 
έχει τ ι  έξ αύτώ ν.

ια. "Εστιν δέ σοι καί τοΰτο γνωστόν, δτι έάν άσθενή ό υιός 10 
τής γυναικός, καί είς την διαθήκην του ούδέν άφήση καί τής 
μάνας του δίκαιον μέρος ώςπερ καί τούς άλλους, δύναται ή 
μάνα νά πή κ ατά  τής διαθήκης, θέλει χήρα άν εν-/), θέλει δί- 
γα μ ο ς.

ιβ. Ό  δευτερογαμήσας άνήρ τά  έκ του πρώτου γάμου κέρ- 15 
δη, έάν καί προετελεύτησαν τά  παιδιά  του τά  έκ τοϋ γ ά 
μου, χρεωστεΐ νά έκδική τά  πρά γμ α τα  διά τούς κληρονόμους, 
καθώς | ορίζει Νεαρά ςθζ βίβλ. ε' του κώδικος, τίτλος β', διά- 
ταξις ια '.

ιγ. Έ ά ν  έκ του πρώτου γάμου παΐδας ούκ έποίησεν ό άν- 20 
θρωπος, ή καί έποίησεν καί έτελεύτησαν, ούδέν χρεωστεΐ νά 
κάμή ή τό τέταρτον τής προικός, τό δέ λοιπόν νά τό έπά- 
ρουν οί γονείς, εί δέ ούκ εχει, οί πλέον εγγύς κληρονόμοι.

ιδ. Έ άν μου άφήσγι ή γυναίκα ή τήν προΐκάν της, ή άλλο 
μεγαλότερον πραγμα, χρεωστή, έάν ενε διάκων, νά κρατή τήν 25 
προίκαν έως χρόνον, καί έάν δευτερογαμήσή, στρέφει τήν προί
καν, σωζομένου του τετάρτου ήγουν τοΰ κάσσου · εί δέ γένε- 
τα ι ό διάκων ίερεύς, ή καλόγερος, κερδαίνει τήν προίκα δλην (1 ).
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(1 ) Έ ν  τω περιθωρίω μεταγενέστερα χειρ ¿σημείωσε « σκο.τει »



ιε. Ό  πατήρ έχήρευσεν καί ήβουλήθη αύτεξουσιάσαι τον 
υιόν αύτοΰ, έάν θέλγ δύναται κρατάσαι την  χρήσιν αύτοΰ ά- 

παί τούς καρπού; των προικιμαίων πραγμάτων, μόνον χρεω- 
σ τεΐ νά φυλάσσουνται τά  πράγματα  των ορφανών, ώ ; διά, εάν 

5 παρέλθγ ό πατήρ, νά ήξεύργ ό υιός πόθεν νά λάβγ τά  (ν-'Λ-
τρικά του · ό'τι καί οί πα ΐδε;, έάν είσιν άπό ιε' χρόνων, δύναν- 
τα ι καί εκείνοι νά ποιήσουν τήν διαθήκην του ; καί ν’ άφήσουν 
άπα ί τά  μητρικά του;, η τ ά  πατρικά , ώ ; κληρονόμοι, καθώ; 
ορίζει· άνάγνωθι βιβλίον των ’Ινστιτούτων τ ίτλ . θ’, α’ Νεαρά, 

10 καί βιβλ. ς·’, τ ίτλ . ξ’, δ ιά τα ξι; α', βιολ. γ ’.
ις\ "Ο τι ό αυτεξούσιο; υίό; μερίζει των καρπών των πραγ

μάτων μετά του πατρός, καί ούδέν έ'χει άδειαν ό πατήρ νά 
τά  κρατήσγ διά τό έμακροτόνησεν ή γυναίκα μέ τόν άνθρω
πον · άλλ’ ούν καί έάν έχγ  καί άλλον αδελφόν καί έ’χε ι τον ό 

15 πατήρ έκεΐνον τον μικρότερον υπεξούσιον, ό μέν αυτεξούσιο; 
λαμβάνει τό τοΰ έμπαίνει, τό δέ έτερον κρατεί ό πατήρ  διά 

τόν υπεξούσιον παιδα, καθώ; ορίζει τ ίτλ ο ; ξ α'.
ιζ. Κι τ ι κάμγ τό παιδίν είτε άπό την μάναν του, είτε άπό 

την προΐκάν του έάν λάβγ γυναίκα, είτε έάν κάμγ έξ ΐδίου 
20 καμάτου, χρεωστεΐ τό παιδίν νά τα γ ίζ γ  τόν κυρίν του, ώ ; 

ορίζει ή Νεαρά κ β'.
"Οτι έάν διγαμήσγ ό πατήρ, έ’χουσιν οί πα ΐδε; άδειαν λ α μ - 

βάνειν τά  μητρικά αυτών π ρά γμ α τα  αύθις, καθώ; λέγει βιβλ. 

ε', τ ίτλ . ξ', διάταξις α', βιβλ. ν'.
25 ιη. "Οτι έάν άποθάνγ ή γυναίκα a~ a t;, ούδεν κερδαίνει ό 

άνηρ έκ τ η ; γυναικείας προικός, είμή τό κάσσον ό' έστι τ έ 
ταρτον έκ τής ό'λη; προικός άπό περπύρατα, χρυσάφιν, άση- 
μίου, υφασμάτων καί ετέρων πάντων, καθώ; ορίζει Νεαρά του 
Θεοδοσίου του νέου, εί μη έ'φθασεν καί έγένετο άλλο τ ι σύμ- 

30 φωνον · ωσαύτως καί τοΰ ανθρώπου εί συμβή θάνατος, άμφο- 

τέρων εί; νόμο; δ έδ ο τα ι.
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ιθ. Έ άν τις έκ τό άνδρόγυνον, κάν τε  γυναίκα, κάν τε  άν- 
δρα; αφήσει εί; την διαθήκην του τοΰ άλλου μέρους πρα γ- 
μαν, ουδέ άν δευτερογαμήσγ, δύνανται οί πα ΐδε; ·η συγγενείς 
έπαραι αύτό έξ αύτοΰ, άλλά μένει εί; έκεΐνον όπου τό έξα- 
φήκεν. 5

κ. Μάνα έάν χαρίση τοΰ υίοΰ αύτή ; έκ τών πραγμάτω ν 
αύτή; καί δευτερογαμήσγ, ούδέν έ'χει έξουσίαν νά στοαφ·?) νά 
ζητησγ τά  έδωκεν του υίου αυτής, έάν μη τά  έδωκεν μέ 
συμ.φωνία, άν διγαμήση, ·η άν πτω χεύσγ, νά τά  έπάργ .

κ α. Ό  πατήρ, προίκαν η προγάμου δωρεάν ζητοΰντε; παρ’ 10 
αύτοΰ, ούδέν δύνεται νά εΐπγ ό'τι έκ τών παίδων μου ούδέν 
έχω τ ί  νά δώσω, άλλ’ ούν έκ της ιδία; ύποστάσεω; δίδει το ΐ; 

ρ.46. αίτουσιν, καί ούχί έκ τ η ;  αύξησεω; τώ ν πραγμάτω ν | τών π α ι
διών, ό’τ ι πατήρ δικαίου τών παίδων κληρονομεί.

κβ. Εί τ ι ;  λάβη άπορον γυναίκα, ηγουν άνευ προικός, καί 15 
άποθάνγ ό άνθρωπος, ούδέν λαμβάνει ή γυναίκα έκ τώ ν άγα- 
θών τοΰ άνθρώπου εί μή [τό] τέταρτον, καί ούδέν έ'χουν ά
δειαν οί κληρονόμοι του άνδρό; νά κρατήσουν τό τέταρτον, διά 
τό έπήρεν την γυναίκα άπροικον, ώς ορίζει ή Νεαρά ριζ. Εί 
δέ λεγάτον καταλειφθγ έξ αύτοΰ τοΰ άνδρό; έάν μή τ η ; ά- 20 
φήσγ, εί δέ έφήκέν τη ; λεγάτον, τέταρτον ούδέν λαμβάνει διά 
τό άπορον, δτι ούδέν έλαβεν μ ε τ ’ αύτή ; ό άνθρωπο; προίκα.

κγ. ’’Ανθρωπο; έ'λαβεν πρώτη γυναίκα καί έτεκνοποίησεν 
μετ’ αύτή;, καί άπέθανεν ή γυναίκα, ύστερον έλαβε καί δευ- 
τέραν γυναίκα καί έτεκνοποίησε καί μέ τήν δευτέραν, καί ού- 25 
τω ; έτελεύτησεν ό πατήρ· τά  πα ιδ ία  τ ή ;  πριότη; γυναίκα; 
καί τ ή ; δευτέρα; Ισα λαμβάνουσιν τ ά  πρά γμ α τα  τά  πατρικά, 
ό καθείς αυτών οφείλει λαβεΐν τήν προίκαν τής μητρό; αυτών 
καί τήν προγαμιαίαν δωρεάν, καί έάν άπομείνουν πράγματα , 

δέχουνται τα υ τα  οί πα ΐδε; όλοι οί πρώτοι καί οί δεύτεροι, τό 30 
ίσον καί ού πλεΐον .



κδ. "Ανθρωπος, ή γυναίκα έχουσα έκ τού πρώτου γάμου 
παΐδας καί βουλευθή νά έπάρν) δεύτερον συνοικέσιον, χρεωστεί 
πριν νά όρμαστή τό δεύτερον νά πάρη τήν προίκα ήν έλαβεν 
νά τήν δούση εις έπίτροπον νά φυλάγεται μέχρι; δτου νά γέ- 

5 νουνται τά  παιδία του νόμου νά έπάρουν τήν προίκα τής μη- 
τρός αυτών · εί δε καί ού ποιήσει ούτως, υπεύθυνα έσονται 
τά  πρά γμ α τα  αύτου καί τά  έκ δευτέρου συνοικεσίου ώς διά 
νά πληρωθούν τά  παιδία  τ ά  πρώτα τήν προίκα τής μητρός 
αύτών, καί πασα δίκαιον έχουν νά κάμουν δικαίου τή ς  μη- 

10 τρός αύτών, καθώς λέγει βιβλίον ε’, τ ίτλ ο ς ι ζ  τής Σ υλλογής.
κε. Εί καί πολλάκις ή μάνα ούδέν έόωκεν επίτροπον τών 

παιδίων αύτής διά τό ήτον παρκάτω τών κ ε ' χρονών, διά 

τούτο ούδέν έχάσαν οί κληρονόμ.οι τό δίκαιόν τους.
’Αλλά καί ανηλίκων τελευτώ ντω ν τών παίδων αστοχεί ό 

15 πατήρ νά λάβα, τά  πρά γμ α τα  τών κληρονομ.ιαίων τούς δια

δόχους, ήγουν τούς κληρονόμους.
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ΙΑ. Περί πενθούντων γυναικώ ν. 
κ<Γ· Ή  γυναίκα ή χήρα έάν όρμασθή προτήτερον παρού νά 

πληρωθή ό χρόνος τής χηρείας αύτής άτιμοΟται, άλλ’ ούδέ 
20 εξουσίαν έ'χει νά δώση του δευτέρου άνδρός άπαί τό πραγμάν 

της εί μή τ ά  τρ ίτα  τή ς  προικός αύτής, άπό δέ τών πατρικών 
τών παίδοιν ούδέν λαμβάνει τ ι, άλλ’ ούν έχασεν πασα δίκαιον 

8 έ'μελλεν νά κάμη άπαί τον άνδραν.
κζ. Τ ότε πληρόνεται ό πένθιμος καιρός οτε πλήρωσή ή γυ- 

25 ναΐκα άπός άποθάνη ό άνδρας αύτής θ μήνας, καί δ ια τ ί; ότι 
ή γυναίκα ούδέν βαστάνει τό έγγάστριον είμή μήνας θ' καί 

ού πλεΐον · καί δ ιατί έθέκαν νά βλέπη ή γυναίκα τούς θ' μή
νας νά μηδέν όρμασθή; διά τήν άνάμιξιν τού αίματος τός

γονής, καί ούδέν νά ήξεύρή κανείς νά είπή καν τού πρώτου 
άνδοός ένε του παιδός, καν τού δευτέρου, ότι εις τήν κοιλίαν 
έσωθεν άδηλον ένε ή τοιαύτη κρίσις του αί'ματος.

κη. Πάλιν λέγομεν, γυναίκα έχήρευσεν καί ούδέν δύνεται 
έγκρατευσαι, άλλά θέλει νά πέσγι εις δεύτερον γάμον, ούδέν 5 
δύνεται, έάν μή νά ένε στείρα νά μηδέν έποίησεν π ο τέ  π α ι-  

• δίν, καί τότες νά μηδέν όρμασθή, έάν μή έχή έξουσία | π α 
ρά τής βασιλείας, ότι νά έγνωρίσή ή έξουσία ότι ενε στεϊρα 
καί ούτως νά δώσουν όρισμόν τής όρμασίας · ότι ή άτεκνία
διδοΤ χώραν τής όρμασίας καί ούδέν πο ιεί άντιδικίαν τή ς ίο  
φύσεως.

κθ. Ούδέν ένε δίκαιον γυναίκα όπου ούδέν δώσει προς τόν 
άνδρα προϊκα νά λάβή άπό τόν άνδραν της προγαμιαίαν δω
ρεάν, ήγουν κανίσκιν τό ένε συνειθισμένον ότι λαμβάνουν ή 

γυναίκες άπαί τούς άνδρας αύτής, ότι όπου δώσει προικαϊον 15 
ένε δίκαιον νά λάβή καί κανίσκιν τής παρθενίας, καί νά λάβγι 
καί άπό τόν άνδραν καί έκεϊνο καί τέταρτον τών πραγμάτω ν 
του άνδρός αύτής, καί άν ούδέν έδωκεν προϊκα προγαμκαϊον 
κανίσκιν ούδέν έπαίρει, άνμέ τέταρτον τών πραγμάτω ν τών 
κινουμένων μόνον χάριν τής συναφείας του γ ά μ ο υ .

λ. Γυναϊκα κλεψιγαμοϋσα τού άνδρός, τούτέστιν έφυγεν ά
παί τόν άνδραν αύτής καί έγίνετον πόρνη εις πάντας, ύστερον 
μαθουσα ότι έπέθανεν ό άνδρας αύτής καί ήλθεν ζητούσα τήν 

προίκα καί τό τέταρτον τής ούσίας τού άνδρός, οί κληρονόμοι 
ούδέν χρεωστούν νά δώσουν τής γυναικού ούδέ 8ν δίκαιον, άλ- 25 
λά τήν προίκαν αύτής μόνην, έάν δείςη ότι εδωκεν προϊκα 
προς τόν άνδραν · καί τούτο μεγάλ-η φιλοτιμώ: έγένετο προς 
αύτήν, διότις έγένετο πόρνη καί έκλεψεν τούς γάμους τού 
άνδρός αύτής.

λα. Οΰ'τε ό πατήρ, άλλ’ ούδέ ή μητέρα άναγκάζουνται φυ- 30 
λάξαι τήν προγαμιαίαν δωρεάν, ήγουν τό κανίσκιν τό στέλλουν
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άνθρωποι προς τάς γυναίκας, ή καί πολλακις ή γυναίκες προς 
τούς άνδρας (ώς έλαχεν πολλάς γυναίκας έμπεσεΐν είς έρωταν 
ανθρώπους καί τό τε  όρμάζουνται), ή τοιουταις δωρεαΐς ένε είς 
τήν έξουσίαν καί τούς ανθρώπους καί των γυναικών εί τ ι  θε- 

5 λουν νά ποιήσουν τήν δωρεάν εκείνην, καί ουδεν αριθμ.οΰνται 

μ ετά  τής προικός, άλλ’ ουδέ ζητούνται, δτι ό καθείς όπου λά- 
βη τήν δωρεάν ταύτην διδοΐ την καί χαρίζει την, πολεμεΐ ές 

αύτής εί τ ι  βούλεται, ούδέ ζών, ούδέ μετά  θάνατον απαι

τ ε ίτα ι .
10 λβ. Πάλιν όοίζομεν καί αύτό, δτι άνθρωπος έάν λάβη προ- 

γαμιαίαν δωρεάν καί έπάρη καί προίκα καί άριθμήση καί τήν 
προγαμιαία·/ δωρεάν μετά  τής προικός, καί ποιήση δλα όμάδα 
καί γράψ-ρ τα ΰ τα  επάνω του εις προίκα, χρεωστεΐ, έάν χηρεύ- 
ση άνευ κληρονόμους, νά στρέψη τήν προίκα καί τήν  προγα- 

15 μιαίαν δωρεάν ώς εκείνος όπου έποίησεν ομολογίαν προικός, 
καί ούχι τό καθέν μερικώς, καί ζη τε ίτα ι τά  πάντα  ώς προίκα 

καί όμάδα προικός.
1 γ . Εί δέ Ιχε ι παΐδας καί βουληθή ποιήσαι διαθήκην επάνω 

τούς παΐδας, ώς διά νά άφήση τά  π ρ ά γμ α τα  άλλους, ούδέν 
20 έζιάζει δσα νά ποίηση, δτι οί κληρονόμοι έ'χουν άδειαν νά 

ζητήσουσι τό παν κατά  τήν τάξιν τοΰ συμφώνου, νά τά  προ- 

κρίνη ό άρχιερεύς, ή ό -/ατά τήν ημέραν κ ρ ιτή ς .
λδ. Τής γυναίκας τής χήρκς, ή καί τοΰ άνδρός έάν ύπάο- 

χη  χηράτος, έάν δώση ή γυναίκα πρός τον άνδρα προίκα ού- 
25 δέν απα ιτείτα ι, ούδέ λογίζετα ι προικίον οίον χρεωστεΐ νά ζη - 

τηθή, άλλά χάρισμα, καί τό χάρισμα ούδέν α π α ιτε ίτα ι·  ομοίως 
καί ό άνθρωπος παν χάρισμα τό ποιήσει πρός τήν γυναίκα ή 
χρυσάφιν,' ή άσήμιν, ή ροΰχα, ή άλλο τι, | ούδέν απα ιτείτα ι, ώ ςο.' 
πρός τέρψιν έγένετο τής γυναίκας, καί ζών καί μετά  θάνατον 

30 καί εκείνης καί τοΰ άνδρός αύτής ούδέν άπαιτοΰνται ούδέ τό 
έν ούδέ τό άλλο, άλλ έστιν κέρδος αύτώ ν.
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λε. Η μετα  τον θάνατον τοΰ άνδρός αύτής κατηγορηθή έν 
τω  δεκατω  μηνί εγέννησεν ούδέν λαμβάνει φιλοτιμίαν παρά τοΰ 
άνδρός αύτής καί ώς πόρνη λογ ίζετα ι καί κατακρίνοντες αύτήν 
ώς κλέψασα έκείνη τούς γάμους τοΰ άνδρός αύτής καί ούδέν 
έφύλαξεν τήν τιμήν αύτοΰ, δτι ή τ ιμ ή  του πένθιμου καιροΰ, 
ώς άνωθεν εΐρηται, ύπάρχει χρονιαΐος καιρός, καί ώς διά τήν 
σύγχυσιν τής γονής μήνας θ', διά δέ τήν τιμήν τής συζυγίας 

χρονος σώος καί πλέον · διά τοΰτο παρατηρούνται τα ΰ τα  διά 
τήν τών άνθρώπων καί τών γυναικών ομοίως.



ΔΙΑΦΟΡΟΙ γραφάί τοΰ παρά Ζαχαρία έκίεοομένου 
τμήματος τών Άσιζώ ν (1) κατ’ άντιπαράΟεσιν προς τό 

νυν ίημοσιευόμενον Α’ κείμενον.

Σελ. 3 , στ. 8, ποίσουν.
Σελ. 4. Κ ατά λάθος συνεχωνεύθησαν εις έν οί τ ίτλ ο ι ζ ' 

καί η', καλοί; δε έχει τό  επόμενον θ'. —  στ. 10 , μέσαν.
Σελ. 5, στ. 4 , ο ί . —  2 , τόν εί; άγκάλεσαν. —  5 , νά άναγ- 

καλέσουν. —  6, του καί οϋχί διά άλλους. —  8, κάπιον.
—  9, πρικουρσουροι; —  1 1 , θαρρούμενος. —  22, πούλησις.
—  2 5 , δί άρρα. —  2 6 , εκείνου όπου άγόρασεν καί άπό το ΰ . —

3 1 , έκεΐνον όπου.
Σελ. 6, στ. 3 , όπου. —  4, έκ εΐνο ν ... πλήκιν μ.έ άμ. —  5, 

άν άπλ. —  7, ένοίκια. —  8, έκεΐνον. —  9, έκεΐνον όπου τό 
έγόρασεν . —  10 , έκεΐνον . —  1 1 , άπού κακήν άρρώστια . —  20, 
έκεΐνον. —  2 1 , πληρόνει. — · 2 2 , έκεΐνον. —  2 3 , ά λλ ιο υ . —  

2 5 , ά λ λ ιώ ;.
Σελ. 7, στ. 1. π ρα γμ α τίκ ν . —  5, άπού . —  6, πάζουντα ι.

—  10 , κουράσις, στόνην. —  1 1 , άρματα . —  17, κολυβόντα.
—  2 0 , έκεΐνον όπου νά δ. —  2 3 , έδάνεισεν. —  2 4 , μυνιε- 
τ ο ν . —  2 6 , ένας μ.άρτυς. —  2 7 , χρεοΰ —  χρεω φειλέτη ;.

—  2 9 , έμάχεψ εν.
Σελ. 8, στ. 14 , τ ή ν τα . —  5, χρ ή ζο ντα ι. —  14 , έγγυη - 

το ΰ . —  1 7 , τό  π . —  22 , τότε ήμ. —  2 9 , κρατήσουν.
Σελ. 9 , στ, 1 , ά πού . —  5, έκεΐνον . . . κακέναν . . . ά π ό .

—  6, τόν δώσγ μακρινάν καιρόν. —  1 1 , ά π ό . — 12 , έγγυ - 
ηΤοΰ. —  1 4 , δυναστικόν τρόπον. —  1 7 , χρεω φελέτη . —  18,

[1) Π ερί το ΰ  Ά θ ω ν ιτ ικ ο ΰ  τούτου  κώ δικο ; βλέπε τ ά  εν προλεγομέ- 

νοις το ΰ  παρόντος τόμου ε ίρη μ έν* .
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πούλησις. —  20, μένει. —  22, χρεω φελέτη;. —  2 3 , κ α τ ι-  
νός . . .  π ο ιά ν . —  25 , έλατεινικών νομίμω ν. —  2 7 , σαργέντην.
—  2 8 , σαζαμ-περλάνας. —  30 , κ λ έπ τε ι. —  3 1 , αύθέντου.

Σελ. 10 , στ. 1, ή τής σαζαμπερλάνας. —  5, ά π ό . —  10 ,
όσπιτίου. —  12, ψόφησεν. —  13, καμελάρη. —  14, πολε
μούν. —  1 5 , άποστένην. —  16 , τ ίν α . —  17, ζημ ίαν . —  18, 
άγω γιάζειν . . . καί τ ά  άρρωστιάσειν. —  19 , άπάνω εις τ ίνα .
—  20, ά γω γιά ζε ι. —  21 , αγώ γιασεν. —  μοναυτά . —  22, ά - 
μαχευτή  . —  2 4 , έφίτου . —  2 5 , έφ ήτον.—  2 6 , έφήτο . —  2 9 , 
ό έξοδος. —  30, τή  . —  31 , έλατινικά .

Σελ. 11 , στ. 1, άλλίου. —  3, άλλίου. —  4, έκεΐνο εις π α 
ρακαταθήκην . —  5, άλλίου. —  8, συνδροφιών. —  9, άλα; 
μαρτύριά;. —  10 , λατίνικώ ς. —  1 1 , συνδροφιών . . . πολε- 
μοΟν. —  12 , συνδρόφου όπου πολέμα . . . .  συνδροφίας. —  14, 
μεσόν. —  17 , κακοπίουσι καττη νά ν . —  18 , νά κακοποιουσι.
—  2 2 , έλατινικώ ς. —  23 , ήμέρας. —  25 , ξημερωθή. —  
2 6 , τα κ τικ ή ν . —  27 , άπό τ ή ν . —  3 0 , σεργέντες.

Σελ. 12 , στ. 3, ό π ο υ . —  4, έκεΐνον . . . έτέρου άνθρώπου.
—  9, ά π ό . —  14, περεομένον. —  15, που έμ. —  1 6 , όμου- 
φουνοϋσαν. —  17, γυναίκα ύπάνδρον. —  18 , έκεΐνον. —  2 0 , 
Ιίερί άνδρός... εύλογήθη. —  22, έκεΐνον . . .  ή νά τή ν . —  23, 
θέλημα . —  2 5 , έκ ε ΐνο ν .—  28 , άφ αμπαρλιέρην έχ ε ι.
—  2 9 , χρή ζο ντα ι. —  30 , μάρτυρας.

Σελ. 1 3 , στ. 1, μάρτυρα; διά π ρ ά γμ α . —  2  πολεμοί ομου 
(Κατά λάθος προσετέθη ένταΰθχ τό έν τή  άρχή τοΰ επομέ
νου στίχου Ό μ.οίω ;). —  4, μάρτυρος όπου . . . .  μαρτυρία.
—  5, εί; το ιαύτην. —  7, μ ά ρ τυ ρα ;. —  9, μαρτυρίων. —  12, 
ού χρ ή ζει. —  16 , ποίας . . . . τ ά  κουμούνια άνάμεσόν τ ο υ ; .
—  2 0 , έ τ ο ι; . —  2 1 , αύτόν. —  2 5 , ένδέχετα ι. —  27 , έντε- 
ρελετζοΰν. —  2 8 , μ.αρτερίας. —  30, έγλημάτων . . . .  λατινι
κόν νομον. —  31 , Ιίερί μπουργεζίων.



588 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΡΛΦΑΙ
Σελ. 14, στ. 2 , άθη λότη τα . —  10, αρχή κρισομάτων · λα

τίνια. —  1 2 , ένη. —  1 4 , χωρισθή. —  1 5 , δτ' ού γέγονεν ώς 

α π α ιτε ίτα ι. —  17 , τον ευλογήσει. —  19 , ζη μ ία ν . —  2 0 , 
άπ’ εκείνου. —  2 3 , Περί οπού. —  2 5 , άναλάβη . —  2 6 , έκεΐ- 

νον, ή  . —  2 7 , γένουν . —  2 8 , του ν, λ ε ίπ ε ι .
Σελ. 15 , στ. 6, έκεΐνον. —  18 , το άνδρόγυνον. —  1 9 , ά- 

ναλάβ η . —  2 2 , έλατινικόν. —  2 3 , όρμασθοΰν. —  2 4 , όρμά- 
σουν. —  2 6 , άνδρα. —  3 1 , ή δ ή λ ω σ ι ς ,  λείπει εντεύθεν,

τεθεϊσα κατά  λάθος έν άρχή του επομένου τ ίτλ ο υ .
Σελ. 1 6 , στ. 7 , μ.ές. —  9 , εκείνον. —  10 , ούτε. —  11, 

δ ίδ η . —  1 4 , έτερον. —  2 4 , έντέχονται νά πουλήση. —  2 8 ,

τεθνεότου.
Σελ. 17 , στ. 2 , άφ ήκεν . —  3 , τδ  λ εγά το υ . —  5, γυναί

κα . —  9, δόρας τήν  πολέμα . —  9 , δόρας τήν πολέμα —-  17, 
χωρίς. —  49, δούλευσιν. —  2 1 , εκείνον  κληρονομιάν.
—  2 2 , έκεΐνον. —  2 4 , έκεΐνον. —  2 5 , ήθέλησεν. —  2 9 , κλε-

ψιυ.ιάν. —  3 0 , όπου έπ  . . . δ π ο υ .
Σελ. 1 8 , στ. 1 , τυ  άπό κρούσει. —  2 , ή . . . . ή .

—  5 , έδόθη . —  7 , δ ίδει. —  10, πρ ά γμ α . —  1 4 , κρατεμέ-
νος. —  1 6 , παράμερον. —  19, πλέον. —  20, έκ ε ΐνο ν ............
κανενός . —  2 1 , τό  . —  22 , έκεΐνον. —  2 3 , οί δίχους. —  2 6 , 
καί τών χωρ. —  2 9 , το μοίρασαν. —  3 0 , έκάμασ. , < Ν  το

έστρεψε . —  3 1 , σ π ίτ ι·  —  ή, λ ε ίπ ε ι.
Σελ. 19 . στ. 1 , ά λ λ ο ν  —  ά μ ά χ ι ν ,  λείπουσι. —  6, έκεΐ

νον. —  7 , άλλον. —  10, τόπον χριστιανών. —  1 3 , π ρ ά γμ α .

—  1 6 , άλπ ιτρον. —  1 7 , ούδέν...............Χ*ν"θ · —  2 1 , δίδουν.
—  22 , β οτά ν ι. —  2 4 , ξιρόση. —  26 , ξηκληρώσουν . —  2 8 ,

έλατινικόν. —  3 0 , κλέπτουντα  π ρ ά γ μ α τα .
Σελ. 2 0 , στ. 2 , γένηται ά π  αύτόν. —  11 , διαφεντεύεται.

—  13 , καβαληκεύοντας ά π ο υ τό ν . —  1 5 , ή .  —  17 ,
άπ ό . —  2 0 , τον χριστιανόν. —  2 1 , πουλησ. . . 2 3 , ό τ ίτλος

σμβ’ κατά  λ.άθος συνεχωνεύθη έν τώ  προηγουμένω σμά, κα
λώς δέ έχει ή άρίθμησις έν τώ  έπομένώ σμγ. —  25 , κτηνών 
καί τών ορνίθων. —  2 6 , σακρά. —  27 , ήμπάρουν ήδους-
—  30 , ξυλσ.

Σελ. 21 , στ. 1, έλατινικόν. —  2, όπου. —  3, δέρη. —  4, 
κ λ έ π τ ε . —  5, μαρτερίας. —  7, πληγήν, καί άπ έκείνως.
—  9, τ ό . —  1 1 , κρίσεις. —  12, όπου τον έδειρε τή ντα  νά
δούση. —  13, όπου. —  19, του μ έ λ λ η ν .έμπροστεν.
—  2 1 , Συριανού. —  2 5 , ά πό . —  31 , βιόν.

Σελ. 2 2 , στ. 1, βάλοντος. —  2, ο ι. —  3, σ π ίτ ι. —  7, 
έκεΐνον. —  8, γυναικός. —  9, μετ’ αύτής παρά φύσιν. —  14, 
όπού έμ π . —  19, Συριανός . . . Φράνκους. —  2 8 , πληρώσουν.

Σελ. 23 , στ. 1, ό π ο υ ,  λε ίπει. —  3, παντώ ν. —  4, μάρ
τυραν. —  6, φούντικαν. —  10, μ ακαριώ τατοι. —  13 , Μου- 

ϋρδες καί οί Ά κ ο υ ο ή τα ι. —  15, μηνί. —  16, τ ή ν ,  λε ίπε ι. 
Σελ. 24 , άρςωμεν γράφειν. —  2, κεφαλήν του σ τόλου .

—  6, Μ πήλουν. —  21 , δικαιοσύνην. —  2 5 , γράφ ατε. —  
2 6 -2 7 , δ τ  ι —— κ ρ ί σ ι ν, λε ίπουσι.

Σελ. 25 . στ. 11 -1 2 , δ τ ι - ά γ α π ά ν ,  λείπουσι. — 12,  αύ- 
τ ή . —  16 , παρά τότε καί τό πνεύμα γυρέψη . —  2 3 , κοστού- 
μ.ε. —  29 , έθέσμαν. —  30 , έμπροστεν . . . . νά ρευθή.

Σελ. 26 , στ. 7, ό , λ ε ίπε ι. —  2 1 , έρχομ.ένους . . . .  έγκα- 
λέσουν. —  23 , προσώπων. —  2 4 , ά γά λ εμ ου . —  30 , τ ο υ ,  

λ ε ίπ ε ι .
Σελ. 27 , στ. 2. έντέχετα ι. —  7, οίδέ. —  8, ά π ό . —  9,

άπό . . . έ ν η . —  11, καταλαλήσ ι. —  19 , άπολογή σ ο ι............
ήμέρας. —  20, κα τά  τό μάρκον. —  21 , σ όζη . —  26 , τ ο υ ς ,  
λ ε ίπ ε ι. —  2 9 , δ ιχός. —  31 , άληθίαν.

Σελ. 2 8 , στ. 5, κ α ί - π ο ί σ ο υ ν ,  λείπουσ ι. —  6, περιπα- 
τεΐν ε ί ς  τ ή ν  στράταν. —  9, ώς λέγετα ι άβοκάτος. —  21, 
παύσουν. —  25 , μ έγα ν . —  27 , τού θεου.
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Σελ. 2 9 , στ. 7 , ά π ό . —  12 , άγκαλέσουσιν. —  13, ένη 

κενοί. —  1 6 , άφοΰ. —  17, πλέον. —  ά π ό ,  λ ε ίπ ε ι. —  2 3 , 
συμβουλεύουν. —  26 , πεδίον. —  2 8 , κριτάδων. —  3 1 , άπού .

Σελ. 3 0 , στ. 1, έκάλεσαν . . . ά π ό . —  3, συμβολήν. —  5 , 
δοσμένος ά π ό . —  7 , μένή . . . γρυκισθή. —  8, άντί π έ φ τ ε ι ,  

ν ά  π ώ ς  τ η ν  νά . —  9 , ώςαγιών. —  1 2 , συμβουλεύσει. — 13, 
δέν. —  1 5 , πάσαν. —  1 6 , άκόμι. —  17 , διά τοϋττους έβά- 
λ.αν. —  1 9 , δικαίαν . . . .  τό ν . —  2 4 , Μ αί. —  3 0 , άηκάνον-

τ α . —  3 1 , άντί ο ϋ, ο ί .
Σελ. 3 1 , αί πρώται τρεις λέξεις έν συνεχεία τών προηγου

μένων. —  στ. 2 , άντί ή ,  ή ν η . —  6, δ ίκα ια . —  7 , πήστες.
—  9, ή. —  10 , εκείνος. —  1 1 , παρακεβούν. —  12 , καί άρ-
χιπίσκοποι καί άρχιδ. —  14, ταΐς ά γ  ζόσιν ά π ό . —  15,
το ύ τ ο . —  1 9 , παρλά. —  2 2 , συμβολήν. —  2 5 , παράπτω μ α  . . 

μ ε ς . —  2 6 , ο ι . —  2 7 , ο ι . —  3 0 , έγ λ η μ α .
Σελ. 3 2 , στ. 3 , εκκλησίαν. —  4, έγκλημ α . —  1 3 , ού .

—  1 5 , γ ένετα ι. —  2 8 , ή —  2 9 , ούδέν έντ.
Σελ. 33 , στ. 1 , ε ι ς  λ ε ίπ ε ι. —  3, άμέ ν ά . —  11 , τήν 

αύλήν δ ιά . —  13 , έτερους όσπεοί. —  19 , διά άλλους.
—  2 1 , άντί ε ν ι ό π ο υ ,  ε ι ς  τ ο ύ .  —  2 2 , δ ιά . —  2 3 , ώσαγιών.
—  2 4 , έχασεν. —  2 8 , άγαλέση . —  2 9 , τ ιν α . —  31 . άλά . 

Σελ. 34 , στ. 1 , λογιών εκείνου πού τόν έκ α τά μ πλ εξα ν .

—  6, π ερ ιτύχειν . — 1 1 , άντί γ ρ ο ι κ η θ ή ,  κ ρ ι θ ή . —  12 , 

έμπροπετής. —  1 3 , φανπαλιέροις. —  14, γρηκεθή . —  1 7 , 
ορισμόν. —  1 8 , ά γ κ ά λ ε μ α  τόν . —  2 1 , κα ί τ ά  στράγ.

—  2 4 , άβανπαρλιέροις. —  2 7 , άπό . . . ώσαγιών.
Σελ. 3 5 , στ. 5 , ύμπορούν ν ά  άγκαλεσθοΰν. —  1 0 , γίνουν

—  1 2 , τ ά ,  λε ίπε ι. —  13 , ώ σ α γιώ ν  κλέψια. —  16
ά π ό . — 17,  ρ ιγατικήν. —  1 9 , άγκαλεσθοΰν. —  2 0 , άπέ
—  2 3 , γρ ικηθή . —  2 4 , δώ . . . κ α τα δ ικ ά ζο ν τα ι. —  2 5 , άντ 

ο ύ ρ α ν ο ύ, ό σ π  ι τ  ι ο ΰ . —  2 9 , άπχνουτέρου .

-

Σελ. 36 , στ. 4, ποταπο ί. —  5, οπού ν' —  6, άρχείσιν τάς 
κρήσισας. —  8, κα ί μεταγενέστεροι. —  1 1 , ισιον . . άνθρωπον.
—  12 , γυναίκαν . —  13, 'Ο δέ. —  17 , Έ άν . . . .  μ ί α . —  18 , 
όαγιώ ν. —  25 , στερεόσης. —  2 6 , παρ. —  29, τε  τόπογκέρην.

Σελ. 37 , στ. 1, πρόσωπα τού κορμίου. — - 5, φασιάζην.
—  7, λαός. —  8, ά π ό . —  12, άν, λείπει. . . ούδένα. —  19, 
άραβώνα. —  20, ώς . . . . ή συνεβ. —  2 3 , ούδέν. ·—  27 , ή .
—  2 8 , θέλημα . —  29 , είχεν.

Σελ. 38 , στ. 1, π ά ζο υ ν τε . —  3, ά π ό . —  4, ά πό . —  5, 
ά π ό . —  6, ή .  —  7, κρατημένος. —  8, νά π ο β ά λ η .

Σελ. 39 , στ. 8, γείτοναν . . . ήμ.ποροΰν. —  11, άντί τ έ ρ -  
μ ε ν ο ν ,  τ α γ μ έ ν ο ν .  — 14,  κα τά  λάθος σημειούται ό τ ί 
τλος του κεφαλ.αίου τούτου ώς λ', άντί τού πραγματικού  κθ.
—  1 5 , τζαλουντζίασμαν. — στ. 17 , ό π ο ΰ  π λ ε ρ ό ν ε ι,  λείπουσι.
—  18, λείπει όλον τό κείμενον του κθ' κεφαλαίου ώς καί ό τ ι  
τλος τού λ'.

Σελ. 40 , στ. 14 , μ ίαν. —  15 , άντί π έ ρ π υ ρ α ,  νν  (νο
μ ίσ μ α τα ). —  19, νν. —  2 0 , όσάν νά . —  28 , δ ιαλλ ιτής.
—  2 9 , έντα . —  άντί κ α ί ,  ε ι ς .  —  31 , άν . . . έτοσαΰτα .

Σελ. 41, στ. 1, έβαλεν. —  2, έπάν. —  τ ά  δ ε  λ ο ι π ά ,
λ ε ίπ ε ι . —  6, εί ισος. —  8, πίρεν . . .  εις τ ό . —  9, έπλήκευε.

—  10 , ψηφισθή . —  12 , ψηφισθή. —  17 , σ π ίτ ι. —  1 9 , τόν.
—  2 5 , κρατημ-ένος. —  2 6 , τοιούτο . . ά π ά ν . —  2 7 , περιβία- 
σμ,αν. — 2 8 , έπάν του άφοΰ τό  έγόρασεν καί μ ετά  τούτον.
—  30 , Ό δ έ .  —  3 1 , ά π ό .

Σελ. 42, στ. 1, ό 'τ ι, λείπει . . . μίαν γυναίκαν. —  2, κα- 
νέναν σκλάβον. —  3 -4 , άπό κ α κή . —  6, άγόρασιν. —  1 0  
π λ έο ν . —  1 1 , άντί Ίεροσολυμ.άτου, π ο λ ε μ . ά τ ο υ .  —  1 3 ’ 

Ο 'δ έ . —  15 , ήπούλησεν. —  19 , άγόρασεν. —  2 0 , έγόρασε
—  2 1 , ά π ό . —  2 5 , άντί α ί μ ά ν ω τ ο ,  έ π ά ν ω τ ο υ .  —  26, 
ια ί τή ς . —  2 7 , νά άγοράση . —  28 , ή .

 . 03» I



Σελ. 43, στ. 1, κάρκατζά . —  4, το ις . —  4 1 , π ά ρ η ,  λεί
π ε ι. —  15 , του ειπεν έκείνου. —  20, άμαχίον . —  2 6 , ά π ό .
—  2 7 , πράγμαν. —  2 8 , τό . —  30 , στόλευσιν . . . π ετρ εχ ίλ ια . 

Σελ. 44, στ. 2, ή . —  7 , έ ν ι ,  λείπει. —  12 , το νά πάσουν.
—  14 , του α γο ρ α σ το ύ .—  1 6 , έπάστησαν. —  1 8 , δίκαιον.
—  2 1 , άπόθεν. —  2 4 , τρέψη ψωμί . . έξοδον. —  2 5 , πημπόνη . 

Σελ. 4 5 , στ. 2 , έδανείσθη λέγει, αύ'ριο. —  3, αφήνει τ ο ν .
—  5, το χρ. ή όπου. —  6 , άλογόν του. —  9, τό τε  δίδουν 

άλιός. —  12, άλιός. —  13 , το σιτάριν. —  14 , άπό τό  σί- 
τάρι ν . —  15 , μώστραν. —  18, όπου έδειξεν. —  21 , π ά ς .

—  2 5 , αντί ά β α β ο έ ,  άραβόνα.
Σελ. 46 , στ. 1, μ ετα λ ή ν . ■—- 2 , ήνε ζητημένη . . . .  άπό .

—  9, διά τής θαλάσσης, αν τύχη  και έχουν. —  12 , θαλάσ- 
σου, διότι εις την αυλήν τής θαλάσσου οϋδέν πέρνουν πατα- 
λ ίαν. —  1 5 , παταλίας . . . .  άπό ένυ. —  1 7 , τα ΰ τα . —  18,

έπαυλιάσεν χωρίς κλεψιάν. — 24,  εί .  —  2 6 , εκείνον ............
του δεν έπάσ τηκεν. —  2 7 , ν ν. κ \  —  2 8 , άπάνου. —  2 9 , 

π ά ρ η . —  30, έπάστηκεν. —  31 , εις τό άκκομα.
Σελ. 47 , στ. 2 , τ ά  π ρ ά γ μ α τ ά  τ ο υ ,  λ ε ί π ε ι . — τιμήν

το υ . —  7, τό νά ρίξουν. —  8, διά λαφρύνουν —  10,
άπό . . . .  πουλήν. —  11 , λαφρύνη. —  12 , παρευθύς. —  1 4 , 
έναπόμηνε. —  1 5 , όδ ίχα . —  16 , ό'πι εινε επάνω . —  1 7 , νά 
τά  ψηφιστούν —  μιραστί ή ζημίαν έπάν εις δλα εις ράτα, 
καί τό έρρίψασι. —  1 9 , ό'σαν κουστεύσει, και τά ς εξοδας. 
—- 2 0 , τοΰτο —  2 2 , είστήν. —  2 3 , νν. V -  2 4 , νν. καί άλ
λος όπου νά άγόρασεν πράγμαν διά ν ν . — · 2 5 , ν ν . —  28 , 

διαφοράς. —  30 , είστε.
Σελ. 4 8 , στ. 2 , ό'σον νά κούστεψεν. —  3, άπόμενον. —  4, 

να ύτα ς. —  6, έκατόστοδον των νν. —  7, νν. —  9, έτησαΰτο . . 

φέρη έ'μπροστέν. —  13, *ό, λείπει . . . .  μ.ετρικόν. —  14 , άντί 
ί σο ν ,  εις. —  17, π ά ζουντα ι. —  1 8 , άραβόνα. —  1 9 , μ ι
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κρόν τε ή μ εγά λον . —  21 , παστουν. —  22, ένσυμπάψασιν. 
•—  2 3 , νά τον καλλιωτερίση, ή νά τον ματιάσ η . —  27 , κα- 
ραβοκυρου ό'ταν μ.ένη. —  2 9 , πλήων (γραπτέον πλεΐον) . . . .  
έ'τεραν. ■—- 3 0 , έξουδίασεν. —  31, νά τό ίκανώσουν, ή .

Σελ. 49, στ. 1, διαδησπαρατιάσουν άπάνω τιον. — - 2, έκορ- 
δίασεν. —  4, μένουν εις ίδικά. —  5, καί άν. . . . έπάστησαν.
-—- 9, άπό . —  11, ή μ π α ίνε ι. —  14, ή . —  15, κυντάρια·
—  17 , μάρτ. . . . —  18 , βασταγάροις. —- 19 , άντί κ α ί ,  ή .
—  2 0 , ασήμι. —  26 , 'Ο δέ. —  2 8 , διά κάτους. -—- 30 , δ ίδη . 

Σελ. 50 , στ. I ,  ριζίκο. —  2, έπ λ α ζο ΰν .—  3, χα νουτα ι. —  5,
άντί κ α ί ,  ή .  —  7, ή κ α λά . —  12 , έδωκαν. —  13, κ α ί  
λ ε ίπ ε ι. —  15 , κατεγόδια . —  19 , η’ ημέρας, καί άπό τής ή- 
μέρας καί νά. —  2 2 , τό  δώση. —  23 , Οδέ τό δίκαιον. —- 27 , 
άντί κ α ί ,  ή .  —  κολυμβόντα. —  29 , θαλάσσιος. 31 , άπό τ ό . 

Σελ. 51 , στ. 1, ευρίσκουν. —  2 , άπάνου . . . .  περ ιγιάλιν .
—  3, τ ά  εύρηκαν έχει. —  6, κ ε ΐτα ι. —  7 , ενδέχετα ι. —  9, 
νά το υ . —  10 , έλθήν. —  1 1 , μέ βοίαν . . . όπλή, ή των ό
σιων πρ. —  1 6 , άντί κ α ί ,  ή . . .  . Ά μσ.ρή. —  2 0 , το ΰ το .
—  2 5 , στρέψη .

Σελ. 52 , στ. 1, νά ξ ιάζην. —  2, μοδιά. —  3, ο ρ ί ζ ε ι ,  

λ ε ίπ ε ι. —  7, γι<3ν. —  10 , ό'ταν. —  11 , 'Οδέ λέγει. —  16 , 
ν ν .  —  2 0 , νά τά  γν. —  22 , ν ν . —  23 , άντί ά ς  τ ό ν ,  άπό 
νά.  —  2 5 , τό . —  2 9 , έ'μπροστέν.

Σελ. 53 , στ. 1, τα π ίσ α  . . . .  έ'μπροστέν. —  2, δυναστίαν.
—  3, έρνάτο. —  6, όμπρός. —  7, όσιων. —- 1 1 , έ δ ω  κ ε ν τ  ό 
λ ε ίπ ε ι . —  19 , κρεμάσουν. —  2 3 , νν. —  24. νν. —  2 5 , ν ν . . . .  
όγλήγορα . . . .  έτερο . —  2 7 , ν ν .

Σελ. 5 4 , στ. 2, νν . . . ε ίνα ι. —  4, άντί ά κ, ά π ό . —  6, 
νν. —  8, νν. —  9, νν. —  11 , νν. —  17 , του πράγμαν. —  21»
ό'δε. —  24 , νν. —  2 5 , εύ τά σ η . —  2 7 , νά πολευριάση............
μπηντώ σ ιν . —  29 , έά ν .

ΜΕΣ. ΒΙΒΑΙΟΘ. ΣΤ '. 38
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Σελ. 55 , στ. 2, άπαί του άμάχιν του παρά τ ο ν . —  5, χ ά 
νονται. —  7, νν. —  9, ήναι. ■—  10 , δίκαιον. —  11, το έκλ.
—  15, νν. —  20 , εχω ν. —  24 , χρεωφελέτη δανεισθη.
—  2 6 , ψομίν. —  27 , ' Ιεροσολύμων. —  2 8 , Συριανού. — - 30, 
Συριανόν.

Σελ. 56 , στ. 1, Συριανός. —  2, Συριανός. —- 4, Συριανός.
—  6, Συριανου. —  7, Συριανός. —  8, άπαί τοΟ . —  9, οΰ- 
τον . —  11 , Συριανου. —- 13, ξη γε ΐτα ι. —  15, τόν. —  16, 

πρα γμ α ν . -—  1 8 , η . —  19, ούδέν. —  23 , σέρψ/ι. —  27 , ε ν η 
λε ίπε ι. — · 31 , μαρτυρίαν κα τά  τ ά  πρ ούδεν.

Σελ. 57 , στ. 1, π ρ ό σ ω π α  λε ίπε ι. —  4, π ο τα π ο ύ ς . ■—- 1 1 ,  
Συριανόν. —  1 2 , Συριανός. —  13, έτερους . . . . . .  ώοελοΟν .
—  18, εί τ η .  —  20, ετέρας μαρτερίας ουδέ χουρουσιν............
Νεστούριος. —  21 , Ά κοβητην . —  22 . Ίακουβητης . —  25, 
μαρτύρους. —  2 7 , ά ν τ ί κ α τ ά ,  κ α ί .  —  2 9 , άγκαλέσει.

Σελ. 58 , στ. 3, Σ αμαρ ίτα ις. —  7, μέ, άλλαις μαρτερίαις.
—  8, μ,αρτερίαις, ει μ έ . —  9. μ,αρτερίαις όμοιαις. —  11 , κα

νένα. —-  14, ώρισμένο.

Σ1ΤΚΡΙΤΙΚΟΣ πίναξ των κεφαλαίων τοϋ τε ένετικοϋ 
και των παλαιόγαλλικών κειμένων των Άσιζών προς τά 
νυν έκοιοόμενα ελληνικά .

ί Β ΡβιιοΙιθΡ ΚβιιβΙβΓ Βθ^ηοΐ
α , 2 4 «, 2 7 3 I  κ I I

Ρ, 2 5 Ρ, 2 7 3 I I I I I I

Υ, 2 5 γ, 2 7 4 I I I I I I I I I
δ, 2 5 • Λ 2 7 4 I V I V I V
ε , 2 5 α 2 7 5 V V V

2 7 2 7 6 V I V I V I

ζ, 2 7 ζ, 2 7 6 V I I V I I V I I

η» 2 8 Ί, 2 7 6 V I I I V I I I V I I I

θ, 2 8 6 , 2 7 7 I X I X I X
‘, 2 8 9 2 7 7 X X X

ια, 2 9 ια, 2 7 8 X I X I X I
2 9 ιβ, 2 7 8 X I I X I I X I I

‘Υ. 3 0 ‘Υ, 2 7 9 X I I I X I I I X I I I
‘δ, 31 ιδ, 2 7 9 » » X I V X I V

" , 3 2 " , 2 8 1 X I V X V X V

' ί , 3 2 2 8 1 X V X V I X V I
3 3 ‘ζ , 2 8 2 X V I X V I I X V I I

1ϊ1, 3 3 ‘Ί , 2 8 2 X V I I X V I I I X V I I I
ιΟ, 3 3 ιθ, 2 8 2 X V I I I X I X X I X
κ, 3 4 κ, 2 8 3 X I X X X X X

κ α , 3 4 κα, 2 8 3 X X X X I X X I
)) 3 5 χβ , 2 8 3 X X I ΧΧΙΙ-ΧΧΙΙΙ ΧΧΙΙ-ΧΧΙ

χβ , 3 5 κγ, 2 8 4 X X I I X X I V X X I V

κΥ, 3 6 κδ, 2 8 4 X X I I I X X V X X V
χδ , 3 6 χε , 2 8 5 X X I V X X V I X X V I
χε , 2 8 κς, 6 3 7 X X V X X V I I X X V I I
κΤ, 3 7 κζ, 2 8 6 X X V I X X V I I I χ χ ν ι π
κζ, 3 8 κη, 2 8 7 X X V I I X X I X X X I X



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΊ ΠΙΧΛ-

Α Β
χη , 3 8 χΟ, 2 8 7

χΟ, 3 9 λ, 2 8 8

λ , 4 0 λα , 2 8 9

λ α , 4 ] λ β , 2 9 0

λβ, 41 λ ϊ , 2 9 0

λ ϊ , 4 2 λδ , 2 9 1

λ δ . 4 2 λειίπει

λε, 4 3 λείπ ει

λ ? , 4 3 λ ζ , 2 9 1

λ ζ , 4 4 λ η , 2 9 2

λη , 4 4 λΟ, 2 9 2

λΟ, 4 5 μ ι 2 9 3

Ρ·) 4 5 μ α , 2 9 3

[ΑΧ, 4 6 μ β , 2 9 4

μ β , 4 6 μτ, 2 9 4

Ρ-ϊ) 4 7 μ δ , 2 9 5

μ δ , 4 8 με, 2 9 6

μ ε, 4 9 μς, 2 9 7

μ·?, 4 9 μζ, 2 9 8

μζ, 5 0 μη, 2 9 9

μη. 5 1 μ θ , 3 0 0

μΟ, 5 2 ν , 3 0 1

V, 5 2 ν α , 3 0 1

να , 5 3 νβ , 3 0 2

νβ, 5 3 η, 3 0 2

η, 5 4 νδ , 3 0 3

νδ , 5 5 νε, 3 0 4

νε, 5 5 ν?, 3 0 4

ν?, 5 5 νζ, 3 0 5

νζ, 5 6 νη, 3 0 5

νϊ1:, 5 6 νθ, 3 0 5

νθ , 5 7
Υ 3 0 6

λ είπει ξ«, 3 0 6
ϊς, 5 7 ξβ, 3 0 7

ςα 0 ί ? ϊ , 307

ΡβιιεΗβΓ
XXVIII 

' XXIX
XXX

XXXI
XXXII
X X X III
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII 
XXXIX

λείπει

χ κ
Χ Ι , Ι

XL.II
ΧΙΛΠ
χ ο ι ν
χ ο ν

χ ι ,ν ι
χ ο ν π
Χ Ι Λ Τ 1 Ι  

Χ Ο Ι Χ  

I .
Κ Ι

Ι , Ι Ι

ί ΐ π
Ι , ΐ ν

ο ν
ο ν ι

ο ν ι ι
ο ν π ι
κ ιχ

Ο Χ

ΚαιιεΙβΓ Ββι^ηοί
XXX XXX
X X X I X X X I
XXXII XXXII

X X X I I I  Χ Χ Χ Π Ι

XXXIV XXXIV
XXXV XXXV

XXXVI XXXVI
XXXVII XXXVII
XXXVIII XXXVIII
XXXIX XXXIX

Χ Ο  XI,
XIX χ π
ΧΟΙΙ ΧΟΙΙ

ΧΟΙ II ΧΟΙ II
χ ο ι ν  χ ο ι ν
χ ο ν  χ ο ν

χ ο ν ι  χ ο ν ι
ΧΓ,νΐΙ XI, VII
χ ο ν η ι  χ ο ν π ι
Χ Ο Ι Χ  Χ Ο Ι Χ

λείπ ει Ο

01 Κ Ι

0 1 1 011
Γ Ι Ι Ι  Γ Ι Ι Ι

Οίν Οίν
κ ν  ς>  ο ν  
ο ν ι  Ονί

ο ν ι  κ ν ι ι ι
ο ν π ι  ο ι χ

Κ Ι Χ  ΟΧ
ΟΧ ΟΧΙ
0X1 0X11

ΟΧΙΙ ΟΧΙΙΙ
ΟΧΙΙΙ 0Χ1Υ

Α  Σ 1 Ζ Ω  Ν . 5 9 7
Α Β ΡαιιοΙιβΓ ΚβιιεΙθΓ ΒθΙ^ΠΟί

ξβ, 5 8 5*. 3 0 8 ΟΧΙ ο χ ι ν ο χ ν ι
ξγ , 5 9 ζε,

5?,
3 0 9 ΟΧΠ Ο Χ Υ -Ο Χνί Γ Χ ν ίΙ -ν ΐ Ι Ι

ξδ, 5 9 3 0 9 ΟΧΠΙ ο χ ν π ΟΧΙΧ
ξε, 6 0 ξ ζ , 3 1 0 ο χ ι ν Ο Χ νίΙΙ ΟΧΧ
ξ<Γ, 6 0 ξη , 3 1 0 ο χ ν ΟΧ I X ίΧ Χ Ι
ξζ , 61 ξβ, 3 1 1 ο χ ν ι ΟΧΧ ΓΧΧΙΙ
ξη, 61 ° , 3 1 1 ο χ ν π ΟΧΧΙ ΣΧΧΙΙΙ
ξθ, 6 2 οα,, 3 1 2 Ο Χ νίΙΙ ΟΧΧΙΙ Γ Χ Χ ΐν
ο, 6 2 οβ, 3 1 2 ΟΧ I X ΟΧΧΙΙΙ Γ χ χ ν

ο α , 6 3 °Ϊ1, 3 1 3 ΟΧΧ ο χ χ ι ν ι , χ χ ν ι
οβ , 6 3 οδ, 3 1 3 ΟΧΧί ο χ χ ν ίΧ Χ Λ Ή
°Τ , 6 4 °ε, 3 1 4 ΟΧΧΙΙ ο χ χ ν ι κ χ χ ν ι ι ι
οδ, 6 5 λείπει ΟΧΧΙΙΙ ο χ χ ν ι  ι ΓΧΧΙΧ
οε, 6 6 ° ζ , 3 1 5 Σ Χ Χ ΐν ο χ χ ν π ι κ χ χ χ

Ο 1 ^ 05 οη, 3 1 6 ο χ χ ν ΟΧΧΙΧ κ χ χ χ ι
Οζ, 6 7 0 0 , 3 1 6 ο χ χ ν ι ο χ χ χ κ χ χ χ π
οη, 6 8 π , 3 1 7 ο χ χ ν π ο χ χ χ ι ΓΧΧΧΙΙΙ
οΟ, 6 8 π α , 3 1 7 ο χ χ ν π ι ο χ χ χ π Γ Χ Χ ΐν
π ,  6 9 π β , 3 1 8 ΟΧΧΙΧ ΟΧΧΧΙΙΙ τ χ χ χ ν

π α ,  6 9 π γ , 3 1 8 ΟΧΧΧ Ο Χ Χ Χ ΐν κ χ χ χ ν ι
π β , 7 0 πδ, 3 1 9 ΟΧ X X I ο χ χ χ ν Γ χ χ χ ν π
π γ ,  7 0 » » » » ΟΧΧΧΛΊ ο χ χ χ ν ι ι ι
π δ , 7 1 π ε , 3 2 0 ΟΧΧΧΠ ΟΧ X X  V I I ΓΧΧΧΙΧ
π ε , 7 2 3 2 0 λείπει Ο Χ Χ Χ νΠ Ι ΧΟ
π ? , 7 2 π ζ , 3 2 1 ΟΧΧΧΠΙ ΟΧΧΧΙΧ ΧΟΙ
π ζ ,  7 3 π η , 3 2 1 Ο Χ Χ Χ ΐν ΧΟ ΧΟΙΙ
π η , 7 3 π θ , 3 2 2 ο χ χ χ ν ΧΟΙ ΧΟΙΠ
π θ , 7 4  ' 3 2 2 ο χ χ χ ν ι ΧΟΙΙ χ ο ι ν

ί;, 7 4 » 3 2 3 » » ΧΟΠΙ χ ο ν
ί α ,  7 4 3 2 4 ο χ χ χ ν π χ ο ι ν χ ο ν ι
Ηβ, 7 5 & 3 2 4 ο χ χ χ ν ι π χ ο ν χ ο ν ι ι ι
*ΙΪ, 7 5 3 2 5 ΟΧΧΧΙΧ χ ο ν ι ΧΟΙΧ
Μ, 76 «Α 3 2 5 ΧΟ χ ο ν ι ι 0
*1«, 76 Μ, 3 2 6 ΧΟΙ χ ο ν π ι ΟΙ
*κ, 7 7 3 2 6 ΧΟΙΙ ΧΟΙΧ ΟΙΙ



A
ι&  τ ι
4η, /8 
10, 73 

ρ, 79 
ρα, 79 
ρβ, 80 
ργ, 81 
ρδ, 81 
ρε, 82 
ρς, 82

Β
327 

Ιΐη, 327 
40, 328 

λείπει
ρ, 329 

ρα, 329 
ρβ, 331 
ργ, 331 

λείπει 
ρδ, 332, 
ρε, 333 
ρς, 334 
ρζ, 335 
ρη, 335 
ρθ, 336 
ρι, 337 

» » 
ρια, 337 
ριβ, 338 
ριγ, 338 
ριδ, 340 
ριε, 340 
ρις, 341 
ριζ, 341 
ριη, 342 
ριθ, 343 
ρκ, 344 

ρκα, 345 
ρκβ, 345 
ρκγ, 340 
ηκδ. 346
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Faucher Kausler
λείπει (1) c

X C I I I C l

X C I V C I I

λείπει c m
X C V I c v
x c v C IV

x c v n C V I

x c v m C V I I

λείπει C V I I I

X C I X C I X

c c x
C l C X I - X I I

C I I C X I I I

c m C X I V

C IV c x v
c v C X V I

s> » C X V I I

C V I C X V I I I

C V I I C X I X

C V I I I c x x
C I X C X X I

c x c x x n
C X I C X X I I I

c x u C X X IV

C X I I I c x x v
C X IV C X X V I

c x v C X X V I I

C X V I C X X V I I I

C X V II C X X I X

C X V I I I c x x x
C X I X C X X X I

c x x C X X X I I

Beugnot
c m
C IV
c v

C V I

C V I I I
C V I I

C I X

c x
C X I
c x u

C X I I I
c x v

C X V I
C X V I I

C X V I I I

C X I X

c x x
C X X I
c x x n
C X X I I I

C X X I V

c x x v
C X X V I

C X X V I I

C X X V I I I

C X X I X

c x x x
C X X X I
C X X X I I

C X X X I I I

C X X X IV

c x x x v

(1) Προσετεθη εν παραρτήματι (σελ. 789) εκ της του Kausler 

δο'σεως.

A
pxO, 99 
ρλ, 99 

ρλα, 100 
ρλβ, 10 1  
ρλγ, 102 
ρλδ, 102  
ρλε, 103 
ρλς, 104 
ρλζ, 104 
ρλη, 105 
ρλΟ, 105 
ρμ, 106 
ρμα, 106 
ρμβ, 107 
ρμγ, 107 
ρμδ, 107 
ρμε, 108 
ρμ?, 109 
ρμζ, 109 
ρμη, 1 1 0  
ρμΟ, 1 1 1  

» 1 1 2  
ν-ρνα, 112 
ρνβ, 113 
ρνγ, 113 
ρνδ, 115 
ρνε, 117 
ρνς, 117 
ρνζ, 118 
ρνη, 118 
ρνΟ, 119 
» 120 

ρξ, 121

Β
ρκς, 349 
ρκζ, 349 

ρκη, 350 
ρκθ, 352 
ρλ, 352 
ρλα, 353 
ρλβ, 353 
ρλγ, 354 
ρλδ, 354 
ρλε, 355 
ρλς, 356 
ρλζ, 356 
ρλη, 357 
ρλΟ, 357 
ρμ, 358 
ρμα, 358 
ρμβ, 359 
ρμγ, 359 
ρμδ, 360 
ρμε, 360 
ρμς, 361 
ρμζ, 362 

ρμζ*·η, 363 
ρμβ, 364 
ρν, 365 

ρνα, 367 
ρνβ, 368 
ρνγ, 368 
ρνδ, 369 
ρνε, 370 
ρνς, 370 
ρνζ, 371 

ρνη, 372

Faucher
C X X I

c x x n
C X X I I I

C X X IV

c x x v
C X X V I

C X X V II

C X X V I I I
C X X I X

c x x x
C X X X I
C X X X I I

C X X X I I I

c x x x v i
λείπει

c x x x v n
C X X X V I I I
c x x x i x

C X L
C X L I

» I)
C X L I I  

C X L I I I  

C X L I V  
C X L V  

C X L  V I  

C X L V I I  
C X L  V I I I  

») »
» » 

C X L I X  

C L  
C L I

! ¡V. 599
Kausler Beugnot

CXXXIII CXXXVI
CXXXIV-V CXXXVH-VIII

CXXXVI CXXXIX
c x x x v n CXL

c x x x v m CXLI
CXXXIX CXLII

CXL CXLIII
CXLI CXLIV
CXLII CXLV

c x L in CXLVI
CXLIV CXLVII
CXLV c x L v m

CXL VI CXLIX
CXLVII CL
c x L v n i CLI

CXLIX CLII
CL CL III

CLI CLIV
CLII CLV

c l u i CLVI
CLIV CL VII
CLV C L vni

CLVI CLIX
CL VII CLX

C L vni CLXI
CLIX CLXII
CLX CLXIII
CLXI CLXIV
C L xn CLXV
CLXIII CLXVI
CLXIV CLXVII
CLXV CLXVIII
CLXVI CLXIX

CLXVII CLXX
CLXVIII CLXXI



A
ρξγ, 122
ξδρ, 1 2 2  
ρςε, 123 
ρζς, 123 
ρςζ, 123 
ρςη, 124 
ρςθ, 125 
ρο, 125 

» 126 
ροβ, 126 
ρογ, 127 
ροδ, 128 
ροε, 129 
ροζ, 130 
ροη, 131 
ροΟ, 132 
ρπ, 132 
ρπα, 133 
ρπβ, 134 
» » 

ρπγ, 135 
ρπδ, 135
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Β
ρ£*ι 374 
ρξβ, 374 
ρξγ, 375
ρξδι 37 5

ρπε,
ρπς,
ρπζ,
ρπη,

136
137
137
138

ρπδ, 140 
ρΗ, 143 ρπη 
p-jcc, 142
p'n b

Ρ̂ Ύ·

143
143

pkS, 144

fM
Pn7:

146
146

Ρ'.ζ, 147

ρξε, 376 
ρξς, 376 
ρξζ, 377 
ρςη, 378 
ρξΟ, 378 
ρο, 379 
ροα, 380 
ροβ, 380 
ρογ, 381 
ροδ, 382 1 
ροε, 3S3 
ρος·, 383 
ροζ, 384 
ροη, 384 
ροΟ, 385 
ρπ, 385 
ρπα, 386 
ρπβ, 386 
ρπγ, 387 
ρπδ, 388 
ρπε, 388 
ρπς-, 390 
ρπζ, 392 

393 
ρπδ, 394

Ρ-1, 394 
ρ^α, 395 
pljê, 396 
ρίΐγ, 397 
ρ'ΐο, 398 
ρΗ-:, 399

Faucher
CL II
C L I l l
CLIV
CLV
CL V I
CL V II
C LV 1II

λείπει
CL IX  
CLX 

CLXI 
CLXII 

CLXIII 
CLX IV 
CLXV 
CLXVI 
CLXVIL 
CLXVin 
CLXIX

Kausler
C L X IX
C L X X
C L X X I
C L X X H
C L X X IH
C L X X IV
C LX X V
C L X X V I
C L X X V II
C L X X V III
C LX X 1X
C L X X X

C L X X X I-H
C L X X X III
C L X X X IV
C LX X X V
C L X X X V I

C L X X X V II
C L X X X V U I

Beugnot
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Ρ7Θ:, 149 ρΗζ, 401 C L X X X V I c c v C C V III
=·, 150 ρΗη, 402 C L X X X V II CCVI C C IX
σα, 152 ρΐδ, 403 C L X X X V U I CCV II c c x
σβ, 153 σ, 404 C L X X X IX C C V III C C X I
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c c x C C X III
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(1 ) Τα εκ του ένετικοϋ κώδικος ελλείποντα Ιξ ταΰτα κεφάλαια προ-
σετεδησαν υπδ Faucher εν παραρτήρ,ατι (σελ. 790-799) εκ της εκ- 
δοΤτεως του Kausler ληιρδεντα.

(2) ΠροσετεΌη έν παραρτήματι (σελ. 801) εκ του βαυαρικοί) κώδι- 
κ ο ;. (3) ίαοίως, (σελ. 785). (4) ομοίως, (σελ. 803,'.
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II) ΠροσετεΌη εν παροφτήμ.ατι (σελ. 814).
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(Παρισινός κώίι^ 2 5 0 9 )  · 

Τύπος τέχνη ςίτή ς των γραμματέων (4).

1. ’Άκτος νυμφα[γωγίας] οπερ λαμβάνει ό γαμβρός.

Έ ν όνόματι του πατρος και του υιού καί του άγιου πνεύ
ματος καί της κυρίως καί αληθώς ύπερευλογημένης δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας, ’Ιωάννης ό δείνα, έτι 5 
δέ κάγώ Μαρία ή δείνα τούτου νόμιμος σύζυγος, οί τούς τ ί
μιους καί ζωοποιούς σταυρούς ΐδιοχείρως (2) προτάξαντες, την 
παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον άμοιβαίαν συμφωνίαν του 

τελείου γαμικού συναλλάγματος τιθέμεθα καί ποιούυ.εν έκου- 
σίως, άφοβους καί άβιάστως, καθαρώς καί άμεταμελητω ς ύπέρ 10 
της γνησίας θυγατρος ημών κυρας τίίς δε, της ού'σης καθώς 
"ημείς μαρτυρουμεν χρόνων τελείων τόσων, συναινούσης (3) καί 
στεργούσης έγγράφως το παρόν συνάλλαγμα, προς ύμάς τούς 
άπο την σήμερον θεού βουλησει μελλοσυμπεθέρους ημών, τόν 
τε  κύρ τον δείνα καί κυράν την δε τούς όμοζύγους, τούς ώ- 15 
σαύτως πράττοντας ύπέρ τού γνησίου υίου ύμών κυρ τού δει
νός, συναινούντος (4) ύμϊν καί αύτοΰ καθώς δηλωθησεται · καί 
γάρ κελεύσει θεία πειθόμενοι καί εί; (5) λόγους έλθόντες περί 
γαμικού συναλλάγματος, ήράσθημεν μ ετ’ άλληλων άμφότερα 
τά  μέρη καί εις μίαν καί την αύτην βουλ-ην ηλθομεν, ώς τε  20 
θεού προνοία καί χάριτι έπεισέρχεται (6) ή προδιαληφθεΐσα

(1 ) Τύν τίτλον τούτον εγραψεν δ προτελευταίος τού κιόδικος κτήτωρ 
Α’ντώνιος’Έπαρχος δ Κ,ερκυραΤος. (2) χειρ. ίδιιυχηρως. (3) χειρ. συνη- 
νούσης. (4) χειρ. συνενούντος. (5) χειρ. οις. (6) χειρ. επισερχεται.
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Ουγάτηρ ήμ,ών ή δεϊνα έσώνυμφος εις τη ν  καθ’ ύμάς οικίαν 
πρός τον γνήσιον [υιόν] υμών τον δείνα του ίερολογηθήναι 

μετ’ αύτοΰ κανονικώ; καί συναφθήναι νομίμως, καί ούτως εί
ναι μεΟ’ υμών συν τώ  καί μελλομνήστορι αυτί;; τώ  δεϊνι, ό- 

5 μόστεγος, όμοδίαιτος καί ομοτράπεζος, έκδουλεύειν τε  ύμϊν 
καί ύπόκεισθαι ώ; ευγνώμων θυγάτηρ τοϊς ίδίοις γονεΰσιν· 
έπιφερομένη καί υπέρ προικός αύτής ταΰτα , ήγουν (τόδε καί 
τάδε, καί γράφε καθεξής), συν τούτο ι; καί τη ν  εύχήν ήμών· 
ώ ; οφείλει έκδουλεΰσαι κατά  συμφωνίαν ύμϊν καί αρέσκειαν 

10 χρόνους τελείους τόσους· ώς ύποσχομένων καί ύμών των μελ- 
λ.ο.συμπεθέρων ήμών, του είναι τον διαληφθέντα υίον ύμ.ών κυρ 
τον δείνα έπί πασι τοϊς ύπάρχουσιν ύμών πράγμασιν άπό τε  
κινητής [καί] ακίνητου κτήσεως αδελφόν καί κληρονόμον, εξ 
ίσου τοϊς εύρεθεΐσιν αύτώ αύταδέλφοις έν καιρώ διαιρέσεως 

15 μετά  τών άνηκόντων (1) αύτώ τελεσ μ ά τω ν .
Περί δέ τοΰ κοινού τών άνθρούπων φθορέως, Θανάτου φα- 

μέν, εί μέν συμβή προτελευτήσαι την μελλομνηστορα καί θυ
γατέρα ήμών τήνδε άπαιδα καί άδιάθετον, οφείλει άποκερδαί- 
νειν ό άνήρ αυτής το κραββατοστρώσιον αυτής χάριν λεγάτου 

20 αύτοΰ, ή δε λοιπή άπασα προίξ άντιστραφήσεται προς τούς 
ές άδιαθέτου φυσικούς αύτής κληρονόμους. Είδ’ ίσως, οία τά  
του θεού κρίματα, ό άνήρ αύτής προτελευτήσει άπαις καί 
άδιάθετος, ι'να λαμβάνρ ή θυγάτηρ ήμών καί σύμβιος αύτοΰ, 
τήν  μέν προίκα αύτής σώαν καί ανελλιπή, χάριν ύποβολοθεω- 

25 ρέτρου αύτής, το τρίτον τής αδελφικής αύτοΰ μερίδας (2).

(1) ystp. άνηκουσών.
(2) ’Εν τε'λει τοΰ άκτους εδρηται και δ £;ής διάφορος τύπος « Περί 

δέ τό άδηλον τοΰ θανάτου φαμε'ν, εί μέν συμβή προτελευτήσαι τήν 
μελλομνηστορα καί θυγατέρα ήμών τήνδε, ες επιζωής τοΰ μελλομνή- 
στοοος αύτής υίοΰ ήμών τοΰδε, άπαιδα καί αδιάθετον, ί’να άποκερδαί- 
νη δ άνήρ αύτής τό τρίτον τοΰ ΙπιόοΟεντος αύτώ παρ ήμών βλησιδίου
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Λοιπόν καί εί τις ές άμφοτέρων τών μερών προς άθέτησιν 
πειραθήναι χωρήσαι τοΰ παρόντος συναλλάγματος, ή προ; α
νατροπήν μιας καί μόνης τών άνωθεν έμφερομένων συμφωνιών, 
ι'να ζημιοΰται λόγω προστίμου προς τό στέργον μέρος καί έμ- 
μένον, έκ συμφούνου καί έπερωτήσεως καί ομολογίας ήμών, 5 
χρυσά ύπέρπυρα τ ό σ α ,  καί προς τό δημόσιον τό τούτονν τρ ί
τον, προς τώ  καί ούτως έορώσθαι τό παρόν συνάλλαγμα μετά  
πάντων τών άναγεγραμμένων διατάξεων, τοΰ ύφους γραφέντος 
ές εντολής ήμετέρας διά χειρός νομικού τοΰ δεινός, ενώπιον 
καί τών ύποτεταγμένων μ,αρτύρων, μηνί τώδε, ϊνδικτιώνος 10 
τής δ ε .

. — Γ2. ’Ά κτος οωρεάς .

Τήν παροΰσαν έ'γγραφον καί ένυπόγραφον, είπεϊν ά μ ετά - 
τρεπτον, άμετακίνητον καί άναλλοίωτον δωρεάν τιθέμεθα καί 
ποιοΰμ,εν έκουσίως, άφόβως καί άβιάστως, καθαρώς καί άμετα- 15 
μ.ελήτως, δ ίχα  δόλου (1) τινός καί περιεργίας, ύστεροβουλίας 
τ ε  καί περιγραφής έκτος, μετά  χρονιάς δέ διασκέψεω; καί με- 
μεριμνημένου σκοποΰ πρόξ σέ κΰρ τόν δεϊνα καί προς τό ύπό 

φ. 159.σέ άπαν πρόσωπόν τε  καί μ.έρος, τούς τε  | παΐδας καί κληρο

νόμους καί διαδόχους νου καί τούς παντοίου; σου διακατόχους, 20 
καθιύς δηλωθήσεται· καί γάρ πολλών σου μεμνημένοι τών δω 
ρεών καί ευεργεσιών, ήθελήσαμεν καί αύτοί το κατά  δύναμ.ιν

χάριν λεγάτου αύτοΰ- εί δε ούτος προ αύτής άπαις καί αδιάθετος 
φΟάσει άποδανέϊν, "να λαμβάνη αδτη χάριν δποβελοθεωρε'τρου αύτής 
το τρίτον τής έπιδοθείσης αύτώ μερίδος εκ γονικής κληρουχίας. Λοι
πόν καί εί τις έξ άμφοτε'ρων τών μερών ζ ή τ ε ι  τό  ε π ίλ ο ιπ ο ν  έμ 
π ρ ο σ θ ε ν . ι.

(1) χειρ. δούλου.



V
άνταμείψασθαί σε καί τάς προγεγονυίας παρά σου εις ή μα ;
άφοσιώσασθαι χάριτας· τώ  τοι καί διορούμεθά σοι άπ’ έντεύθε 
μ ε τ ’ ευχαριστίας καί μεγίσ τες άπλότητος, το κατά  τί)ν το
ποθεσίαν τήνδε διακείμενον ήμΐν ακίνητον τόδε άμπέλιον ή 

5 χωράφιον το πλησίον του Κείνος, καθώς έστιν έξολοκλήρως (1), 
καί έγχωρούμέν σοι παραλαβεΐν αύτο άπί) τή ς σήμερον, καί 

κτάσθαι αύτο καί χρήσθαι ν.αί νέμεσθαι μ ετά  παντός του μέ
ρους καί των κληρονόμων καί διαδόχων σου κυρίως, αύθεντικως, 

ίδικώς καί μονομ.ερώς, άπαρασπάστως, άκαινοτομήτως, άκωλύτως 
10 καί άνεπιφωνήτως εί; αιώνα τον άπαντα  κατά  τελείαν δεσπο

τείαν καί κυριότητα· έχεις γάρ πάσαν καί παντοίαν άδειαν 
εις το πωλεΐν, δωρεϊσθαι, άνταλλάττειν, λεγατεόειν, προικο-
δοτεΐν καί άλλως ώς δόξει σοι τά  περί αύτοΰ διοικεΐν, καθώς
οί θείοι καί φιλευσεβεϊς νόμοι τοΐς ίδίοις δεσπόταις έν τοΐς 

15 εαυτών ποιεΐν διακελευονται πράγμασι, μη παρεμποδιζόμενος 
παρά τίνος προσώπου το σύνολον, μήτε μ.ήν έξερευνώμενος, η 
πολυπραγμονούμενος ού παρ ημών αύτών τών δωρησαμένων, η 
τών κληρονόμων καί διαδόχων ημών καί παντοίων ημών τών 
διακατόχων, ού παρ ετέρου συγγενικού ημών καί εξωτέρου 

20 προσώπου. Ού μεταμελησόμεθα ούν περί την παρούσαν ημών 
άπλην δωρεάν, ούδέ προς ανατροπήν ταύτης χωρήσαι τολμ ή- 
σομεν έν οίωδήποτε χρόνω καθ’ οίονδήτινα τρόπον, εμμένει 
δέ μάλλον όφείλομεν έπ ί ταύτην καί δεφενδεύειν τό  δωρηθέν 

σοι άμ.πέλιον η χωράριον έξ απάντων τών συγγενικών ήμών 
25 η καί έξ έτέρο^ν προσώπων, καί διεκνικάν αύτού τον καθολι

κόν δερενσίωνα, εί καί άπό τού νόμου τούτο ποιεΐν ού κα- 
ταναγκαζόμεθα, καί σέ άζήμιον καί άνενόχλητον δ ιατηρεΐν . 
Λοιπόν καί παρά σού έπερωτώμενοι, όμολογούμεν καί άσραλι- 
ζόμεθα ώς, έάν πρός ανατροπήν της παρούσης ημών χωοήσω-

Λ10 Τ ϊ  π  ο  I

ν

(1) χειρ. Ιξοκλήρως.
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μεν απλής δωρεάς, καί ή διατίμησιν, η αμοιβήν, ή άντιχάρι- 
τα , ·η άλλο τ ι χάριν τής τοιαύτης δωρεάς έπιζητήσωμεν άπό 

σού, ·η περί τόν καθολικόν άμελήσωμ,εν δερενσίωνα, ή συναρ- 
παγήν, ή απάτην, -η βίαν, ή φόβον, ή καταδυναστείαν, ή νό- 
μ.ου καί φάκτου άγνοιαν προβαλλώμεθα, καί κα τά  άλλον τινά 5 
τρόπον την έναντίαν βαδίσωμ.εν τού παρόντος έγγράφου ήμών, 
καί την δεσποτείαν τού δονρηθέντος σοι άμπελίου πάλιν άνα- 
καλεσώμεθα, πρός τό μή είσακούεσθαι, ού μόνον τάς άράς τών 
τ ιη ' αγίων πατέρων ινα έπισπασούμεθα, άλλά καί λόγω προ
στίμου τής έπερωτήσεώς σου καί Ομολογίας ημών, Υνα ζημιού- ίο  
μεθα πρός σέ καί τό μέρος σου χρυσά ύπέρπυρα τόσα καί πρός 
τό δημόσιον τό τούτων τρίτον, πρός τό καί ούτως έρρώσθαι 
την παρούσαν ημών απλήν δωρεάν, την καί γραφεΐσαν έξ έν- 
τολής ή με τέρας διά χειρος νομικού τοΰδε, μηνί τωδε, ίνδικτιώ- 
νος τής δε . 15

3. Ούκ απ’ εντεύθεν, άλλά μετά τήν τελευτήν (1).

Τώ τοι καί δωρούμεθά σοι ούκ άπεντεΰθεν, άλλά μετά  τήν 
ήυ.ών τελευτήν τό  κατά  τήν τοποθεσίαν τήν δείνα άκίνητον 
•ημών τόδε οίον ’καί ό'σον έστιν έξολοκλήρως, καί τήν μέν 
δεσποτείαν τούτου διαβιβάζομεν πρός σέ άπό τής σήμερον διά 20 
τού παρόντος δωρεαστικοΰ έγγράφου ημών, τήν  δέ νομήν καί 
χρήσιν οφείλεις (2) παραλαβεΐν μ ετά  τήν ημών τελευτήν, ώς 
όφειλόντων ήμών κατέχειν καί νέμεσθαι τούτο άταράχως έφ’ 
δρω τής ίδιας ζωής, μετά  δέ τήν τελευτήν ήμών μή έχόντων 
άδειαν πρός έ'τερον αύτο παραπέμψαι πρόσωπον άλλ’ ή πρός 25 
σ έ " εύθύς γάρ άμα τώ  θανάτω ήμών έπανελεύσεται πρός σέ

(1) Άλλοιος τύπος τού προδεδημοσιευμε'νου άκτους δωρεάς.
(2) χειρ. διρείλειν.
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συν τή δεσποτεία καί ή νομή του το ξό το υ  άμπελίου, καί 
εισέλθϊ]; καί παραλάο^ς αύτό αύθεντικώς, ίδικώς καί κυρίως, 

καί μή δεόμενος έτέρας παραδόσεως, του δέ παρόντος έγγρά- 
φου ήμών άρκοΰντός σοι καί αντί πρακτικές σωματικής παρα- 

5 δόσεως (1) εις το κατέχειν το τοιούτον άμπέλιον δεσποτικω 
δικαίω, καί κτασθαι τούτο καί χρήσθαι καί νέμεσθαι μετά  
παντός του μέρους σου των τε  παίδων καί κλήρονόμων καί 
διαδόχων σου κυρίως, αύθεντικώς, ίδικώς καί μονομερώς, άπα- 
ρασπάστως, άκαινοτομήτως (2), άνενοχλήτως, άκωλύτως καί 

10 άνεπιφωνήτως εις τό πωλεϊν . . .

4. "Ακτος πράσεως ακινήτων.

Έ ν όνόματι του πατρός καί του υιού καί του αγίου πνεύ
ματος καί της κυρίως καί αληθώς ύπερευλογημένης δεσποίνης 
ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας · ό δείνα, έτ ι δέ κά- 

15 γώ  ή δείνα ή τούτου νόμιμος σύζυγος, οί καί έν άρχή του 
παρόντος ύφους τούς τιμ,ίους καί ζωοποιούς σταυρούς ίδιοχεί- 
ρως ποιήσαντες, την παρούσαν έ'γγραφον καί ένυπόγραφον 
| καθαράν καί ¿περίεργον πρασιν του χωραφιού, η του ά μ π ε - φ · 1 6 0 .  

λίου τιθέμεθα καί ποιοϋμεν έκουσίως, άφόβως καί άβιάστως,
20 καθαρώς καί άμεταμελήτω ς προς σέ κυρ τόν δείνα καί προς 

τό ύπό σέ απαν πρόσωπόν τε  καί μέρος τούς τε  παΐδας καί 
διαδόχους καί κληρονόμους σου καί τούς παντοίους σου διακα- 
τόχους, καθώς δηλω θήσεται- καί γάρ γνούμγ) οικεία ήμών καί 
βουλήσει καί θελήσει, ώς ανωτέρω προλέλεκται, πεπράκαμέν 

25 σοι τό προσόν ήμΐν άμπέλιον ·η χωράφιον τό κατά  την το
ποθεσίαν την δείνα πλησίον τού δεινός, οιον καί όσον έστίν,

(Ί) χειρ. περιοοσεως. (2) χειρ. άκενοτομήτως.
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έξολοκλήρως, εις ύπέρπυρα τόσα, ά καί λαβόντες σήμερον άπό 
σου χειροδότως άμα καί μετρητώς κατά τό άπαράλειπτον 
έπ’ οψεσι των μαρτύρων του τε  δεινός καί τού δεινός, παρα- 
δεδώκα μέν σοι άπ’ έντεύθεν τό προειρημένου άμπέλιον, άρκοΰν- 
τός σοι του παρόντος έγγράφου ήμών καί άντί πρακτικής σω- 5
ματικής παραδόσεως, ώς άν κατέχης καί νέμ,η αύτό κυρίως, 
αύθεντικώς, ίδικώς καί μονομερώς, άπαρασπάστως, άκαινοτο- 
μήτως, άνενοχλήτως, άκωλύτως καί άνεπιφωνήτως κατά  τ ε 
λείαν δεσποτείαν καί κυριότητα εις τό πωλεΐν, δωρεΐσθαι, άν- 
ταλλάττειν , λεγατεύειν, προικοδοτεϊν, καί άλλως ώς δόξει σοι 10
τά  περί αύτού διοικεΐν, μή παρεμποδιζόμενος παρά τίνος προ
σώπου τό σύνολον, μήτε μην έξερευνώμενος, ή πολυπραγμο
νούμενος ού παρ ήμών αύτών, ή ετέρου τινός τών άπό τού 
μέρους ή μ ώ ν  λοιπόν ούχ έξομεν έπ’ άδειας πρός μετάμελον (1) 
καί άνατροπήν χωρήσαι τού παρόντος πρατηρίου έγγράφου ή -  15

μών, -η την δεσποτείαν τού διαπραθέντος σοι άμπελίου πάλιν 
άνακαλέσασθαι, ή περί πλεΐον τιμής ένάγειν σ ε . "Οθεν καί 
παρά σου έπερωτώμενοι, όμολογούμεν καί άσφαλιζόμεθα ώς, 
έάν πρός άνατροπήν χωρήσωμεν τής παρούσης ήμών πράσεως 
καί όχλησίν σοι τήν οίανουν έπενεγκεΐν πειραθώμεν όπως δή- 20
π ο τε  καθ’ οίονδήτινα τρόπον έν οίωδήποτε χρόνω, πρός τό  μ.ή 
είσακούεσθαι, ού μόνον ά έλάβομεν άπό σου ύπέρπυρα τρικέφαλα 
τόσα ί'να άντιστρέφωμέν σοι εις τό διπλάσιου, άλλα καί προ- 
στίμω  ύποκείμεθα χρυσά ύπέρπυρα τόσα, ζημιωθησόμεθα δε 
καί πρός τό δημόσιον τό τούτων τρίτον πρός τό καί ούτως 25
έρρώσθαι τό παρόν ήμών πρατήριου έ'γγραφον, τό καί γραφέν 
έζ έντολής ήμετέρας διά χειρός νομικού τού δεινός ένώπιον 
καί τών ύποτεταγμένων μαρτύρων, μηνί τωδε, ΐνδικτιώνος 
τή ς δε .

(1) χειρ. μετάμελλον.
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5. "Ακτος έπιίραβευτικον θείων ναών ή ροναστηρίων (1)·

'Γην παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον έπιβραβευτικήν 
άφιέρωσίν τε  καί προσκύρωσιν του δηλωθησορενου (2) ά ρ π ε- 
λίου ή χωραφίου τιθέρεθα καί ποιουρεν έκουσία ήρών τή  γνώ- 

5 ρη καί αύτοπροαιρέτω βουλή, και οϋκ άσκεπτως, ούό άόοκι- 
ράστως, οϋκ εκ τίνος συναρπαγής, η απάτης, η φόβου, -η βίας, 

η καταδυναστείας, ή δόλου, η περιεργείας, η νόρου καί φά- 
κτου άγνοίας, η άλλης τίνος έπιψόγου καί τοις θείοις νόροις 
άπηγορευρένης αιτίας, συν προθυρία δέ ράλλον πολλή καί 

10 όλοψύχω προθέσει καί γνώρν) καί ρ ετά  ρεγίστης ήρών τής 
αποδοχής καί θελησεως, χρονίας τε  διασκέψεως καί ρερεριρνη- 
ρένου σκοπού, προς σέ τον πανοσιώτατον καθηγούρενον τής 
σεβασρίας ρονής ήρών Θεοτόκου τής δε καί πνευρατικόν π α τέ
ρα ήρ.ών κυρ τόν δε, καί προς πάντας τούς ύπό σε τ ιρ ιω τά - 

15 τους ροναχούς τής τοιαύτης άγίας ρονής, διά ρεσήτριαν καί 
βοηθόν τήν ύπεραγίαν δέσποιναν ήρών Θεοτόκον καί προς το 
όλον ρέρος καί τά  δίκαια τής τοιαύτης άγίας ρονής, κα
θώς δηλωθήσεται · καί γάρ πόθον διάπυρον καί σχέσιν έγκάρ- 

διον κεκτηρένοι πρός την ύπεράρ.ωρ<
20 ναν άτε καί ρεσΐτιν ήρών . . . (3).

6. 'Έτερον εις το αυτό ή

Καί γάρ αθάνατον είναι βουλόρενοι τό  ρ,νηρόσυνον ήρών 
καί ρ ετά  την ήρών τελευτήν άτελεύτητον, δέον είναι ώήθη- 
ρ.εν άπό τών προσόντων ήρΐν άκινήτων ρέρος τ ι  καθιερώσαι

(1) χειρ. Οείον ναόν ή ροναστήριον. (2) χειρ· δηλωθορενου. (3) Με
ταγενέστερα χειρ προσέθετο « λύπιτο » π= λείπει το.

ιν καί ύπέραγνον Δέσποι-

¿ Γγουν έγγραφον ?

τώ  θεώ χάριν ρ.νήρης ήρ.ών διηνεκούς καί εις έξίλασρα τών 
άραρτιών ήρών · όθεν καί έπιβραβεύορεν άπ  εντεύθεν καί προσ- 
κυροΰρεν, καί άφιεροΰρεν καί άνατιθέαρεν τώ  θείιρ ναώ του 
άγίου τοΰ δε . . .
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7. Οταν οΰκ έχουσιν οι χαρί[ζοντες τέκνα?) 5

,
Καί γαρ έπειδή οϋκ έτύχορεν γονείς έξ όσφύος ήρών, ουδέ 

παίδων ήξιώθηρεν όνορασθήναι πατέρες, τρόποις οίς οιδεν ό 
τα  πα ντα  προς το συρφερον οίκονορ.ών θεός, δέον είναι ώήθη- 
ρεν τά  προσόντα ήρών ακίνητα εις τήν ρέλλουσαν διαβιβάσαι 
κληρονορίαν καί τώ  θεώ τα ϋ τα  έξολοκλήοως άφιερώσαι. "Οθεν 10 
καί έπιβραβεύορεν καί προσκυροΰρεν καί άφιεροΰρεν καί άνα
τιθέαρεν τώ  θείω ναώ του άγίου τοΰδε τώ  έν τή  καθ’ ύράς 
άγια  ρονή τήδε, οϋκ άπεντευθεν, άλλά ρ ετά  τήν ήρών τών 
άρφοτέρων τελευτήν τάδε καί τάδε ρετά  πάσης τής περιοχής 

.161.αυτών καί | διακρατήσεως καί τών δικαίων πάντων καί προ- 15 
νορίων, άπερ πάντα  τά  διαληφθέντα άκίνητα όφείλορεν κα- 
τέχειν  καί νέρεσθαι άρφότεροι οί όροζυγοι ρέχρι τέλους τής 
ζωής ήρών, ρετά  δέ τήν ήρών τελευτήν ΐνα παραλαρβάνρ ή 
ά γ ία  ρονή, άρκουντος αυτή τοΰ παρόντος έγγράφου ήρών καί 

άντί πρακτικής σωρατικής παραδόσεως, ώς άν κατέχω  τα ΰ τα  20 
ρ ετά  παντός του ρέρους αυτής εις τούς εξής άπαντας καί διη
νεκείς χρόνους.

8. ’Άκτος πράσεως ακινήτων..

Τήν παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον καθαράν καί άπε- 
ρίεργον πράσιν του δηλωθησορένου ακινήτου καί άπόληψιν του 25 
όλου τιρ.ήρατος τούτου τών τόσιον χρυσών ύπερπύρων τιθέ-
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μεθα καί ποιοΰμεν έκουσίως, άφόβως καί άβιάστως, καθαροί; 
καί άμεταμελητω ς, πάσης έκτος παροινίας καί δόλου καί λοι

πών αιτιών τών τοΐς νόμοι; απαγορευμένων προ; σε τον δείνα 
καί ό'λον το μέρο; σου, τού ; τ ε  πα ΐδας καί κληρονόμους καί

5 διαδόχους σου καί τούς παντοίους σου διακατόχους, καθώς δη-

λωθησεται· καί γάρ συναρεσθέντες μετά  σου πεπράκαμέν σοι 
άπεντεΰθεν καλγ τγί π ίστει κα ί έξ ούδεμιάς ανάγκης, μετά 

καθολικού δεφενσίιονος καί πάσης άλλη; νομίμου άσφαλείας καί 
βοήθειας, το  κ α τά  τά,ν τοποθεσίαν την δείνα πλησίον τοΰδε 

10 διακείμενον χωράφιον ήμών τό καί ποσούμενον μοδίων τόσων, 
έπ ί τ ιμ έ μ α τ ι  ύπερπύρων τρικειράλων τόσων, καθώς άμφότεροι 
συνηρέσθημεν · καί τ ά  τοιαύτα τόσα χρυσά ύπέρπυρα τρικέφαλα 
χειροδότως άμα καί μετρητώ ; άπό τών σών χειρών λαδόντες 
ημείς κατά  τήν σήμερον έπ’ όψεσι τών μαρτύρων του δεινός 

15 καί του δεινός, καί τελείως έκπληρωθέν τό όλον τ ίμ η μ α  του
τοιούτου χωραφιού, παραδεδώκαμέν σοι τούτο άπό του νυν,
άρκοΰντό; σοι του παρόντος έγγράφου ημών καί άντί πρακτι
κές σω ματικές παραδόσεως, καί έγχωροΰμέν σοι κτάσθαι αύτό 
άπεντευθεν καί χρέσθαι καί νέμεσθαι μ ετά  παντός του μέρους 

20 σου, τώ ν τε  παίδων καί διαδόχων καί κληρονομούν σου, κυρίως, 
αύθεντικώ; καί μονομερώς, άπαρασπάστως, άκαινοτομητως καί 
άνεπιφωνητως, κατά  τελείαν δεσποτείαν καί κυριότητα εί; 
τό πωλεΐν, δωρεΐσθαι, άνταλλάττειν, λεγατεύειν, προικοδοτεϊν, 
βελτιούν τε  καί καταφυτεύειν, τά λ λα  π ά ντα  ποιεΐν όσα παρά 

25 τών θειων καί φιλευσεβών έφεϊται νόμων, καί παντοίω ; έκ- 
ποιεϊσθαι αύτό κατά  π ά ντα ; τούς τ έ ς  έκποιησεως τρόπους, 

καθώς άν δόξν) σοι καί οί νόμοι δ ιακελεύω νται.
Ού μεταμ-ελησόμεθα ούν άπό γε  του νυν περί την  παρού

σαν πράσιν, ούδέ πρός ανατροπήν ταύτης χωρέσαι τολμεύσο- 
30 μεν έν οίωδηποτε χρόνω καθ’ οίονδητινα τρόπον, έμυ.ένειν δε 

μάλλον όφείλομεν έπί ταύτην καί δεφενδεύειν τό διαπραθέν
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σοι άμπέλιον, 'η χωράφιον άπό παντός προσώπου ίδίου τ ε  καί 
άλλοτρίου, καί διεκνικαν αύτοΰ τον κατά νόμους καθολικόν 
πραγμάτω ν δεφενσιωνα έξ άπάντοίν τών ετέρων άκινητων ημών, 
καί σέ άζημιον καί άνενόχλητον διατηρεΐν· λοιπόν καί περί (1) 
σοϋ έπερωτώμενοι όμολογουμεν καί άσφαλιζόμεθα ώς, έάν πρός 6 
άνατροπην τ έ ς  παρούσης ημών χωρησωμεν πράσεως, καί η 
πλεϊον τ ίμ η μ α  προσαπαιτησωμέν σε, 7) περί τον καθολικόν 
άμελησωμεν δεφενσιωνα, η καί άναργυρίαν ών έλάβομεν άπό 
σου τόσων χρυσών ύπερπύρων προσθησομεν μερικήν ή ολόκλη
ρον, έ  διπλασιασμόν, ·η ύπερθεματισμόν παρεισάξομεν, -η τό 10 

άπό τ έ ς  υπέρ τό διπλάσιον περιγραφές άνακαλεσόμεθα δίκαιον, 
η κα τά  άλλον τινά  λόγον την έναντίαν βαδίσομεν του π α 
ρόντος έγγράφου έμών, πρός τό μ.η είσακούεσθαι, ού μόνον ά 
έλάβομεν άπό σου χρυσά ύπέρπυρα τρικέφαλα τόσα ί'να σοι 
άντιστρέφωμεν εις τό διπλάσιον, άλλά καί χάοιν προστίμου ι  

ί'να ζημιώμεθα πρός σε καί τό μέρος σου χρυσά ύπέρπυρα τόσα, 
καί πρός τό δημόσιον τό τούτων τρίτον, καί αύθις έορώσθαι 
την παρούσαν άφιέρωσιν ίσχυράν διαμένουσαν καί τοΐς νόμ.οις 
εύπρόσδεκτον, μέχρις ό'του ό παρών διαβαίη (2) χρόνος (3), του 
υφους γραφέντος έξ έντολές ήμετέρας διά χειρός νομικού τού 20 
δεινός, μηνί τώδε, ΐνδικτιώνος τ έ ς  δ ε .

9. "Λκτος ελευθερίας ψυχαρίου .

Ή  τόν άνθρωπον κατ’ άρχάς διαπλάσασα πρόνοια ελεύθερον 
τούτον καί αυτεξούσιον έ'πλασεν, αύτώ  μ-όνω τώ  πλάστη  τού
του καί θεώ δουλούμενον, πλεονεξία δέ εις τόν κόσμον ύπεισελ- 25 
θοΰσα τό φύσει όμόδουλον εί; τε  τό άρχον καί τό άρχόμενον

(1) γραπτε'ον, π α ρ ά . (2) γραπτεον, δ ια β ιώ η .
(3) άνω σημειούται «γράφε α ιώ ν » .
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κατέτεμε, καί τή ν  έλευθερίαν καί αύτεξουσιότητα εί; δουλείαν 
μ ετή λ λ α ξε ν  ό'θεν καί σέ τον αργυρώνητον ο ικέτην κάμοΰ του 

δεινός ή του βίου τούτου άστατος φορά δεσμώ δουλείας ύπα- 
γαγούσα, έκδουλεύειν μοι παρεσκεύασεν · άλλ’ έγώ χρήζων θείας 

5 φιλανθρωπίας, έλεύ|θερόν σε άπο του νυν διαφίημι, ώς άν άδεώςφ·162 
τε  καί έλευθέρως ένθα άν έθέλης πορεύη, μηδεμίαν έτ ι δού- 
λωσιν ύφορώμενος. Ούτε ούν έγώ, ούτε άλλος τ ις  άπο του 

μέρους μου, η άφ ετέρου προσώπου συγγενικού μου ϊσως ·η άλ- 
λοτρίου, άδειαν έξει άπο την σήμερον εις δουλικήν σε τύχην 

10 έπ ικατάγειν  τό σύνολον, εί μή βούλεται ό τοιοΰτος, δστις 
άν καί εΐη, χάριν της τοιαύτης αυτού άπανθρώπου έπιχειρή- 
σεως, ζημιωθήναι πρός το βασιλικόν βεστιάριον χρυσά ύπέρ- 
πυρα τόσα, σύ δέ τη  ελευθερία τιμάσθαι καί πολίτης Ρω

μαίων όνομάζεσθαι. Διά γάρ τούτο καί τό παρόν τής έλευ- 
15 θερίας συμβόλαιον ένεχείρισά σοι εις άσφάλειαν, τό καί γραφέν 

έξ εντολής ήμετέρας διά χειρός νομικού του δεινός, μηνί τώ-

δε, ίνδικτιώνος τη ς  δε .

10. Ά κ το ς αποχής ακινήτων έπι συγγενή τον έκ γένους.
Λ \

Την παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον άποχήν καί άπό- 

20 ταξιν παντελή των δηλωθησομένων ακίνητων τίθημ ι καί ποιώ 
έκουσίως, άφόβως καί άμεταμελήτω ς, καθαρώς τ ε  καί άβιάστως, 
πάσης έκτος περινοίας καί δόλου καί λοιπών αιτιών τών τοϊς 
νόμοις άπηγορευμ-ένων προς σέ τον γνήσιόν μου αΰτάδελφον 
κυρ τό νδε καί διά σού προς τό ύπό σέ άπαν πρόσωπόν τε  καί 

25 μέρος καί προς αυτούς τούς κληρονόμους καί διαδόχους σου 
καί τούς παντοίους σου διακατόχους, καθώς δηλωθήσεται · καί 
γάρ έπικοίνως δεσποζόντων ημών καί νεμομένων μέχρι τού 
νυν τ ά  έν τώ  στίχω  τώδε άναγραφόμενα γονικά ημών άκί-
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νητα  πράγματα, καί το τούτων τέλος κοινώς τελούντων πρός 
τόν δείνα, τά  νυν ή θέλησα έγώ ύπεκστήναι τής δεσποτείας τε  
καί νομής τών τοιούτων άκινήτων καί σοι τώ αύταδέλφω μου 
ταύτην παραχωρήσαι- δθεν καί ύπεξίσταμαι άπεντευθεν τής 
δεσποτείας τών τοιούτων άκινήτων μ.ετά παντός του μ.ε'ρους 5 
καί τών κληρονόμ.ων καί διαδόχων μου, καί αποβάλλομαι ταΰ- 
τα  καί άποτάσσομαι διά τού παρόντος εγγράφου μου, σύν αύ- 

τοΐς δέ καί ει τ ι δίκαιον είχον έπί τούτοις μέχρι τού νυν, τό 
τε  τής κληρονομιάς, τό τής συγγενείας,. τό άπο πλησιασμου, 

τό άπο συντελέσματος, καί τό άπο άλλου τρόπου οίουδήτινος, 10 
καί αποχήν τούτων παντελή ποιούμαι. Λοιπόν καί παρά σοΰ 
έπερωτώμενος ομολογώ καί άσφαλίζομαι ώς, έάν πρός ανατρο
πήν του παρόντος εγγράφου μου χωρήσω καί άπερ άπεταξάμην 
ακ ίνητα  πάλιν άνακαλέσωμαι. . . (1 ).

_________

11. ["Ακτος ά'ωρεας αμπελιού εις μονήν] (2). 15

. . . .  καί δεφενδεύειν τό τοιούτον άμπέλιον συμφωνοΰμεν 
έάν παρά τίνος ίσως έκνικάται, καί διεκνικαν αύτοΰ τόν κατά 
νόμους καθολικόν δεφενσίωνα έ ; απάντων τών ετέρων άκινή- 
των πραγμάτω ν ημών, εί καί άπο τού νόμου τούτο ποιεΐν οΰ 
καταναγκαζόμεθα, καί τήν άγίαν μονήν άδιάσειστον καί άν- 
ενόχλητον διατηρεΐν ■ μνημονευώμεθα δέ καί ήμ.άς καθ’ έκά- 
στην έν τή  άγία  μονή, εγγεγραμμένοι δντες έν τοις ίεροΐς

(1 ) Μεταγενεστε'ρα χχ'ιρ έπεγραψεν « λίπι το ».
(2) Κ ατά λάθος άντεγράφη τό παρόν άκτος ώς συνεχεία του προη

γουμένου· τούτο άναγνωρίσας εις των κτητόρων τού κώδικος διεχώρισε 
τά  δύο διάφορα κείμενα, προσθείς άνωΟι « άλλον ». Ουδόλως δε άπίΟα- 
νον δτι το ατελές τούτο δωρητηριον έστί τό ελλεΐπον τέλος τών δμοιοειδών 
άκτων 5 καί 6 .



διπτύχοις μετά  των λοιπών χαριστικαρίων, μ ετά  τήν ήμών 

τελευτήν εις το διηνεκές. Λοιπόν καί παρά του μέρους τής 
άγίας μονής έπερωτώμενοι, όμολογοϋμεν καί άσφαλιζόμεθα ώς, 
έάν προς ανατροπήν του παρόντος ήμών εγγράφου (1) καθόλου 

5 χωρήσωμεν καί ή αμοιβήν τινα  χιυρίς μόνου του μνημοσύνου 
έπιζητήσοιμεν άπό τής μονής, ή κ ατά  άλλον τινά  λόγον τήν 
εναντίαν βαδίσωμεν του τοιούτου έγγράφου καί ιώ τα έ'ν ή
μίαν κεραίαν έκ τούτου άνατρέψαι πειραθώμεν, προς τό μή
είσακούεσθαι, ού μόνον τάς άράς τών τιη ’ άγίων θεοφόρων πα-

10 τέρων ΐνα κληρονομώμεν καί μετά  τών αρνητών του Χρίστου 
ταττώ μεΟ α ώς άρνηταί τών ιδιοχείρων ήμών, αλλά καί λόγω 
προστίμου ΐνα ζημιούμεθα προς τήν άγίαν μονήν καί τό μέρος 
αύτής χρυσά ύπέρπυρα τόσα καί πρός τό δημ.όσίον τό  τού
των (2) τρίτον, καί αύθις έρρώσθαι τή ν  παρούσαν άφιέρωσιν, 

15 ίσχυράν διαμένουσαν (3) καί το ΐς νόμοις εύπρόσδεκτον, μέχρις 
ότου ό παρών διαβαίη αίούν, του ύφους γραφέντος έξ εντολής 
ήμετέρας διά  χειρός νομικού τού δεινός, μ.ηνί τώ δε, ίνδικτιώ-

νος τής δ ε .
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12. Ά χ τ ο ;  έκδόσεως άμπέλιον έφημκτάριχον«

2ο Εα-ί γάρ έκδίδοιμι πρός σέ τόν δεϊνα καί τό μέρος σου τό 
κα τά  τήν τοποθεσίαν τήν δείνα διακείμενον άμπέλιον πλησίον 
του δεινός, ώς άν κατέχη,ς έπ ί χρόνοις τόσοις, άριθμουμένοις (4) 
ά π ’ άρχής τή ς  μελλούσης εΐσιέναι τόσης ίνδικτιώνος καί έπί 
το ΐς έμπροσθεν, καί έργάζγι αύτό καθ’ έκάστην έγχρονίαν έγ - 

25 καίρως κατά  γεωργικήν ακρίβειαν, λακίζων αύτό καί κλαδεύων|,α

(1) χειρ. έγγάφου. (2) χ. τούτω. (3) χ. διαμε'νουσα. 
(4) χειρ. άριθμουμενης.

σκαπτών καί διασκαφίζων, καταβολεύων τε έν οις άν δέηται 
τόποις καί συναμπελίζων, παντοίως επιμελούμενος έξ οικείων 
σου πασών έξόδων. καί άναλωμ.άτων, μή καταβαλλομένου μου 
είς πάσας αύτοΰ τάς εξόδους τό ο ίο ν ο υ ν κ α τά  δέ τόν καιρόν 
τού τρυγητού, ΐνα τρυγήτα ι ώσαύτως παρά σού καί έναποτί- 5 
θωνται αί γεωργηθεΐσαι σταφυλαί έν ληνώ, ε ιτα  καί πατώ ν
τα ι (4) καί έκθλίβωνται παρά σού, μή έπιγινώσκοντός μου έν 
πασι τούτοις έξοδον τήν οίανοΰν, άλλά σού μόνον ταύτας κα
ταβαλλομένου · ό δέ γεωργηθείς οίνος ΐνα μερίζεται παρ’ ήμών 
άμφοτέρων έπίσης έξ αύτής τής ληνού, καί λαμβάνω έγώ χάριν 10 
τού αμπελιού μου τόν ήμ.ισυν (2) οίνον · καί ούτω ποιών, καί 
παντοίως τά  πρός βελτίωσιν καί φιλοκαλίαν τού τοιούτου αμ
πελιού φροντίζων, καί έντέχνως αύτό ώς ΐδιόν σου περιποιού
μενος, ΐνα κατέχης αύτό μ.έχρι τής τόσων ένιαυτών έκμετρή- 
σεως· μετά  δέ τήν τούτων έκπλήρωσιν παραδίδως τούτο πρός 15 
έμέ έν πάσφ έπιμελεία γεωργικώς πεποιημένον. Ού'τε ούν έγώ 
έξω άδειαν άπό τού νΰν έκδιώκειν σε άπό του τοιούτου α μ 
πελιού προ τής έκπληρώσεως τών τόσων ένιαυτών, ή έπέκεινα 
τού ήμίσεως καρπού έτερόν τ ι  άπό σου έπ ιζητήσαι, ού'τε σύ 
τού καταλιμπάνειν αύτό προ τής έκμετρήσεως τών τόσων χρό- 2 0 
νων, ή είς δόσιν οίαςδήτινος έξόδου καθελκΰσαί μ.ε, ή έπέκεινα 
τού ήμίσεως καρπού έτερόν τ ι  ίδιοποιήσασθαι (3), ή πρός τά ς  
δεούσας περιποιήσεις τού τοιούτου (4) άμπελίου καταμελήσαι, 
άλλ’ έμμενοΰμεν (ο) άμφότεροι έπ ί τοΐς συμφωνηθεΐσι μέσον 
ήμώ ν. Εί δέ τις έξ ήμών τήν έναντίαν βαδίσαι πειραθή τών 25 
συμπεφωνημένων καί οχλησιν τήν οίανοΰν τω  έτέρω μέρει έπά- 
ξει, ΐνα ζημ ιήτα ι λόγω προστίμου πρός τό στέργον μέρος καί 
έμμένον χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί πρός τό δημόσιον τό τού
των τρ ίτον .

(1) χειρ. παντωνται. (2) ήμισυ. (3) ’ώίοποιήσθαι. (4) τοιούιον.
(5) χειρ. έμενοΰμεν.
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Ί3. ’Ά χτος εκδοτηρίου εγγράφου (1) εις χωραφιού 
ε1ίς| σποράν Εν τρίτον.

Ε κδίδω  μι προς σέ τον δείνα τά  χωράφια μου τ α  διακείμενα 
έν τή  τοποθεσία πλησίον του δεινός, ώς αν κατέχγς αύτά επί 

5 χρόνοι; τόσοι; άριθμουμένοι; (2) άπ’ άρχή; τ ή ; παρούση; τόση; 
ίνδίκτού καί επ ί τοΐς έμπροσθεν καί κατασπείρη; αύτά άντι- 
σπορίαν έξ οικείου σπόρου σου, κατά  δέ τόν καιρόν του άλοι- 
τοΰ παρέχη; πρό; έμέ καί τό μέοο; μου άπό των γεοοργη- 
θέντων γεννημάτων τά  τρίτα, καν τε σ ίτο; εΐη ό γεωργηθείς, 

10 κ ά ν τ ε  κριθή, κ ά ν τ ε  άλλο τ ι  των γεωργουμένων, μή έπιγινώ- 
σκοντό; μου έν πασι τούτο ι; εςοδον την οίανούν, αλλά άκαι- 
νοτοαήτω ; τό τοιοΰτον λαμβάνοντος γημ.ορον καθ’ Ôv καιρόν 
δηλαδή τά  τοιαυτα κατασπείρ·η; χωράφια,ι Ούτε ούν εγώ ίνα 
ε /ω  άδειαν άπό του νυν τού έκδιώκειν (3) σε άπό τω ν τοιού- 

15 των χωραφίων πρό τής συμπληρώσεω; των συμφωνηθέντων 
τόσων χρόνων, ή έπέκεινα του τρίτου καρπού άλλο τ ι  χάριν 
γημόρου έπιζητειν, ού'τε σύ του καταλιμπάνειν αύτά  έ'σωθεν 
των τοιούτων χρόνων, ή πρό; τήν άπόδοσιν του πάκτου  κα- 
κουργεϊν, ή έλάττωσιν τούτου έπιζητήσαι, έπεί έάν τ ι ;  ήμων 

20 τή  παρούσ·/) έναντιωθή συμφωνία, ινα ζημ.ιήται πρό; τό στέρ- 
γον καί έμμένον μέρο; χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί πρό; τό 

δηαόσιον τό τούτων τρ ίτον.

-  7 #  I14. Ακτος πακτωτικόν εις κήπον.

Έ κδίδω μ ι πρό; σέ τόν δείνα κηπουρόν τόν ύπόποτον λα- 
25 χανόκηπόν μου τόν διακείμενον έν τή  τοποθεσία τή  δεΐνι π λη -

(1) χειρ. ένγγράφου . (2) χ. άριΟμουμενκς.
(3) χ. εκό ιώκει.

σίον του δεινός, μετά  καί τού έν αύτω οικήματος καί των 
έσωθεν του τοιούτου κήπου όπωροφόρων δένδρων απάντων, 
χω ρί; μόνον των συκάμινων, ώ ; άν κ α τέχη : τούτον π α κ τω τι-  
κώς έπί χρόνοι; τόσοι; άριθμουμένοι; (1) ά π ’ άρχής τού δεϊνο; 
μηνό; τ η ; παρούση; τόση; ΐνδίκτου καί έπί τοΐς έμπροσθεν, 5 
κα ί έργάζή καί είσοδιάζης (2) τούτον άπερικόπω; καί άπαρα- 
σαλεύτω ; μέχρι τής τόσων ενιαυτών έκπληρώσεω;, παρέχων 
πρό; έμέ καί τό μέρο; μου λόγω πάκτου του τοιούτου κήπου 

καθ’ έκαστον χρόνον ύπέρπυρα τόσα, ά καί οφείλει; διδόναι 
πρό; έμέ έπ ί δυσί τού έτου; καταβολαΐς, ή το ι κατά  συμπλή- 10 
ρωσιν εκάστου εξαμήνου χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί άφ’ ών έχει 
ό κήπο; λαχάνων καθ’ έκάστην έδδομάδα όψώνια δύο, κατά  
δέ τήν έκπλήρωσιν των τόσων ένιαυτων παραδιδόναι τόν το ι-  
ούτον κήπον προ; έμέ, περιπεφραγμένον πανταχόθεν, βεβελτιω- 
μένον τε καί μηδέ μιάς δεόμενον περιποιήσεω; · εί δέ πάλιν 15 
θελήσει; σύ κατέχειν αυτόν εί; τό παρ’ ετέρου διδόμενον π ά - 
κτον, ινα ή ; αύτό; προτιμ-ότερο;. Ού'τε ούν έγώ  ινα εχω άδειαν 
άπό του νϋν τού έκδιώκειν σε τού τοιούτου κήπου πρό τής 
συμπληρώσεω; των συμφωνηθέντων τόσων ένιαυτων, ή έπέκεινα 
τού συμφωνηθέντος πάκτου των τόσων ύπερπύρων έτερόν τ ι 20 
άπό σου έπιζητήσαι, ούτε σύ τού καταλιμπάνειν  αύτόν έντό;

.104. τών τόσων ένιαυτων, ή προ; τήν άπόδοσιν | τού πάκτου κα- 

κουργεΐν, ή τόν καιρόν ύπερβιβάζειν, ή έλάττω σιν τούτου 
έπιζητειν όπωςδήποτε, άλλ’ έμμενούμεν καί άμφότεροι έπί τοΐς 
συμφωνηθεΐσι μέσον ή μ ω ν  εί δέ τ ις  έξ ήμων άμφοτέρων άνα- 25 
λογίαν (3) τρέψει, ίνα ζημ ιήτα ι λόγω προστίμου πρός τό στέρ- 
γον καί έμμένον μέρο; χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί πρός τό 
δημόσιον τό τούτων τρ ίτο ν .

(1) χειρ. άριθμουμε'νης. (2) χ. ήσοδιάζει; .
[3) χειρ. άναλογείχν.
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15. "Ακτος ποικτωτικοϋ λουετροϋ .

Την παρούσαν έγγραφον (1) καί ένυπόγραφον πα κ τω τική ν  
συμφωνίαν την μέχρι συμπληρώσεως τω ν τόσων ενιαυτών ένερ- 
γεΐν όφείλουσαν τ ίθη μ ι καί ποιώ έκουσίως, άφόβως καί άβιά- 

5 στως, καθαρώ; καί άμεταμ.ελήτως, προς σέ τον δείνα καί τό  
μέρος σου καθώς δηλωθήσεται · καί γάρ προσελθών μοι έζήτη- 
σας τό δημόσιον λουτρόν τό δ ε  πακτω τικώ ς, έγώ  δέ συναρεσθείς 
μετά  σου διεζέδωκα πρός σέ τό τοιοΰτον δημόσιον λουτρόν 
καθώς έστιν ένεργοΰν μετά  καί τω ν έν αύτω δύο χαμογέω ν 

10 οικημάτων, ιός αν κ α τέχγς  αύτό πακτω τικώ ς έπί χρόνοις τό - 
σοις άριθμουμένοις άπ’ άρχής του δεινός μηνός τής ένεστώσης 
ίνδικτιώνος καί έπ ί τοΐς έμπροσθεν, έκδουλεύων αύτό (2) καί 
είσοδιάζων πάσαν την έκ τούτου έπιγινομένην πρόσοδον όση 

δ ’ άν ειη, καί παρέχων πρός εμέ καί τό μέρος μου λόγω  π ά - 
15 χ,του αύτοϋ (3) ύπέρ ενός έκαστου ένιαυτου χρυσά ύπέρπυρα 

τόσα, ά καί οφείλεις διδόναι πρός ήμάς έπί τρισί του έτους 
καταβολαΐς, ήτο ι κατά  συμπλήρωσιν έκάστου τετράμηνου ύπέρ
πυρα τόσα, ποιεΐν δέ την τούτων καταβολήν ούχ ύπερήμερον, 
ούκ άναβεβλημένην, ού μετά  γογγυσμού, άλλά μ ετά  πάσης 

20 εύχαοιστίας καί άπλότητος άμα τή  παραρροή έκάστου τετρά
μηνου, ιός εέρηται, καί λαμβάνειν άπόδειξ ιν . Τάς ¡αέντοι λεπτάς 
περιποιήσεις άπάσας του τε  λουτρού καί των έν αύτω δύο 
χαμογέων όσπητίων συ οφείλεις περιποιεΐσθαι έξ οικείων εξό

δων σου, εί δέ μέγα  συμβή σύμπτω μα, ·η τό χάλκω μα δεηθή 
25 περιποιήσεως, έγώ  οφείλου περιποιεΐσθαι τούτο, άζημίου σοΰ 

διαμένοντος· εί δέ έζ έθνικής εφόδου, ή άλλης τινός άναγκαίας

(1) χειρ. έγγαφον . (2) /.· αύτω , (3) αυτού αυτού.

αιτίας άργήσαι τό λουτρόν, ένα δέχω μαι τά ; ήμέρας τής αρ
γίας, μή ένεχομένου σου ένεκεν τούτου εις πάκτον τό σύνολον.
Α’πό γούν τής σήμερον, ού'τε ήμεΐς ένα έχωμεν άδειαν του 
έκδεώκειν σε άπό τού λουτρού ημών προ τής συμπληρώσεως 
των τόσων ένιαυτών, ή αύςησιν τού πάκτου τών τόσων χρυ- 5 
σών ύπερπύρων άπό σου έπιζητήσαι, ούτε συ τού κ α τα λ ιμ π ά - 
νειν τό τοιούτον λουτρόν έσωθεν τών τόσων χρόνων, ή πρός 
την άπόδοσιν τού πάκτου κακουργεΐν, ή έλάττωσιν γενέσθαι 

τούτου έπιζητεΐν, άλλ’ έμμενοΰμεν καί άμφότερα τά  μέρη έπί 
τοΐς συμφωνηθεΐσι μέσον ήμών. Τούς μέντοι οίκειακούς άπαντας 10 
οφείλεις λούειν χωρίς δόσεως βαλανικού. Λοιπόν καί ει τις έκ 
τών δύο μ,ερών πρός αναλογίαν τρέψει, ένα ζη μ ιήτα ι πρός τό 
στέργον μ,έρος καί έμμένον χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί πρός τό 
δημόσιον τό τούτων τρίτον.

________

16. ’Άκτος ομολογίας έν υποθήκη . 15

Την παρούσαν έγγραφον καί ένυποδανειακήν ομολογίαν καί 
ασφάλειαν μετά  καί τής ύποθήκης τίθημ.ι καί ποιώ έκουσίως, 

άφόβως. καί άβιάστως, καθαρώς καί άμεταμελήτω ς, πρός σέ τον 
δείνα καί όλον τό μέρος σου, καθώς δηλωθήσεται · καί γάρ 
έλαβον άπό σου κυροΰ τού δεινός λόγω δάνους καί χωρίς 20 
άντιδόσεως οίωνδήτινων κινητών ενεχύρων ύπέρπυρα τόσα, καί 

ό περί άναργυρίας λόγος χώραν ένταυΟα ούχ έξει, ό'τι πραγ- 
ματικώς ήριθμήθησαν καί κατεβλήθησαν άπό τών σών χειρών 
εις τά ς χεΐράς μου τά  τοιαΰτα  τόσα ύπέρπυρα τρικέφαλα · καί 
τα ΰ τα  λαβόιν έγώ κατά  τήν σήμερον χειροδότως άμα καί με- 25 
τρητώς, ομολογώ καί ¿σφαλίζομαι καί συμφωνώ διά του π α 
ρόντος χρεωστικού ομολόγου μ,ου τού άποφλήσαί σοι κα τά  τον 
σεπτέυ,βριον μήνα τής μελλούσης εΐσιέναι τόσης ίνδίκτου έτοί- 

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. ΣΓ '. 40
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μως, εύγνωμόνως (1), άπικράντως, άλογοπραγήτω ς, ανυπερθέτως, 
άνακρωτηριάστω;, καί διά μ ια ; καταβολή; διά σίτου καί οίνου 

μούστου συναλλακτικώς καθώ; φθάσει ή ήμερα έχειν, μή προ- 
βαλλόμ.ενο; οίανδήτινα αιτίαν ' αφορία; τυχόν ή αστοχία;, ή 

5 οικιακή; τινο; περιπετείας, καί διά τα ύ τα  εί; ύπερθέσει; καί 
ύπερβιβασμού; χοίρων τ ή ;  άποφλήσεω; τών νομισμάτων σου, ή 
την έκ νόμου τετράμηνον ανακαλούμενο;, άλλά χω ρί; λόγου 
καί αμφιβολία; τινο; καθυπισχνοΰμαι άποφλήσαί σοι τά  κε- 
χρεωστημένα σοι παρ’ έμοΰ τόσα χρυσά ύπέρπυρα δ ιά  σίτου καί 

10 οίνου μούστου συναλλακτικοί;, ώ ; δεδήλωται δ ί όλου του σε- 
πτεμβρίου μηνό; τ ή ; μ.ελλούσνι; είσιέναι τόση; ίνδίκτου καθώ; 
ή ήμέρα εχει, καί λαβεΐν παρά σου τό παρόν μου ομόλογον, 
ή άπόδειξιν έπ  άθωώσει μου · κρατουμένου γάρ παρά σου του 
παρόντο; ομολόγου μου, έάν χωρί; άποδείξεω; είπω δεδωκέναι 

1δ σοί τ ι άπό των τοιούτων χρυσών ύπερπύρων, ούκ είσακουσθή- 
σομαι, καν κατά  νόμου; συστήσαι τούτο πειρώμαι · διά γάρ 
τούτο καί τό παρόν χρεωστικόν μ.ου ομόλογον πρό; σέ πεποίη- 
κα, δ ι’ ού καί παρά σου έπερωτώμενο;, ομολογώ καί άσφαλί- 
ζομαι ώ;, έάν προς την άπόδοσιν τών ών ελαβον άπό σου 

20 χρυσών ύπερπύρων τρικεφάλων κακουργήσω, ή καιρόν ύ|περβι-^.ιο 5. 
βάσω, η την έκ νόμου έπιζητήσω  τετράμηνον, ή και άναργυ- 
ρίαν ¿ιν ελαβον άπό σου τόσων χρυσών ύπερπύρων προσθήσω 

μερικήν ή ολόκληρον, ή προς τ ά ; άνωτέρω δηλουμένα; συμφω
νία; καί διαστίξεις αμφιβάλλω, ή κατά  άλλον τινά λόγον την 

25 έναντίαν βαδίσω του παρόντο; έγγράφου μου, πρό; τώ  μή είσα- 
κούεσθαι, ίνα ζημιοΟμαι πρό; σέ καί τό μέρο; σου χρυσά ύπερ- 
πυρα τόσα, καί πρό; τό δημόσιον τό τούτων τρίτον.

625 Τ Τ Π Ο I

(1) χειρ. εύγνείωμάνως -
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17. "Ακτος άποοείξεως ιερέων γάριν  της οοχής 
των τελεσμάτων αυτών.

Έ ν  όνύμ.ατι τού πατρός καί του υιού καί του άγίου πνεύμ,ατο;, 
ή μ εϊ; Εερεΐ; χωρίου του δεινό; του ύπό τό καπετανίκιον τόδε 
κυρ τουδε, οί καί του ψυχικού έπαπολα.ύοντε; τού κραταιοΰ 5 
καί άγίου ήμών αύθέντου καί βασιλέω;, ών αί κλήσεις 2-αί αί 
προσηγορίαι διά των άνωθεν του παρόντο; ΰφου; οίκειοχείρων 
ήμών προταγών δηλούνται, άπαντε; όμοθυμαδόν κοινή τή  γνώ
μη) καί τή  θελήσει καί άρεσκεία την παρούσαν έ'γγραφον καί 
ένυπόγραφον άπόδειξιν καί ομολογίαν τών έαθέντων ήμΐν ψυ- 10 
χικών τού κοσμοποθήτου καί θεοφοουρήτου άγίου ήμών αύτο- 
κράτορο; τελεσμάτο^ν ήμ,ών ύπέρ τή ; νύν τρεχούση; τόση; 
ίνδίκτου τιθέμ.εθα καί ποιούμεν έκουσίω;, άφόβω; καί άβιάστω;, 
καθαρώ; καί άμεταμελήτω ς, πρό; σέ τον μεγαλοδοξότατον 
πράκτορα ήμών κυρ τόν δείνα, καί διά σου πρό; τό ύπό σέ 15 
άπαν μέρος του δημοσίου, καθώ; δηλω θήσεται- καί γάρ την 
συλλογήν ποιουμένου σου τού δημοσιακοΰ άκροστίχου τού κα- 
τεπανικίου τού δεΐνο; προσήλθομέν σοι ή μ εΐ; οί ανωτέρω δη- 
λούμ.ενοι ιερείς καί εύχέτα ι τού κραταιοΰ καί άγίου ήμών αύθέν
του καί βασιλέω;, καί ένεφανίσαμεν τό παρεμβληθέν ίσον του 20 
θείου καί προσκυνητού βασιλικού χρυσοβούλλου προστάγματος 
έπ ί συμ,παθεία τών ιερέων, καί τή ν  μ ετά  τα ΰ τα  γενομένην εί; 
ήμ.ά; τού; ίερεϊ; άποκατάστασιν παρά τού πανσεβάστου δουκό; 
τού δεΐνο; κΰρ τοΰδε τήν διακελεύουσαν τά  συμπαθούμενα ήμ.ϊν 
έτησίω; τόσα ύπέρπυρα παρά τών κατά  καιρού; ένεργούντων 25 

ένταΰθα πρακτόρω ν σύ δέ κατά τ ά ; περιλήψεις καί διαστίξεις 
τούτων είασα; ήμ.ΐν ψυχικόν τού .κραταιοΰ καί άγίου ήμών 

αύθέντου καί βασιλέω; τά  συμπαθούμενα ένί έκάστων ήμών 
ύπέρπυρα τόσα ύπέρ τ ή ; ένεστώση; ίνδίκτου ώ ; είρηται, τά



καί ποσούμενα εις ύπέρπυρα τρικέφαλα προτιμούμενα τόσα κατά 
περίληψιν τής άπογραφής ημών · καί τούτων έαθέντων ήμΐν 
τοΐς ίερεύσι παρά σου του παρά του δουκός άνατεθειμένου 
πράκτορος ημών ψυχικόν του κραταιού καί άγίου ημών αύθέν- 

5 του καί βασιλέως ύπέρ τήςδε ίνδίκτου, την παρούσαν ημείς 
άπόδειξιν καί όμολογί[αν τής συμπάθειας αυτών πρός σέ καί 
τό μέρος του δημοσίου πεποιήκαμεν, τού ύφους γραφέντος έξ 
έντολής ήμετέρας διά χειρος νομικού τού δεινός, ένιόπιον τών 
μαρτύρων, μηνί τώδε, ίνδικτιώνος τ ή ς δ ε .

C.28 Τ Τ Π Ο. I

ίο 18. [’Άκτος] υΐοθετικου . "Οταν οι γονείς άτεκνοι.

Τήν παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον υίοθετικήν συμ
φωνίαν καί ασφάλειαν, την παρά μηδενός μέν τών άπάντων 
άνατραπήναι ή όπωσοΰν παρασαλευθήναι όφείλουσαν, άλλ’ ές 
άεί τό πάγιον καί ένεργόν καί μόνιμον, άπαράθραυστόν τε  καί 

45 άπερικλόνητον έ'χουσαν, τιθέμεθα καί ποιοΰμεν έκουσίως, άφό
βως καί άοιάστως, καθαρώς καί άμεταμελήτω ς καί ούκ άσκέ- 
πτω ς, ούδ’ άδοκιμάστως, ούδ’ έκ συναρπαγής τίνος, ή άπάτης, ή 
δελεασμού, ή νόμου καί φάκτου άγνοιας, ή άλλης τινός έπ ι- 
ψόγου καί τοΐς θείοις νόμοις άπηγορευμένης αιτίας, άλλ’ έκουσία 

20 ημών τή  γνώμη καί αϋτοπροαιρέτω βουλή, μετά μεγίστης 
ημών τής άποδοχής καί θελήσεως, χρονιάς τ ε  διασκέψεως καί 
μεμεριμνημένου σκοπού, προς σέ τον άπό τής σήμερον θεού 

βουλήσει πνευματικόν ημών υιόν τον δείνα · καί γάρ έπειδή ές 
ήμετέρας όσφύος ούκ ήξιώθημεν παίδων κληθήναι πατέρες, δέον 

25 είναι ωήθημεν παιδίον έφευρεΐν καί έν Χριστώ υίοθετήσασθαι 
τούτο, καί έν ταΐς ήμετέραις άναθρέψαι άγκάλαις, καί κληρο
νόμον τούτο πάντων τών ήμετέρων ένστήσασθαι, ώς άν καί τό 
μνημόσυνον ήμών διαμένη καί μή γένωνται μετά  την ήμών

τελευτήν έ'ρεις καί μάχαι έν το ΐς ήμετέροις πράγμασιν · δθεν 
καί εύρηκότες σέ τον πνευματικόν υιόν ήμών τόνδε, καί έπ ί 
τών άγκαλών ήμών βαστάσαντες καί έν τή  οικία ήμών εισα- 
γαγόντες υίοθετήσαμέν σε έν άγίω  πνεύματι καί εις γνησίου
καί σαρκικού ήμών τόπον άποκατεστήσαμεν · έπεί δέ ούκ είσί 5
τά  σαρκικά ώς είσί τά  πνευματικά, κατά  τά  λόγια, άπό γοΰν 
τή ς σήμερον ένστατόν σε κληρονόμον τών ήμετέρων πάντων 
ποιούμεθα, καί διάδοχον τού γένους ήμών καί γνήσιον υιόν 
όνομάζομεν · καί εί τ ε  φθάσομεν γυναικί σε νομίμω συζεύξαι 
καί γαμήλιον έκθεΐναί σοι σύμφωνον, ε ίτ ε  καί μή, ούχ έξε ιτ ις  10 
άδειαν άπό τής κληρονομιάς ήμών μετακινήσαί σε, ή ώς λ ιγα - 
τάριον έν μέρει τής ούσίας ήμών περιορίσαι, καν καί ούτως ού 

166.φθάσομεν τήν I διαθήκην (1) ήμών τήν τοιαύτην έπικυρώσαι 

υιοθεσίαν · τό γάρ παρόν ήμών έγγραφον άρκέσει σοι τό τε  καί 
άντί διαθήκης καί άντί έτέρου έγγράφου οίουδήτινος, δι’ ού καί 15 
άποκλείομεν καί άποπαύομεν άπαν πρόσωπον συγγενικόν ήμών 
καί άλλύτριον τού μηδαμώς ποτε έπιφύεσθαί σοι καί οχλήσεις 
σοι έπάγειν έν οίωδήποτε (2) χρόνω, καθ’ οίονδήτινα τρόπον 
περί τής τοιαύτης περιουσίας ήμών ή μερικώς παρασαλεύειν, 
ή κατά  άλλον τινά  λόγον έναντιουσθαί σοι περί τής κληρονο- 20
μίας ήμών, ώς άν άδιασείστως καί άνενοχλήτως ώς υιός ήμών 
φίλτατός τε  καί γνήσιος καί κληρονόμος ένστατος τής περιου
σίας ήμών π ά ντα  κληρονομήσης μ ετά  άδείας τ ά  εύρεθησόμενα 
ήμΐν έν τώ  καιρώ τής ήμών τελευτής, κ ινητά καί άκίνητα 
πράγμ.ατα, καί παραπέμπης πάλιν αύτός τα υ τα  μετ’ εξουσίας 25 
καί αύθεντίας πολλής πρός τούς κληρονόμους καί διακατόχους 
σου μ.ή παρ’ ούδενός κωλυόμενος. ΙΙάσα μέν ούν έγγραφος συμ
φωνία παρ’ ήμών γενομένη, ή καί γενησομένη ίσως εις τό με- 
τέπ ε ιτα , καί έναντιουμένη κ α τά  τ ι  τή  παρούση ήμών υιοθεσία
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(1) γραπτεόν, έν τή διαθήκη. (2) χ. οίδήποτε.



απρακτήσει το παράπαν καί ώς μή γεγονυΐα λογ ισ θήσ ετχι. 
Λοιπόν καί άσφχλιζόμεθχ ώς, έάν ποτέ καιρώ ή χρόνω πειρα- 
θώμεν έναντιωθήναι τώ  παρόντι (1) υίοθετικώ εγγράφω ήμών, 
καί ιώ τα  £ν ή μίαν κεραίαν (2) έξ αύτου άνατρέψαι τολμ ή- 

5 σομεν, το παρόν ήμών έγγραφον αρραγές διαμείν?] καί τοΐς 
νόμοις εύπρόσδεκτον, ήμεΐς δέ άπό μόνης ψιλής ανατρεπτικές 
έπιχειρήσεως κατακριθησόμεθα ύπό του θεού καί μετά  των αρνη
τών του Χρίστου ταχθησόμεθα ώς άρνηταί των ιδιοχείρων (3) 
ήμών, κληρονομ-ήσομεν δέ καί τάς άράς των τ ιη ' αγίων θεο- 

10 φόρων πατέρων ήμών καί τήν του προδότου ’Ιούδα μερίδχ, 
ζημιωθησόμεθα δέ καί προς σέ λόγω προστίμου χρυσά ύπερ- 
πυρα τόσα καί προς το δημόσιον τό τούτων τρίτον, προς τω 
καί ούτως έρρώσθαι τό  παρόν τής υιοθεσίας ημών έ'γγραφον, 
τό καί γραφέν έξ έντολής ήμετέρας διά χειρός νομικού τοϋδε, 

15 μηνί τώ  δε, ίνδικτιώνος τής δ ε .

C30 Τ  ϊ  Π Ο I

19. ΓΙρος τούς έχοντας γνήσια τέκνα .

Καί γάρ έπειδη έφθάσαμεν άναλαβέσθαι βρέφος έτ ι κομιδή 
τυγχά νοντα  έξ αύτών τών σπαργάνων καί άναθρέψαι σε φιλο- 
στόργως έν ταΤς ήμετέραις άγκάλαις μετά  τών γνησίων ημών 

20 παίδων, ήθελήσαμεν καί υίοθετησαμέν σε έν άγίω  πνεύματι καί 
μετά  τών γνησίων καί σαρκικών ημών τέκνων συνηριθμήσαμεν · 

έπεί ούκ είσί τά  σαρκικά ώς είσί τά  πνευματικά, κατά  τά  
λόγια, τώ  τοι καί άπό της σήμερον συναριθμ.οϋμεν καί σέ τοΐς 
έτέροις παισίν ημών καί της τών γνησίων ονομασίας άξιουμ.εν 

25  εις τό είναι καί σέ ένα τών ένστάτων κληρονόμων καί διαδό
χων του γένους ημών, καί λαμβάνειν έν τω  καιρώ του μερι
σμού τών κινητών, άκινήτων καί αυτοκίνητων ημών τήν άνή- 

(1) χειρ. παροτι. (2) χ. καιραίαν, εν 21 τίρ περιθωρίω καλώς οιορ- 
Οουται κεραίαν. (3) χ . ιδιοχείρων.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. 631

κουσάν σοι ίσομοιρίαν, ώς καί οί λοιποί ημών παϊδες, άκαινο- 
τομητω ς, καν τ ε  φθάσωμ.εν γυναικί σε νομίμω συζευξαι και 
γαμ ήλ ια  έκθεΐναί σοι σύμφωνα, καν τε  καί μη · διό καί ούχ 
έξει τ ις  άδειαν άπό τών ετέρων παίδων ημών, ή άπό τών συγ
γενών ημών, η καί άλλοτρίων, μετακινήσαί σε άπό τη ς τοιαύ- 5 
της ίσομοιρίας, η ώς λιγατάριον έν μέρει τιν ί τη ς  ούσίας ημών 
περιορίσαι σε, άλλά συν τοΐς έτέροις παισίν ήμών κληρονόμος 

καί αυτός τής ούσίας ήμών εσγ καί την άνήκουσάν μοι (1) 
μερίδα άμετακινήτω ς κληρονομήσεις, καν καί Ισως ού φθάσω- 

μ.εν έν διχθήκή ημών τήν τοιαύτην έπικυρώσαι υιοθεσίαν, τό 10
γάρ παρόν ήμών έγγραφον άρκέσει τότε άντί διαθήκης καί
άντί ετέρου εγγράφου οίουδήτινος, δ ί ού καί άποκλείομ,εν καί 
άποπαύομεν άπαν πρόσωπον συγγενικόν ήμών καί άλλότριον 
του  μηδαμώς ποτε έπιφύεσθαί σοι καί οχλήσεις σοι έπάγειν 
όπωςδήποτε περί τής τοιαύτης υιοθεσίας, καί ή καθόλου άπο- 15 
διώκειν σε άπό τής άνηκούσης σοι άδελφικής μερίδος, ·ή μερικώς 
παρασαλεύειν, ή κατά  άλλον τινά  λόγον έναντιουσθαί σοι περί 
τής υιοθεσίας ήμών, ώς άν άδιασείστως καί άπαρενοχλήτως ώς 
υιός ήμών φ ίλτατύς τε  καί γνήσιος καί κληρονόμος ένστατος
ομοίως τοΐς έτέροις παισίν ήμών τήν διαφέρουσάν σοι μερίδα 20
κληρονομήσας παραπέμπεις πάλιν αυτήν μετ’ έξουσίας καί αυ
θεντίας πολλής προς τούς κληρονόμους καί διαδόχους σου καί 
τούς παντοίους διακατόχους σου, μή παρ’ ούδενός κωλυόμενος.
Τό έπίλοιπον γράφε άπό τοΟ όπισθεν ά κ τους.

20. "Ακτος συμβιβάσεως αδελφών ήτοι 
διαιρέσεως ακινήτων.

Έ ν όνόματι του πατρός καί του υίου καί τού άγιου πνεύ- 
μ,ατος, ήμεις οι γνήσιοι αύτάδελφοι καί παϊδες του άποιχομέ-

(1) γραπτεον, σο ι.



νου εκείνου του δεινός, οί τους τιμίους καί ζωοποιούς σταυρούς 
οίκειοχείρως προτάξαντες, την παρούσαν έγγραφον συμβιβαστι
κήν διαίρεσιν των | γονικών ήμών ακινήτων τιθέμεθα καί ποιού-φ, 
μεν προς ή μας εαυτούς καί προς το έκαστον ήμών μέρος έκα- 

5 στος, καθώς δηλωθήσεται · καί γάρ έπικοίνως δεσπόζοντες καί 
νεμόμενοι μ έ/p t τού νυν τά  έκ γονικής κληρονομικής διαφέ- 
ρον[τα] ήμΐν ακίνητα πράγματα , τά  νυν ήθελήσαμεν διαμερίσαι 
τα ΰ τα  καί έπιγνώναι έκαστον ήμων έκ τούτων το ίδιον ■ ό'θεν 

καί διαμερισάμενοι ταυτα , μίαν μέν μερίδα πεποιήκαμεν τόόε 
10 κα ί τόδε, ήντινα μερίδα άνελαβόμην κατά  πρώτην επιλογήν 

έγώ ό δείνα, έτέραν δέ μερίδα πεποιήκαμεν τόδε καί τόδε, 
ή τ ις  μερίς έναπέμεινεν εις εμέ τόν δείνα. Ούτως ούν μερίσαν- 
τες, καί τήν  ιδίαν έπεγνωκότες μερίδα, όφείλομεν άπό του 
νυν έμμένειν τώ  παρόντι διαμέρισμά, καί μή έπ ιζητεΐν  έτερον. 

15 Εί δέ τ ι  εύρεθή ύστερον ακίνητον έναπολειφθέν έξω του π α 
ρόντος διαμερισμού, μερισθήσεται καί αύτό παρ’ ήμων εξίσου. 
Εί δ ’ ίσως άπό των μερισθέντων ακινήτων έκνεικηθή (1) τ ι  π α 

ρά τίνος καί καινοτομηθή μία μερίς άφ’ ήμων, ήμεΐς οί πάντες 
όφείλομεν διανίστασθαι, καί ή άποπαύειν το έκνεικοΟν (2) πρόσ-’ 

20 ωπον, ή ποιεΐν τήν ίκάνωσιν τής καινοτομηθείσης μερίδος από 
τόίν ετέρων μερίδων. Τ ά  μέντοι τέλη καί τά  λοιπά έξώ τυπα  
ζη τή μ α τα  ήμων εξίσου όφείλομεν τελεΐν, ώσαύτιο; καί τάς 

έπερχομένας δημοσιακάς έπηρείας εξίσου γινώσκειν, καί άλλο 
εί τ ι αν αφυή ζή τη μ α . Εί δέ τις άφ’ ήμων των αδελφών πάντων 

25 πρός τόν παρόντα διαμερισμόν αμφιβάλλει, καί ετερον επ ιζη 

τήσει, ή άφ’ έτέρας μερίδος ιδιοποιήσεταί τι, η ά,λλως πως όχλη- 

σιν τοϊς έτέροις έπενεγκεΐν πειραθή, ί'να ζη μ ιή τα ι ποός τά  
στέργοντα καί έμμένοντα μέρη χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί πρός 

τό  δημόσιον τό τούτων τρ ίτον.
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(1) χειρ. έκνικηθή. (2) /.· εχνικοΰν.
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ήτοι ίιαλύσεω; .

Τήν παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον συμβίβασιν τή ς  
δηλωθησομένης ύποθέσεως, έτ ι δέ καί ασφάλειαν καί εις τό 
μέλλον άμεριμνίαν καί διηνεκή άφροντισίαν, τίθημ ι καί ποιώ Ε 
έκουσίως, άφόβως καί άβιάστως, καθαρώς καί άμεταμελήτω ς, 

πάσης έκτος περινοίας καί δόλου καί λοιπών αιτιών τών τοΐς 
νόμοις άπηγορευμένων πρός σέ τόν δείνα καί τό μέρος σου απαν 
έπ ί ύποθέσει τοιαύτή καθώς δηλωθήσεται· καί γάρ έφθασεν (1) 
έναγαγεΐν κατά σου εις τό δικαστήριον τοδ πράκτορος του 10 
δεινός λέγω[ν] τά δε καί τάδε κα τά  σου, καί πολλών λόγων 
μέσον ήμων κινηθέντων, τ ά  νυν εις ειρηνικά; συμβιβάσεις έκά- 
τερα τ ά  μέρη κατηντήσαμεν, άπό τινων άγαθών καί είρηνο- 
ποιών άνδρών εις τούτο καθυπαχθέντες, ώςτε λαβεΐν έγώ  άπό 
σου κα τά  τελείαν διάλυσιν τά δε καί τά δε . "ΟΟεν καί τάς άλ- 15 
ληλομαχίας καί τ ά  δικαστήρια καταλείψαντες, διαλυόμεθα 
μετ' άλλήλων καθαράν καί περιεκτικήν διάλυσιν ού μόνον περί 
τής τοιαύτης ύποθέσεως καί του κεφαλαίου, άλλά καί περί 
πάσης καί παντοίας ύποθέσεως έπ’ αύτή φύεσθαι μελλούσης, 
λαληθείσης ή παρασιωπηθείσης, εις δικαστήριον κατενεχθείσης 20 
-ή μή προκάταρξιν δεξαμένης, ή περικοπήν, ή καί πά ντα  άγνο- 
ουμένης· συνήρεσε γάρ ήμΐν καί περί ών ούκ ένεθυμήθημεν, 
ούδέ ϊδικώς ένταυθα έμνημονεύσαμεν διαλυθήναι, καν ό νόμος 
έπ’ έκείναις διαλύεσθαι τα ΐς ύποθέσεσι παρακελεύεται τα ΐς φα- 
νερώς έκπεφωνημέναις, ού μήν δέ καί έπί τα ΐς μή έκφωνη- 25 
θείσαις’ άλλ’ ήμεΐς έκουσίως του τοιούτου καταφρονοΰντες, 
έφ’ άπασιν άπαξαπλώ ς διαλυόμεθα τέλεον, καί ούκ όφείλομεν 

άπό του νυν άλλήλοις έπιφύεσθαι καί εί; δικαστήρια καί όχλή-

(1) γραπτέον, ά φ Ο α σ α .



σεις καθέλκειν τον έτερον έτερος, καί ή εγκλητον, ή έφεσιν 
μετά  τ·ην διάλυσιν άνακχλεϊσθαι, άλλ’ ούδέ περιγραφήν άντει- 
σάγειν, η άντενχγω γήν, ή άλλο τ ι νόμιμον κεφάλαιον εις άνα- 
τροπήν άποβλέπον της παρούσης ήμών διχλύσεως, άλλ’ άπαξ 

5 καθαρώς διαλυθέντες συντηρεϊν όφείλομεν άλλήλους καί ανενό
χλ η το ι άπ’ άλλήλων δ ιχφ υ λά ττεσ θα ι. Λοιπόν καί παρά σου 
έπερωτώαενος ομολογώ καί άσφαλίζομαι ώς, έάν προς ανατρο
πήν τής παρούσης ήμών εγγράφου καί ενυπόγραφου συμβιβά- 
σεως άμφιβάλλω καί ό/λησίν σοι την οίανουν έπενεγκεϊν έπι- 

10 χειρήσω καί εις δικαστήρια πάλιν καί οχλήσεις καί κρίσεις 
καθελκΰσαί σε, ή επέκεινα τής γενομένης ημών συμβιβάσεως 
έτερόν τ ι  άπό σου έπιζητήσω, ή κατά άλλον τινά την εναν
τίαν βαδίσω του παρόντος έγγραφου, προς τό μή είσακούεσθαι, 
καί άπρακτος άπό παντός προσώπου καί δικαστηρίου άποπέμ- 

15 πεσθαι, καν πά ντα  δοκωσιν εύλογα είναι τά  ύπ ’ έμοΰ λεγά
μενα καί νόμοις ίσως δεκτά  καί άκριβείχς έχόμενα, ζημιωθή- 
σομαι πρός σέ λόγω προστίμου, χρυσά | ύπέρπυρα τόσα καία,, 

προς τό δημόσιον τό τούτων τρίτον.

031 Τ Υ Π Ο Ι

108 .

22. “Ακτος οιατάξεως.

20 Καί πάσι μέν τοϊς έπιζώσι καί τόν τήδε βίον βιουσιν άναγ- 
καΐον όμ.ου καί ωφέλιμον τό διά μνήμης διηνεκούς τήν άδηλον 
του θανάτου φέρειν τομήν καί προμελετάν έκαστον καλώς τά  
έαυτοΰ προδιατίθεσθαι, καί μιμνήσκοντα έ 'σ /ατά  σου καί ούχ 
άμαρτήσεις, ή θεία λέγει Γραφή · τούτο ούν έννοήσας κάγώ ό 

25 δείνα, ότι οϋκ έ'στιν άνθρουπος 0ς ζήσεται, καί ούκ όψεται θά
νατον άναλογισάμενος, φόβον έφοβήθην δίκαιόν τε  όμου καί 
ωφέλιμον, καί άπό πολλών τρόπων κεκτημένος τό εύλογον, 
ειτα  πρός τάς τών πραγμάτω ν του βίου τούτου μεταβολάς

καί άλλοιώσεις άπιδών, καί πρός το εύφθαρτον καί ώκύμ.ορον ( I )  
τής πολυωδύνου ταύτης ζωής ήμών άποβλέψας, δειλία συνε- 
σχέθην καί δέος ού τό τυχόν έπεισήλθέ μοι μήπως, οία πολ- 
λάκις έπισυμβαίνει τω  ταλαιπωρώ ήμών βίω, αίφνιδίως έπελ- 
θουσα ή του θανάτου τομή έκκόψϊ) με ριζόθεν ώς περ άκαρπον 
δένδρον καί πρός τά  έκεΐθεν διαβιβάσ-ρ δικαιωτήρια, δέον είναι 
ώήθην έν όσω (2) τοίνυν έρρωμένον τόν νοΰν καί τάς φρένας 
ύγιεϊς θεού χά ρ ιτι κέκτημαι, περί τών κατ’ έμέ διατάξασθαι · 
καί γάρ διατίθημι ούτως.
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1023. ["Λκτος είς| διάταςιν ήγουμένου.

\ £ Γ
Τό τα ΐ; διαθηκώαις τηρεϊν άκριβεί[αις| τοϊς τοϊς βιωτικοϊ; 

ένειλημμένοις πράγμασιν έφίκεται, τοϊς δέ άρχιερεΰσι καί μονά- 
ζουσιν ώς τώ  θεώ όλως έαυτούς άναθεμένοις ού χρή παρατηρεΐν 
τάς τών διαθηκών κατά  νόμ.ους ακρίβειας· άλλ’ έπειδή περ καί 
αύτοί ούκ έξω τών τού κόσμου πραγμάτω ν τυγχάνουσιν, άλλά 15 

καί φόροις καί δημοσίοις ύπόκεινται καί παντοιοτρόπως σπεύ- 
δουσι πρός σύστασιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτω ν αύτών, 
διά τούτο καί αύτοί διαθήκας έκτίθεσθαι παρεχωρήθησαν. Τού- 
τοις τοίνυν κάγώ  ό δείνα μοναχός επόμενος, ό τό οίκεϊον δνοαα 
αύτοχείρως άνωθεν τοΰδε τού ύφους προτάξας, έν αρρώστια 20 
γενόμενος καί τήν άνθρωπείαν μετάστασιν τουδε τού βίου έπί 
νουν φέρων, διά τό  είδέναι με ό τι ούδεν τών τού περίγειου 
κόσμου τερπνόν καί άφθαρτον καί άγήρατον έως τή ς συντέ

λειας διαμένει, άλλά πάν τό έκ συνθέτου συγκείμενον έξ άνάγ- 
κης κα ί διαλυθήσεται καί εις τό  μή ό'ν έξ ούπερ καί τήν άρχήν 25

(1 ) μεταγενέστερα χειρ ερμηνεύει τήν λεςιν « τα'/ύ|ς] θάνατος » .
(2) -χειρ. εννο'σιο.



εϊληφε καταντήσειε, πτοηθείς το του θανάτου μυστήριον, μή
πως έπέλθ-ρ καί έπ  έρέ ή τούτου τομή καί των εντεύθεν 

άρπάσγ, καί φευ, ζημιώσή ψυχήν, ήθέλησα τά  κ α τ’ έρέ καί 
τ ά  προσόντα τή  κατ’ έρ.έ ά γ ιω τά τή  εκκλησία έγγράφως έκθεϊ- 

5 να:, ίνα, εί συμβή ρ.οι των ώδε μεταστήναι, εΐη (1 ) δήλα τά  
κατ’ έρέ καί ρή τ :  συνεσκιασμ,ένον τ ε  καί άπόκρυφον τοϊς μέ- 
νουσ: δόξ>) καταλιπεΐν  καί ώς έκ τούτου το ι; έκδουλεύουσί 

ρ.ο: άνθρώποις διενοχλώσι· καί γάρ διατίθημ ι ούτως.
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24 . "Ετερον εις μοναχοί» (2) οιάταξιν.

10 Εϊ ρ.έν έρ.είναρ.εν ό'περ ήμεν καί την εντολήν έφυλάξαμέν, 
έγενόρεθα άν άπαθανατισθέντες ώς άϋλον βίον διάγοντες· επειδή 

δέ τω  (3) τής ηδονής ήττήθηρεν  δελεάματι καί τώ  άγκιστρα» 
του όλοθρευτου προσεπάρημεν, έξ αφθαρσίας εις φθοράν μετη- 
νέχθημεν, ώς ό λόγος έδήλωσε, καί θανάτω τήν ζωήν άντηλ- 

15 λ ά ξ α μ ε ν  διό καί ρ.νήρ.η θανάτου, ψυχής επιστροφή προς ρε- 
τάνοιαν πλουσίοις τε  καί πένησιν, άρχουσι καί άρχορ.ένοις, μο- 
νασταΐς καί ρ.ιγάσι, νέοι; καί γέρουσιν, άλλά δή καί πάσ-ρ 
ηλικία · άλλά τοϊς κατά  κόσρον διαθήκαί τε  καί κωδίκελλοι 
καί νορικαί άπογραφαί ώς άγκυραι δέδοκται παρά των νόρ.ων 

20 κατισχύουσαι εις έκπλήρωσιν των βουλευράτων αύτών καί 
ρετά  τήν  εντεύθεν ρετάστασιν, τούς δέ τον ρ.ονήρη βίον άσπα- 
σαρένους, έπείπερ ό κόσρος έσταύρωται καί ζώντες θνητοί τω 
κόσρω λογίζονται, έδει λόγω ρόνω πειθαρχουντας τοϊς τω  καλώ 
ζυγώ του Χριστού έπηρνηρ,ένοις (4) ρή δεεσθαι γραφών, άλλ’ άρ- 

25 κεϊσθαι ρόνοις τοϊς των θείων πατέρων δ ιατάγρασ ι καί ταϊς 
τω ν αγίων διδασκαλίαις · έπεί δε τό κρατήσαν εθος έν τώ

(1) χειρ. εί. (2) χ . μονάχον. (3) τω ν. (4) χ. έπαρνημε'νοις.
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κόσρω καί τοϊς ρονοτρόποις έφήπλωται, καί συνήθειαν εσχε 
τό έ'ργον, διά τούτο καί έν διαθήκαις οί μοναχοί καταγρά
φονται . Οίς έπόρενος κάγώ ό δείνα μοναχός, νόσω βαρεία π ε -  
ριπεσών καί τον θάνατον πρό οφθαλμών κεκτηρένος, έλογισά- 
ρην τά  δοκοΰντά ροι ώς έ'χουσι σήμερον έμφανίσαι καί κατά- 5 
δηλα ποιήσαι τοϊς ό'λοις δηλαδή παραβαλούσι πατράσι καί 
άδελφοΐς ήρών τοϊς έν τή  (4) καθ’ ή ρ α ; εύαγεστάτγ (2) καί 
σεβασμία μονή, ϊνα διά τής τελευταίας καί ευτελούς ρου τα ύ - 
τ η ;  γραφής καί ορολογίας, παρρησία καί τών έν τούτω  προσ- 

ΙΟΟ.Ι'Ί^ήθέντων καί ύπογραψάντων άξιολόγων μαρτύρων, ώσι δήλα 10 
τ ά  κατ’ έρέ· καί γάρ δ ιατίθημ ι ούτως.

25. Επιστατικον ίερε'ως δ ποιεί ό επίσκοπος.

"Εμελλον άρα τινές τών άπροσέκτων καί άφυλάκτων έφέσει 
δόςης καί αίσχροκερδείας τάς ιδίας πατρίδας άρείβοντες, ή 
έφ’ έτέρας ένορίας άπαίροντες (3) τό τής ίερωσύνης αύτοϊς έπι- 15 
ψηφίζειν αξίωμα, άνιέρως ώς άν τις φαίη καί έναγώς τ ά  θεϊα 
ρεταχειρ ίζειν μυστήρια- ϊν’ ούν ρή τή  άδεια ούτωσί καταχρο»- 
ρενοι τ ά  το ιαύτα  επ’ εύχερίαις έχοιεν δραν, ρ.ή δεϊν άτερ γραρ

μάτων συστατικών τώ ν χειροτονησάντων αυτούς επισκόπων, 
ύπό τών κατά  πόλιν καί χούραν ύπερορίους προΐεσθαι καί έπ ι-  20 
τρέπειν ίερουργεΐν, εύγε ποιών ό κανών διορίζεται· ώς άν δέή 

καί εις τον εύλαβέστατον ιερέα τον δείνα έγώ ό ελάχιστος 
έπίσκοπος ό δεϊνα διά τε  τήν γνώσιν, διά τε τήν ένοΰσαν αύτώ 
αρετήν, έτι δέ καί τάς παρά τών άξιολόγων άνδρών μαρτυρίας 
δεξάρενος, ιερέα προεχειοισάρην · ό'θεν κα ί τό παρόν συστατικόν 25 
υπόμνημα αύτώ έπιδέδωκα, ίνα έν ή άν πόλει ή χώρα διέρ-

(1) χειρ. τοϊς. (2) χ . εύαγεστάτην. (3) χ. άπε'ροντες.



χη τα ι, πατέρες καί αδελφοί μου συλλειτουργοί τε  καί επίσκοποι, 
ασμένως αυτόν ύποδέχησθε καί ίερουργεΐν μή άπείργητε, άνε- 
π ιλήπτου  γάρ βίου καί άκαταγνώστου έστί, καί τήν λοιπήν 
άπασαν αρετήν καί ορθοδοξίαν κεκτημένος · διά γάρ τούτο καί 
τό παρόν συστατικόν ύπόμνημα τή  αύτοχείρω μου υπογραφή 
βεβαιωθέν, έπεδόθη αύτώ  εις ασφάλειαν, μηνί τωδε, ίνδικτιώνος 

τής δ ε .
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26. [Άκτος] εις έκμαρτύριον τίνος ύποΟε'σεως .

Οόδέν τής άληθείας έρασμιώτερον ή προτιμ.ότερον καί τό 

10 ¿π ί στόματος κεκτήσθαι αυτήν, ώς περ δή καί του ψεύδους 
ούδέν μισητόν ή φευκτότερον, καν μυρίοις έπιχρώμασι συσκιά- 
ζηται, εύδηλον τούτο γίνετα ι καί καταρρεΐ ραδίως, ή δέ αλή
θεια γυμνή πρόκειται πασι τοΐς βουλομ.ένοις αύτοΐς τήν ώραν 
έπισκοπεΐν · ήτινι συνακόλουθούντες καί ήμεΐς οί άνωθεν τού 

15 παρόντος ύφους σιγνογραφήσαντες καί κάτωθεν ύπογράψαι όφεί- 
λοντες, άτε άληθείας υπάρχοντες πρεσβευταί καί τήν άλήθειαν 
τού -ψεύδους προτιμοτέραν ήγούμενοι, ούκ άποκρύψαι ταύτην 
άλόμεθα, άλλά λαμπρώ  καί μεγάλω  άνακηρυξαι τώ  στόματι, 
είδότες ώς εις θεόν άνομήσομ.εν εί τήν άλήθειαν συγκαλύψο- 

20 μεν. Τής ήμετέρας ούν μαρτυρίας τόν θεόν προβαλλόμεθα μάρ
τυρα· εχει δέ τής παρ’ ήμών είσηγουμένης άληθείας ή ύπόθεσις 

ούτως · καί γάρ τόδε καί τ ό δ ε .

#  . 1 1
27. Άπόδειξις ήν ποιεί ο γαμβρός πρός

τού£ συμπενθερεΐς αύτοϋ .

25 Τήν παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον ομολογίαν καί 

άπόδειξιν καί εις τό μέλλον έ'τι αφροντισιάν καί άμεριμνίαν

' 
ι 
ί
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τήν έκ των φιλευσεβών νόμων ίσχύν καί δύναμιν έχουσαν, 
άλλά στέργειν καί μένειν εις τό αεί ώς ού κατά  βίαν ή ανάγ
κην, ή απάτην, ή χλεύην, ή ραδιουργίαν, ή δελεασμών, -ή συν- 
αρπαγήν, ή φάκτου άγνοιαν, ή αρχοντικήν έπικουρίαν ή δυνα
στείαν, ή άλλην τινά  αιτίαν τήν άπό τού νόμου έπιτετράμμένην, 5 
ή άπηγορευμένην καί έ; ύστερον έπιγινωσκομένην, άλλ’ εκο υ- 
σία μ.ου βουλή καί άποδοχή καί θελήσει μετά  χρονία; δια- 

σκέψεως καί μεμεριμ.νημένου σκοπού, πρός ύμ.ας τούς συμπεν
θερεΐς (1) μου καί πρός άπαν τό μέρος ύμών, καθώς δηλωθή- 
σ ετα ι· καί γάρ έπειδή έφθασα λαβεΐν τήν γνησίαν ύμών θυ- 10 
γατέρα τήν δείνα εις γνησίαν μου γα μ ετή ν  καί νόμιμον σύζυγον, 
ειτα  καί ίερολογηθείς μ ε τ ' αύτής έπ ί νομίμω γά μ ω  καί πρώτω 
συνοικεσίω, άνελαβόμην δέ άνελλιπώς άφ’ ύμών τών ειρημένων 
πενθερών μ.ου, καί τήν έν τοΐς γαμικοΐς συμφώνοις ήμών ά π α 
σαν προίκα, ήγουν τόδε καί τόδε, καί τα ΰ τα  κατά  άρέσκειαν 15 
έμήν, συμπαρόντων καί τών κάτωθεν ύποτεταγμένω ν μαρτύρων, 
ιδού πεποίηκα πρός ύμ.ας τήν παρούσαν απαλλακτικήν άπόδειξιν, 
ή τις καί έγράφη έξ έντολής ήμετέρας διά χειρός νομικού τού 
δεινός, μηνί τωδε, ίνδικτιώνος τήςδε.

28. Εις διάζευξιν ανδρογύνου, § ποιεί ό επίσκοπος 2 ο 
καί κατε'χεται παρά του άνδρός.

Έ π ε ί προ καιρού ικανού έφθασαν γαμ ικά  σύμφωνα γενέσθαι 
μέσον Γεωργίου τοΰδε καί Ειρήνης τή ςδε , καί προ τού εύλο- 
γηθήναι τούτους καιρού τίνος παραδραμόντος, είσήλθε πρός 
ή μας ό ρηθείς Γεώργιος διεγκαλών καί δυσωπών καί λέγων 25 
διάζευξιν τής συμφωνίας τούτων γενέσθαι, ειτα καί τήν γυ 
ναίκα διερωτήσαντες, ήρετίσατο καί αύτη γενέσθαι τούτο καί 
διαρραγήναι τά  σύμφωνα, διά τό  πολλά α ίτια  έπ ί τούτοις -

(1 ) χειρ. πυνπενΟερεΐς.
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φανήναι, ήμεΐς δέ τούτου; πολλά παραινέσαντες κατά  το όφει- 
λόμενον, ουδόλως ήνέσχοντο στέργειν τά  μέσον αυτών σ τιχη - 
θέντα, | καί κατ’ αυτό τοΰτο το παρόν της διαζεύςεως έγγραφον φ-ΙΙΟ. 
το  καί σημειώματος τάξιν έπέχον ημείς έγχαράξαντες καί τη 

5 συνήθει υπογραφή έπιβεβαιώσαντες, τώ  παρόντι Γεωργίω έπι- 

δεδώκαμεν ώς άν κατέχ·/) τοΰτο εις οΐκείαν άσφάλειαν καί 
άθώωσιν, καί έλευθέρως δ ιά γγ  ένθα καί βούλοιτο, άν ίσως καί 
βουληθή γυναικί έν τα ύ τγ  τή  γώρα προσαρμοσθήναι ινα έχη 
τούτο έπ ’ άδειας πράττειν καί μή παρά τίνος έμποδίζεσθαι ·

10 ωσαύτως καί "ή διαφόρως ρηθεΐσα γυνή έλευθερως καί άδεώς 
έχειν πράττειν  τά  περί αυτήν ώς βούλεται, μή παρεμποδιζο- 
μένη (1) μήτε παρ' αύτοΰ, μήτε παρ’ άλλου τινός, χάριν της 
μέσον των άμφοτέρων γεγονυιας συμφωνίας του γαμικοΟ συναλ
λάγματος . Εί δέ τις άναφανή έκ τούτων των δύο μερών ύπέρ 

15 του ετέρου μ.έρους λέγειν τ ι, ή παρεμποδίζειν τον έτερον, ινα 
ζη μ ιήτα ι χάριν προστίμου προς τδ  στέργον μέρος καί έμμένον 
χρυσά ύπέρπυρα τόσα, καί ποδς τδ δημόσιον τδ τούτων τρίτον, 
μή καταφεύγων εις τινα  νομικήν βοήθειαν · διά γάρ τούτο καί 
τδ  παρδν σημείωμα τής διαζεύξεως πρδς αυτούς έγεγόνει εις 

20 άσφάλειαν, μηνί τωδε, ΐνδικτιώνος τ ή ς δ ε .

Χ Ν
29. “Ετερος πρόλογος (μαρτυρικού ?]

Ά καταγώ νιστόν τ ι χρήμα καί άμαχον ή άλήθεια, ού'τε γάρ 
δυνάμει καί βία ισχύος πολλών αφανίζεται, ού'τε τδ  πολύπλο- 
κον καί πολυμήχανον ψευδός ταύτην νικήσαι δύναται, άλλά 

25 γυμνή πρόκειται πασι τοΐς βουλομένοις αύτοΐς (2) τήν ώραν 
έπισκοπεΐν, ής καί ήμεΐς τδ εράσμιον άσπαζόμενοι, μαρτυροΰμεν 
άπερ αύτοψί έθεασάμεθα- καί γάρ τόδε καί τάδε.

(1) χειρ. παρεμποδιζαμε'νη . (2) γραπτε'ον, α υ τ ή ς .

♦

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (I)·

1· Έ νταλμα πρακτικόν.

Α νατίθημί σοι τώ μεγαλοδοζοτάτω  καί ήγαπημένω  μοι κυ- 
ρώ τώ  δεΐνι την ενέργειαν του κατεπανικίου του δε άπ’ αρ
χής του συν θεώ είσελευσομένου μηνδς του δε τής νυν ένε- 
στωσης τόσης ίνδίκτου, όφείλοντος (2) διάγειν έπ ί συστάσει καί 5 
οϊκισμώ του τοιούτου κατεπανικίου, καί οίκονομεΐν καί πολι- 
τευεσθαι εν αύτώ πασαν ευνομίαν καί δικαιοπραγίαν, καί αή 
παραχωρεΐν τοΐς δυνατωτέροις καί εύποοωτέροις κατεπεμ βα ί- 
νειν τών αδυνάτων καί άπορων άδίκω καί πλεονεκτικό) τρό

πο) τιν ί καί τά  τούτων παρυφαρπάζειν κ τή μ α τά  τ ε  καί πράγ- 10 
μ.ατα καί τοΐς οΐκείοις συναριθμεΐν, άλλά άνακόπτειν καί ά- 
ναστέλλειν αυτούς άπδ τής τοιαύτης αυτών άδικου καί π α 
ραλόγου όρμής, κρίνειν τε  τάς παρεμπιπτούσας υποθέσεις π α 
ρουσία του διεγκαλουντος καί διεγκαλουμένου καί μονομ.ερώς 
καί άπδ είσηγήσεως, καί τδν άναφαινόμενον υπαίτιον (3) π α ι-  15 
δεύειν καί έκταγιάζειν πρός τε  τήν υπόθεσή καί τδ  π τα ί
σμα αύτου καί κατά τήν ένοΰσαν αύτώ ευπορίαν καί δύνα- 
μιν, και άναλαμ.βανεσθαι τδ διαφέρον σοι ύπέρ άέρος δίκαιον 
καί είσκομίζειν τοΰτο πρός με έφ’ εκάστω μηνί καί λαμβάνειν 

άπόδειξιν· έφ’ ώ καί οί έποικοι άπαντες του τοιούτου κ α τε- 20 
πανικίου, ιερωμένοι, στρατευόμενοι καί ό κοινδς άπας λαδς ό-

(1) Τ ώ ν Βασιλικών το ύ τω ν  δ ια τα γ μ ά τω ν  τδ  μεν πρώ τον έλήφθη έκ 

το υ  α ύτου  Παρισινού κώδικος (2 5 0 9 , φύλ. 1 7 0 ), τ ά  δέ Ιπο'μενα δέκα 

καί οκτώ  έκ το υ  δ π ’ άριθμδν 2 5 1 1  κώδικος τή ς  α υ τή ς β ιβλ ιο θή κη ς.
(2) γραπτε'ον, οφειλοντι . (3) χε ιρ . δπ ε 'τ ιο ν .
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©είλουσιν έχειν είς σέ πάσαν ύπακοήν, εύπείθειάν τε και τ ι 
μήν τήν προσήκουσαν, πείθεσθαι τε  καί ύπακούειν έ<ρ’ οίς αν 

παρά σου έπ ιτά ττω ντα ι άφορώσιν εις έκπλήρωσιν των βασιλι
κών δουλειών · έπεί τούτου χάριν έγεγόνει καί το παρόν ήμέ- 

5 τερον ένταλτήριον γράμμ.α καί έπεδόθη σοι τφ  διαληφθέντι 
μεγαλοδοξοτχτω  καί ήγαπημένω  μοι κυρφ τ φ  δεϊνι εί; ασφά
λειαν, μ.ηνί τφδε, ίνδικτιώνος τήςδε.

'Ο δούλος του κραταιου (1) καί άγιου ήμών αύθέντου καί 
βασιλέως (2) δούξ άπογραφεύς τής χώρας τήςδε ό δείνα.

10 2. [Έ ν]ταλμα κεφαλατικ[ίου|.

[Ή  βασιλεία μου] άνατίθησι διά τής παρούσης προστάξεο^ς 
τω  [κυρ δεϊνι το  κεφαλα]τίκιον του κάστρου . . . . , όφείλοντι 
διάγειν έπί συστάσει καί οικισμοί των έποίκων αύτου, καί 
φροντίζειν καί έπιμ.ελεϊσθαι τής άνακτίσεως καί περιποιήσεως 

15 χαΐ άποβιγλίσεως καί λοιπής ασφαλεία; καί κατοχυρώσεως 
[του τοι]ούτου κάστρου, ετι τε  τή ς ευνομίας καί ίσότητος καί 
δικαιοπραγίας των έποίκων πάντων αύτοϋ, ώς άν διαφυλάσ- 
σηται καλώς συν βοηθεία θεού καί διά μεσιτείας τής ύπερα- 
γίας Θεοτόκου καί τής πρεσβείας του αγίου ένδοξου μεγαλο- 

20 μάρτυρος καί θαυματουργοί! Δα,μητριού του Μυροβλύτου, π α -  
ρακινεϊν τε  καί προθυμοποιεΐν καί διεγείρειν τους έκεϊσε ευρι
σκομένους στρατιώ τας έχειν ανελλιπή τά  τε αλόγα καί άρμα
τα  αύτών καί εΰρίσκεσθαι προθύμους έν τα ϊς έπερχομέναις 
[δ]ουλείαις τή ς βασιλείας μου, όφειλόντων καί αύτων [των κα- 

2 5 τοικούντων] καί των στρατιωτών καί των λοιπών πάντων έ
ποίκων του τοιούτου κάστρου έχειν εις αύτόν τιμ[ή]ν πάσαν,

(1) χ. κρατεοϋ. (2) /  βασιλεύς
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ύπακοήν, καί εύπείθειαν τήν προσήκουσαν, όσα καί εις κεφα
λήν αύτών, καί πείθεσθαι τούτω  έφ’ οίς άν μέλλειν λέγειν 
προς αυτούς άφορώσιν εις σύστασιν καί άσφάλειαν καί οικι
σμόν αύτου καί εις έκπλήρωσιν τών έπερχομένων δουλειών 
τής βασιλείας μου · όφείλοντος καί αύτου λαμβάνειν έξ αύτών 
καί άρκεΐσθαι εις μόνα τά  κατά  εύλογον συνήθως (1) άπα ι- 
τούμ.ενα του κεφαλατικίου δίκαια, καί μηδέν πλέον λαμβάνειν 
παρά τό διατεταγμένον δίκαιον, έπεί |καί[ τούτου ενεκεν έγέ- 
νετο αύτώ τό παρόν τής βασιλείας μου πρόσταγμα.

^    '

3. [Διορισμός δημάρχου γειτονίας Κωνσταντινουπόλεως!. ίο 

II βασιλεία μου έχει θέλημα καί διορίζεται διά τού παρόν-
-τητος προστάγματος είναι καί εΰρίσκεσθαι τόν . . . .  εις δήμαρ
χον τής κατα τήν θεοφύλακτον καί Οεοδόξαστον καί θεομε- 
γαλυντον Κωνσταντινούπολιν γειτονίας καί ένορίας . . . όφείλον- 
τα  φροντίζειν καί έπιμελεΐσθαι τής ά[σφαλείας?] καί περιποιήσεως 15 
καί άποβι[γλίσεως[ καί πάσης άλλης . . . .  |έκάσ]του κάστρου 
του έκεϊσε μέρους, έ'τι δέ τής εύνομίας καί ισότητας καί δι- 
καιοπραγίας τών έκεϊσε ευρισκομένων καί κατοικούντων, ώς 
άν διαφυλάσσηται καλώς σύν άντιλήψει θεου, διά μεσιτείας 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί τής πρεσβείας τού αγίου ένδοξου 20 
μεγαλομάρτυρας καί θαυματουργού Δημητρίου του Μυροβλύ
του · όφειλόντων καί αύτών τών κατοικούντων έν τή  τοιαύτη 
ένορία έχειν εις τούτον τιμήν, ύπακοήν καί εύπείθειαν τήν 
προσήκουσαν, ό'σα καί εις δήμ.αρχον αύτών, καί πείθεσθαι τού
τω  έφ’ οίς μέλλει λέγειν πρός αύτούς άφορώσιν εις σύστασιν 25 
καί οικισμόν καί ασφάλειαν αύτών καί εις έκπλήρωσιν τών

(!) γραπτεόν, σ υ ν ή θ ε ι α ν ,  ώς έν τή έπομε'νν) σελίοι στ. 3.
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έπερχομένων δουλειών τ·?,; βασιλεία; μου, όφείλοντο; καί αύ- 
τοΰ λαμβάνειν έξ αυτών καί άρκεΤσθαι εί; μόνα τ ά  κατά  εύ
λογον συνήθειαν άπαιτούμενα τής δημαρχίας δίκαια, καί μηδέν 
πλέον λαμβάνειν παρά τό  εΰλόγω; διατεταγμένου καί το  δ ί- 

5 καιον, έπεί τούτου ένεκεν έγένετο αύτώ τό παρόν τ ή ; βασι

λείας μου π ρόσ τα γμ α .

4. [.Διορισμός προκαθημε'νου κάστρου].

Ή  βασιλεία μου διορίζεται διά του παρόντος προστάγματος
είναι καί εύρίσκεσθαι τ ο ν ....................εί; προκαθήμενον του κά-

10 σ τρ ο υ  όφείλοντα έπιμελεΤσθαι κατά  πάντα  τρόπον τή ;

τε  ασφαλεία; αύτοΰ καί τ ή ; ευνομία; καί καλής καταστάσεω; 
καί διαγω γής τών έποίκων αύτοΰ, σπουδάζειν δέ καί άλλο- 
τρόπω; διά το γίνεσθαι καί άποπληρουσθαι τά ; έπερχομένας 
έκεϊσε συν θεώ δουλεία; τ ή ; [βασιλείας| μου, όφειλόντων καί 

15 τών έποίκων πάντων του τοιούτου [κάστρου] έχειν προς αυ
τόν την όφειλομένην ύπακοήν | καί τιμήν, ό'σα καί εί; προ- φ. 

καθήμενον α ύ τ ώ ν  το ύ τ ο υ ............

5. Καστροφύλακα.

Ή βασιλεία μου διορίζεται διά του παρόντος προστάγματος 
20 είναι καί εύρίσκεσθαι τ ο ν  εί; καστροφύλακα του κά

στρου ............ όφείλοντα φ ρο ντίζε ι καί έπιμελεΤσθαι τ ή ;  άνα-
κτίσεω; καί περιποιήσεω; καί άποβιγλίσεω ; καί πάση; άλλη; 
ασφαλεία; καί κατοχυρώσεω; συν θεώ του τοιούτου κάστρου, 

καί σπουδάζειν διά παντός εις τάς έπερχομένας έκεΐσε συν 
25 θεώ δουλείας τή ; βασιλεία; μου, όφειλόντων καί τών έποίκων
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πάντων του τοιούτου κάστρου έχειν εί; αύτόν τήν προσήκου- 
σαν ύπακοήν καί τιμήν, δσα καί εί; καστροφύλακα αύτών · 
έπεί τούτου χάριν έγένετο α ύ τώ ............

6. Π ρ ό σ τ α γ μ α  το ϋ  δ έ κ α τ ο υ .

Έ π ε ί (1) [ό κυρ δείνα] άνεδέξατο όρισμώ τής βασιλεία; μου 5 
το  δέκατον τής γενηματικής πάση; εισόδου . . . .  καί έταξε 
δοΰναι καί είσκομίσαι εις τό θεοφρούρητον βεστιάριου χρυσά 
ύπέρπυρα . . . .  έχει θέλημα ή βασιλεία μου καί διορίζεται διά 
του παρόντος προστάγματος, ίνα διενεργήση τήν τοιαύτην δου
λείαν τ ή ; δεκατία ; έπ ιμελώ ; καί δικαίως, καί άνευ παραπαι- 10

Κτήσεως καί αδικίας τινό;, καί άπαιτήση καί έπάρη άπό παν
τός προσώπου του έχοντος έν τή  περιοχή του . . . γ ενη μ α τι- 
κήν κατασποράν καί είσοδον αυτό καί μόνον τό δέκατον, κα
θώς έστιν ορισμός τής βασιλεία; μου, καί καθώς συνεφώνησε 
καί ύπεσχέθη έγγράφως, καί ούδέν εύρη παρά τινο ; εί; τούτο 15 
έμποδισμόν ή διενόχλησιν, καί φέρη καί είσκομίση εί; τό θεο- 
φρούρητον βεστιάριου τά  τοιαϋτα  χρυσά ύπέρπυρα, καθώ; συν
εφώνησε καί έταξε · τούτου γάρ χάριν . . .

7. Πρόσταγμα έξαρχικόν.

Ή  βασιλεία μου έχει θέλημα καί διορίζεται διά του παρόν- 20 
το ; προστάγματος είναι καί εύρίσκεσθαι τον . . . .  εί; έξαρχον
τών ταβουλλαρίων τ ή ; δ η μ α ρ χ ία ς .................όφείλοντα ποιεΐσθαι
πρατήρια καί δ  |γράμ]ματα  καί σύμφωνα γαμήλια  καί

(1) χειρ. ί π ί .
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τάλλα πολιτικά  συμβόλαια, κατά τήν  άκρίβειαν τών νόμων καί 
κατά τήν επικρατήσασαν άνωθεν εύλογον καί παλαιάν συνή
θειαν, καί κατά  τήν ύποτύπωσιν τήν έκτεθεΐσαν αύτώ παρά 
τώ ν καθολικών κριτών τών Ρωμ.αίων · οφείλει δέ ό τοιοΰτος 

5 καί τά  ύπδ τών άλλων ταβουλλαρίων γραφόμενα συμβόλαια έν 
τή  τοιαύτή πάσγ δημαρχία έπιβλέπειν καί διορθοΰσθαι καί 
οΐκείαις ύπογραφαΤς βεβαιοΰν, όφειλόντων καί αυτών προσέρ- 
χεοθαι αύτώ ώ; έξάρχω αυτών -καί κοινολογεΐσθαι περί τών 
πραττομένων, καί τά  γράμματα  έπιδεικνΰναι καί τήν διόρθω- 

10 σιν έν πάσιν έπ ιζητεΐν  εί τ ι  μ  ή καλώς έγράφη παρ’ αυτών ή 
έπράχθη, ώς τ ε  ύπογραφόμενα τ ά  συμβόλαια παρά τ ε  αύτου 
του έςάρχου καί τών ταβουλλαρίων έκάστου βεβαίως έχειν 
καί ασφαλώς, ώς ούδενδς τών τοιούτων συμβολαίων έξοντος 
το κύρος άνευ τής υπογραφής αύτου του έξάρχου καί τών 

15 άλλων τών εις τούτο άποταχθεντων όρισμώ τής βασιλείας μου. 
ΙΙοιείτω δέ πά ντα  καί γραφέτω ό δηλωθείς . . . .  χωρίς δόλου 
τίνος καί κακουργίας, πλαστογραφίας τε  άπέχεσθαι, καί π ρ α τ . 
τέτω  μηδέν παρά τήν άκρίβειαν τών νόμων καί τών έκδοθέν- 
των τύπων αύτώ ■ ό γάρ τ ι  τούτων φωραθείς ποιών ή έν οίς 

20 αύτός γράφει, ή έν οίς άλλου γράφοντος ταβουλλαρίου αύτός 
υπογράφει, πρώτον μέν έκπεσεΐται του ταβουλλαρικου ύπηρε- 
τήματος, έπειτα  τιμωρηθήσεται καί κατά  τήν παρακέλευσιν 
τών νόμων, ώς χρειοστών δούναι λόγον τώ  σεκρέτω τή ς  βα
σιλείας μου μή μόνον ύπέρ ών αύτός ποιεί καί γράφει, άλλά 

20 καί ύπέρ ¿>ν άλλου γράφοντος, αύτός οΐκείαις ύπογραφαΐς βέ
βαιοί· έπεί τούτου ένεκεν έ γ έ ν ε τ ο . . . · '
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8. 'Υποσχετικόν τοΰ ίεκάτου.

| Έ π ε ί όρισμώ του κραταιοΰ καί αγίου ήμών αύθεντου καί 
βασιλέως άνεδεξάμεθα τήν δουλείαν τοΰ δεκάτου πάσης γ ε -
νηματικής κατασπορας καί ε ισ ό δ ο υ  καί έτάξαμεν καί
ύπεσχέθημεν δούναι καί είσκομίσαι εις τό  θεοφρούρητον βε- 5
στιάριον ύπέρ τής τοιαύτης δουλείας χρυσά ύπέρπυρα............
ύποσχόμεθα διά τής παρούσης έγγράφου ήμών ύποσχέσεως Ενα 
ύπηρετήσωμεν τήν τοιαύτην δουλείαν όρθώς καί καθαρώς καί 
δ ίχα  άδικίας καί παραπαιτήσεώς τίνος, καί άπαιτήσωμ.εν άπό 
παντός προσώπου του έχοντος έκεΐσε γενηματικήν κατασπο- ίο  
ράν καί είσοδον αύτό καί μόνον τό  δέκατον, καί έντεΰθεν δώ- 
σωμεν καί είσκομίσωμεν εις τό  θεοφρούρητον βεστιάριον τ ά  
είρημένα χρυσά ύπέρπυρα, καθώς ήδη έγγράφως συμ.φωνοΰμεν 
καί ύποσχόμεθα, καί ού μ.ή λοιπασθώμεν τινός κατά  τινα  τρό
π ο ν  διά γάρ τοΰτο έγένετο. . . .  15

9. Τζαουσάτον.

'Η  βασιλεία μου διορίζεται δ ιά  τοΰ παρόντος προστάγμα
τος είναι καί εύρίσκεσθαι τον . . . .  εις τζαούσιον τών εις τό 
κάστρον . . . .  εύρισκομ.ένων στρατιωτών, όφείλοντα έπιμελεΐ- 
σθαι τούτους καί καταναγκάζειν εις τό  είναι προθύμους καί 20 
άοκνους εις τήν άποβίγλισιν τοΰ έκεΐσε κάστρου καί τάς λοι- 
πάς δουλείας τής βασιλείας μου, όφειλόντων καί τούτων έχειν 
εις αύτόν τιμήν, ύπακοήν καί εύπείθειαν ό'σα καί εις τζαού
σιον αύτών καί ποιεΐν ό’σον μ,ελλει λεγειν πρός αύτούς άφο- 

ρώσιν (SIC) εις έκπλήρωσιν τοΰ όρισμοΰ τής βασιλείας μου · τού- 25 
του γάρ χάριν . . .
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1 0 . ’Ε φορίαν .

Ή  βασιλεία μου έχει θέλημα καί διορίζεται διά τοϋ π α 
ρόντος προστάγματος ινα κρατή καί έφορεύγ . . . .  την  σεβα- 
σμίαν μονήν τν5ς βασιλείας μου την εις όνομα τιμωμένην . . . 

5 έφ' δρω τής ζωής αύτοΰ · δθεν καί οφείλει φροντίζειν κατά 
πά ντα  τρόπον τής έναρέτου καί ευτάκτου δ ιαγω γές καί θεα- 
ρέστου χ.αί πνεύματικ^ίς πολιτείας καί /.αταστασεως των ένα- 
σκουμένων αύττ] μοναχών, έπιμελεΤσθαι δε και άλλως τ?)ς συ- 
στάσεως καί βελτιώσεως καί προς τό κρεΐττον έπιδόσεως των 

10 προσόντων αύτή κτημάτω ν τε καί πραγμάτω ν. Όφείλουσι μέν 
το ι καί οί έν αύτή δη τή  ρηθείσν) σεβασμία μ.ονή ασκούμενοι 
μοναχοί έχειν εις αύτόν τιμήν, ύπακοήν πάσαν καί αιδώ καί 
εύλάβειαν την προσήκουσαν καί όφειλομένην, καί ύπακούειν 
καί πείθεσθαι αύτω έφ’οίς μέλλει λέγειν προς αυτούς άφορώ- 

15 σιν εις πνευματικόν αύτων καταρτισμόν καί ψυχικήν λυσιτέ- 
λειαν καί εις σΰστασιν καί αύξησιν των προσόντων τή  κατ 
αυτούς τοιαύτή σεβασμία μονή κτημάτω ν τε  καί π ρ α γμ ά τω ν  

επειδή τούτου . . . .

20

11 . Π ρ ιμ μ ικ η ρ ά το ν  χ ρ υ σ ο β ο υ λ λ ά τ ω ν .

Ή  βασιλεία μ.ου διορίζεται διά του παρόντος προστάγματος
ως αν ευρισκηται . . . .  εις πριμμικηριον των έ ν . . . . εΰρισκο- 
μένων χρυσοβουλλάτων ■ οφείλει τοίνυν ό τοιοϋτος έπιμελεΐ- 
σθαι κατά  πά ντα  τρόπον τοϋ δηλωθέντο; συστήματος των εί- 
ρημένων χρυσοβουλλάτων, σπουδάζειν τε  καί παρακινεϊν καί 

25 διεγείρειν αυτούς εις τό είναι άοκνους καί προθύμου; έν τα ΐς 
έπερχομέναις σύν θεω δουλείαις τής βασιλείας μου, όφειλόντων

καί των τοιούτων χρυσοβουλλάτων πάντων έχειν εις αύτόν 
εύπείθειαν καί τιμήν  δσα καί εις πριμμικήριον α ύ τ ω ν  τούτου 
γάρ χ ά ρ ιν ------
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12. Παλατοψυλακάτον.

Ή  βασιλεία μου διά τοϋ παρόντος αυτής προστάγματος 5 
έχει θέλημα καί διορίζεται ώς άν εύρίσκεται . . . είς π α λα το 
φύλακα των θεοφρουρήτων παλατίω ν τής βασιλείας μου· δθεν 
και οφείλει ο τοιοϋτος έπιμελεΐσθαι κατά  πά ντα  τον δυνατόν 
αύτω τρόπον τής περιποιήσεως καί άνακτίσεως καί λοιπής 
πασης άσφαλειας των τοιουτων θεοφρουρήτων παλατίω ν Γνα 10 
συνίστανται καί φυλάσσωνται καλώς, εϋδοκοΰντος τοϋ θεοΰ. 
Ω σαύτως διορίζεται ή βασιλεία μου ?να κρατή ό τοιοϋτος 
παλατοφύλαξ καί ένοχοποιήται τούς εις τήν θεοφύλακτου 
Κωνσταντινούπολή ευρισκομένους [ καί οίκοϋντας οικοδόμους 
καί λεπτουργούς τεχν ίτα ς πάντας, καί έπ ιμελήτα ι τής συστά- 15 
σεως αύτων κατά  πάντα  τρόπον, καί διεγείρω καί προθυμο- 
ποιή  αυτούς εις τάς έπερχομένας σύν θεω αναγκαίας καί κοι
νωφελείς χρείας καί δουλείας τής βασιλείας μου, καί έντεϋθεν 
εχή καί αύτός έξ αυτών τό σύνηθες καί τεταγμένον, ώς καί 
οί προ αύτοΰ παλατοφύλακες· όφείλουσι δέ καί οί δηλωθέν- 20 
τες οικοδόμοι καί λεπτουργοί τε χν ϊτα ι έχειν είς αύτόν ύπα- 
κοήν καί τιμήν τήν προσήκουσαν τούτου γάρ χάριν . . . .

13. IΙροβ ιοασμοϋ ε κ κ λ η σ ία ς .

Ή  βασιλεία μου, κατά  τό έθος καί τό προνόμιον δπερ έλα- 
βεν άνωθεν καί έξ άρχής άπό τής αγίας τοϋ θεοΰ έκκλησίας 25 
ή βασιλεία μου είς τό προβιβάζειν τινάς των έκκλησιών είς
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μείζονας καί ύψηλοτέρους βαθμού;, προβιβάζει ήδη καί την 
άγιω τάτην έκκλησίαν την . . . .  άπό επισκοπές εις μητρόπο- 

λιν, και θεσπι,ει και προστασσει μ.ητροπολιν είναι ταύτην εις 
το εξής καί μητροπόλεως έχειν αξίωμα καί όνομα · τόν τε 

5 μην άρχιερατικώς άρτίως αυτής προϊστάμενον κυρ . . .  . μητρο
πολίτην διορίζεται ή βασιλεία μου είναι άπο του νυν καί συν-
τιμάσθαι τοϊς υπερτιμοις, και τον τύπον του δεινός κατέχειν 
αύτόν έως άν τοϊς ζώσι συγκαταλέγηται, καί τούς μετ’ αύτόν 

άρχιερατεύσοντας εις την τοιαύτην άγιω τάτην εκκλησίαν μη- 
10 τροπολίτας είναι καί όνομάζεσθαι βούλεται ή βασιλεία μου ■

καί τούτου χάριν έγένετο τη  ρηθείση μητροπόλει . . . καί τω
ταύτης άρχιερατικώς προϊστάμενο) ίερωτάτω μητροπολίτη . . . 
καί ύπερτίμω καί τον τόπον έπέχοντι του . . .  το  παρόν τής 
βασιλείας μου π ρόσ τα γμ α .

15 14. [Έπικυρωτικόν μητροπολίτου].

Επει ό παναγιω τατος μ.ου δεσπότη; ό οικουμενικός πατριάρ
χης μετά  τής περί αυτόν θείας καί ίεράς συνόδου συνδιασκε- 
ψάμενοι προεβίβασαν τον θεοφιλέστατον επίσκοπον . . . κυρ . 
καί μετέθηκαν καί άποκατέστησαν αύτον εις γνήσιον άρχιε- 

20 ρέα τής άγιω τάτης μητροπόλεως . . . .  ώς τε  έχειν αύτόν έπ 
άδειας ποιεΐν έν αύτή τά  προσήκοντα καί όφειλόμενα τούτω  
ως γνησίω άρχιερεΐ, καθώς η γεγονυΐα αύτώ συνοδική πράξις 
κα τά  μέρος διαλαμβάνει, έδέησε δε άπολυθήναι καί πρόσταγ
μα τής βασιλείας μου έπί τούτω  διά τήν έντευθεν ασφάλειαν, 

25 έχει θέλημα ή βασιλεία μου καί διορίζεται ήδη διά τού π α 

ρόντος προστάγματος ώς άν εύρίσκηται εις τό έξής ό τοιοΰ-
το ; εις γνήσιον αρχιερέα τής ά γιω τά της μ ητροπόλεω ς............

καί ποιή έν αύτή πάντα όσα τοϊς γνησίοις άρχιερεΰσι παρά
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των ιερών κανόνων έφεΐται καί δέδοται ποιεΐν έπί τα ΐς λα - 
χούσαις αυτούς, κατά  τήν περίληψιν τής γεγονυίας αύτώ συνο
δικής έγγραφου πράξεως καί καταστάσεως ■ τούτου γάρ χάριν 
έγένετο αύτώ δή τω ίερωτάτω μητροπολίτη . . . .  καί ύπερτί
μω τό παρόν τής βασιλείας μου πρόσταγμα . 5

4 5. Σεβαστάτον.

Ή  βασιλεία μου τ ιμ ά  διά τής παρούσης αύτή ; προστάξεως
τ ο ν  τώ  τών Σεβαστών άξιώματι, καί διορίζεται συνΐΐ-
μασθαι αύτόν τοϊς ούτω τετιμημένοις έν τε  προόδοις, καθέ- 
δραις, στάσεσί τε  καί συνελεύσεσι · τούτου γάρ χάριν έγένετο 10 
τώ  δηλωθέντι σεβαστώ κυρ . . . . τό παρόν.

—
16. Όφφίκιον

<?· 5. | Ή  βασιλεία μου τ ιμ ά  διά τής παρούσης αυτής προστά-
ξεώς τον . . . .  τιρ όφφικίω του . . . .  όθεν καί οφείλει άπο- 
λαύειν τής έντευθεν άνηκούσης αύτώ τιμ ή ς· τούτου γάρ χά - 15
ριν έγένετο τώ  διαληφθέντι οίκείω τής βασιλείας μ ο υ ...............
κυρ . . . .  τό παρόν.

17. Πρόσταγμα εις τό ένθρονιάσαι τράπεζαν ίεράν.

'Η  βασιλεία μου, κα τά  τό έπικρατήσαν καί δεδομένον άνω
θεν προνόμιον τή  βασιλεία παρά τής άγιας του θεοΰ έκκλη- 20 
σίας ώς τ ε  ένδιδόναι οίς άν βούλοιτο τών άρχιερέων ίερουργεΐν 
τε  καί έπιτελεΐν όσα τοϊς άρχιερευσιν έφετόν, καί άρτίως δια-



τιμήσασα γνήσιον αρχιερέα καί πατριάρχην ταύτης της βασι- 
λίδος των πόλεων, ένδίδωσι σοί τω  ίερωτάτω μητροπολίτή 

καί ύπερ[τίμω] . . . , . ώς τε  ίερουργήσαι τα  θεία μυστήρια έν 
ή άν βούλει των έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησιών, καί καθιε- 

5 ρωσαι καί ένθρονίσαι τράπεζαν ίεράν δυναμένήν μεταφέρεσθαι 
άπο τόπου εις τόπον διά κοινήν χρήσιν καί ωφέλειαν · τούτου 
γάρ χάριν έγένετό σοι καί τό παρόν τής βασιλείας ριου πρό
σ τα γμ α  .
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18. Όμκωμοτικόν εις βασιλέα .

1© ’Ομνύω εις τον θεόν, εις τά  άγια  αύτοΰ ευαγγέλια, εις τον 
τίμιον καί ζιυοποιόν σταυρόν, εις τήν ύπεραγίαν δέσποιναν

Θεοτόκον την Ό δηγητρίαν καί εις πάντας τούς άγιους, ότι 
να ήμαι προς τον κραταιόν καί άγιον ημών αύθεντην καί βα
σιλέα κ υ ρ  τον . . . .  πιστός ύποχειρος έφ’ όλη, μου τή

15 ζωή, πιστός δέ οΰ διά λόγου μόνον, άλλά καί δί έργων των 
παρά των όρθών ύποχειρών προς τούς εαυτών δέσποτας ένερ- 
γουμένων καί έπιδεικνυμένων · ού μόνον δέ προς αύτόν ένα ώ 
τοιοΰτος, άλλά καί προς την βασιλείαν αύτοΰ ήν έχει καί 
ήν έξει, καί είμί των φίλων αύτοΰ φίλος, καί των έχθρών 

20 αύτοΰ εχθρός, καί ούτε κ α τ’ αύτών, ούτε κατά  τής βασιλείας 
αύτοΰ βουλεύσομαί ποτε, ·η μεταχειρίσομαι, ή συνευδοκήσω 
τιν ί, ή έργάσομαί τ ι δολίως καί κακώς, ούδέ παρυποκούψω 
αύτω ει τ ι  παρα τινων όποιονδήποτε κακωτικόν διαπραξαι, άλ
λά βασιλεύοντι μέν καί εύημεροΰντι σύνειμι καί έκδουλεύω 

25 αύτω πιστώς καί όρθώς κατά  την ακριβή αλήθειαν καί ορθό
τη τα , καί όποιον ά π α ιτε ΐ αύτή ή όντως άλήθεια είναι καί
εύρίσκεσθαι τον άληθή καί όρθότατον δοΰλον εις τον έαυτοΰ 

δεσπότην, παραχωρήσει δέ θεοΰ δυστυχήσαντι ή έξοοισθέντι
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συνακολουθήσω αύτω καί συγκακοπαθήσω καί συγκινδυνεύσω 

αύτω μ έ /ρ ι καί αύτοΰ τοΰ θανάτου έπί πάση μου τή  ζω ή .

<ρ. 6. 19. | Πρόσταγμα πρός τούς έν Κωνσταντινουπόλει
έπιοημοϋντας μητροπολίτας εις τό ποιήσαι ψήφους πε-
V ·, ~ / 5ρι οικουμενικού πατριαρχου.

Οί έν τή  θεοφυλάκτω, θεοδοξάστω καί θεομεγαλύντω Κων- 
σταντινουπόλει ευρισκόμενοι καί έπιδημοΰντες ιερώτατοι μη- 
τροπολΐται καί ύπέρτιμοι, θέλησις καί ορισμός έστι τής βα
σιλείας μου ένα ποιήσηται ψήφους περί πατριάρχου οίκουμε-

Ινικοΰ* συνελθόντες ούν έν τω  εϊθισμένω τόπω, καί την χάριν 10 
τοΰ παναγίου πνεύματος έπικαλεσάμενοι, ποιήσατε τούς περί 

πατριάρ/ου ψήφους, κατά  τήν άνωθεν έπικρατήσασαν εις τοΰτο 
εκκλησιαστικήν τάξιν τε καί συνήθειαν, καί όσον άν ποιήσητε 
καί καταστήσητε άπο τής συνελεύσεως καί τής συνδιασκέψεως 
ύυ,ών σύν θεώ, αναφέρετε καί δείξατε τοΰτο εις τήν  βασιλείαν 15 
μου, ένα καί αύτή διορίσηται περί τούτου όσον άν διακρινή 
καί φανή αύτή προσήκόν τε  καί αρμόδιον · ποιήσατε δέ τοΰτο 
έπιμελώς, συντόμως, καί ώς διορίζεται καί παοαδηλοΐ ή βα
σιλεία μου τή  ύμών ίερότητι διά τοΰ παρόντος προστάγματος 

άπολυθέντος τή  . . . . 20



Κ ΡΗ ΤΙΚΑ ! ΔΙΑΘΗΚΑΐ.

1. 1486 σ ε π τ ε μ ζ ρ ίο υ  27, οιαΟήκη Θεοδώρου ΤουρλινοΟ .

Έ ν όνόματι του αιωνίου θεοϋ, άμήν ■ έτει τής ένσάρκου 
οικονομίας του κυρίου καί θεοϋ καί πατρός ημών ’Ιησού Χρί
στου, άμήν, εις αυπς·' έν ρκν̂ νί σεπτεμβρίω κζ' ίνδικτιώνος ν'. 

5 Ε π ειδή  φοβερώτερον ουδέ άδηλότεοον οϋκ έστι [η) τό του θα
νάτου μυστήριον, καί οϋκ οίδαμεν τήν ώραν ούδέ τήν ημέραν, 
πο ία  ώρα έρχεται ό άωρο; θάνατος, φοβηθείς έγώ 6 Θεόδωρος 
ό Τουρλινός ό οίκούμενος έν τω  βούργω του Χάνδακος, ύγιής 
δε τω  νοί τή  του θεοϋ χάριτι, ασθενής ών τω  σώματι, καί 

10 ούκ εγνω τήν έμήν τελευτήν, έπροσκαλεσάμην τόνδε τον νο
τάριον τον κυρ Μανόλη τον Έ αλιναν, έπροσκαλεσάμην καί 
τούςδε τούς άξιοχρέους μάρτυρας τόν κυρ Φραντζίσκον τον 
Φόσκολον καί τόν κυρ Γεώργιον τόν Μεσοΰρον · ποιώ δέ έμούς 
επιτρόπους καί κομεσαρίους μου κατά τούς νόμους τής έκλαμ- 

15 προτάτης μου αύθεντείας τήν γυναΐκάν μου τήν κερά Μαρίαν, 
καί τήν θείαν της τήν κερά Ά νέζαν τήν Φυριόλενα, ώς πιστούς 
έμής πίστεως· καί ώς έγώ διχτάσσομαι, ούτους καί αύταϊς μετά  
τον έμόν θάνατον νά τελειώσουν τ ά  πάντα  καλώς έν θεώ καί 
άνθρώποις. Ώ ν  πρώτον δίδω τοϊς άπασι χριστιανοί; τήν χρεω- 

20 φειλετικήν συγχώρησιν ■ έτι έάν άποδράσω καί έξανθρωπισθώ 
ίνα μέ ένταφιάσουσιν εις τόν άγιον Μάρκον τόν Ρωμαϊκόν εις 
τό Έζώπορτον, καί νά μέ ένταφιάσουν κατά  τήν συνήθειαν 
των χρ ισ τια νώ ν  τα ϋ τα . Καί οί έμοί έπίτροποι οί άνω γεγραμ- 
μένοι, ήγουν ή γυναίκα καί ή θεία της ή κερ’ Ά νέζα  νά είναι 

25 εί; ό 'τ ι έχω κομεσάριαις δίδειν καί γυρεύειν. ’Έ τ ι άφήνω ζί τ ι  
έχω κινητά καί ακίνητα τής γυναίκας μου καί τών παιδιών 
μου τών τεσσάρων, καί άν άπεθάνη τό έναν παιδί νά πάγουν
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κατά διαδοχήν εις τό άλλον, έιος τέλος ■ εί δέ καί ό'λα άπε- 
θάνουν, νά είναι ή άνω είρημέναις μου γυναίκαις, νά μηδέ ή μ 
πορεί νά τήν έναντιωθή τ ιν ά ς . ’Ακόμη, ώς φαίνεται μέ χειρό
γραφον τής έμής χειοός, χρεωστώ με' ύπέρπυρα του Έβραίω 
του μονάχου του Ν τελμέντεγο, καί βαστάζει με μίαν κούπαν 5 
ζ ούγγίων καί μίαν καδέναν τριών ούγγίω ν. “Ε τι ό Έ ςοδά - 
κτυλος μέ βαστάζει μίαν καδέναν ς·' ούγγίων όδιά ύπέρπυρα 
ιθ' μέ ίδιον μου χειρόγραφον. Έ τ ι  ό μαΐστρο Λάζαρος ό Ε 
βραίος όδιά άγάπην καί φιλίαν μέ βαστάζει μίαν κούπαν τριών 
ούγγίων όδιά δουκάτον έναν, χωρίς σαρίτι. ’Έ τ ι  τοΟ Καψάλη 10 
του Εβραίου ή γυναίκα μέ βαστάζει έναν δακτυλίδιν χρυσοΰν 
χωριάτικον, όδιά έναν έςάγιν χρυσάφιν, όδιά ύπέρπυρα β'. ’Α
κόμη του μ.ισέρ Νικολώ Ά μ πράμ ω  όδιά μίαν σεντέντζια όπου 
μου είχε ποιήσει ύπέρπυρα ριε', καί έπλήρωσά τον καί έπό- 
μεινα ρέστος ύπέρπυρα β’ καί οκτώ γρόσα. ’Ακόμη χρεωστώ 15 
του κύρ Φ Λ ίππω  Ιίουρσάρι δουκάτα βενέτικα β' καί βαστάζει 
με έναν μανιάκην μαργαριταρένον δουκάτων βενέτικων ζ'· ακόμη 

του άνω είρημένου Κουρσάρη του κύρ Φ ιλίππω  μ ίσ τατα  ς  χον- 
τρόκρασον, καί άς τά  βάλλη ώς δλη ή προτοιμασία. ’Ακόμη 
θέλει νά παραλαβή ό Μαρτζέλος ό υίός όδιά άχυρα ρέστος 20 
ύπέρπυρα δ', ή καί πλεΐον ολίγον ή όλιγώτερον. Α κόμη εις 
ό, τ ι  εΐχαμεν νά ποιήσωμεν μέ τόν κουνιάδον μου τόν κύρ Κων
σταντίνον τόν Σουρέτον, ούτως εις προικία, ούτως άλλους λο
γαριασμούς, ού'τε αύτός έχει νά ποιήση πλέον μ ε τ ’ έμοΰ έως 
τήν σήμερον, ού'τε έγώ · έτι καί οί αδελφοί μου ούτε αύτοί 25 
έχουν νά ποιήσουν εις τινά πράγμαν μετ’ έμοΰ, ούτε έγώ, καί 
όδιά τήν ψυχήν μου άφήνω του καθενός μου άδελφοΰ του κύρ 
Τζανή καί του Μιχέλη, του πασανός ύπέρπυρα ι'. Έ τ ι  έρώτησα 
τόν άσθενήν τόν άνω γεγραμμένον, ή διά τόν άγιον Αάζαρον ή διά 
τό σπιδάλιν, ή διά τήν Σάντα Μαρίαν, ή διά τόν λαζαρέτον, ή 30 
διά τήν π ιετάδα  έάν αφήνει τίποτας, καί άπεκρίθην με, ούχί.



Άκου.7] θέλω νά παραλάβοι άπό τον κυρ Πέρο Σολντέν όδιά 
τήν βεντέκαν ó—oG του έποίησα εις τους λεγομένου; τόπου; 
εις τά  Λεμωνάρι καί εί; τον Ά πόλενα  καί Σκόπιλα του Διμη- 
νίτη ουτοι; ώσάν πληροίνουν όπου ποιούν τα ΐ; βεντέκαι;.

5 “Ο στι; δέ εύρεθή καί έναντιωθή τγ5 έμγί διαΟοόχ,γ) οϋ μόνον 
τό τοΰ θεοΟ κρίμα λήψεται, άλλά ζημιωθήσεται ύπέρπυρα σ', 

να άναλουνται εί; τά  τε ίχη  τοΰ Χάνδακο;· καί ή παρούσα νά 
έναι βεβαία εί; πάσαν αυλήν αυθεντία;.

Έ τ ι  άφήνω του νοτάρου όδιά την ψυχήν μου ύπέρπυρα ε'.
10 Διά μαρτυριών T tS v ^ .E g o  F rancesco  Foscolo. Έ γώ  ό Γεώρ

γιο ; ό ΜουσοΟρο μαρτύρων υπέγραψα.
Μανουήλ ό 'Γ αλινά ; νοτάριο; ίνπεριάλε; παρακληθεί; υπέ

γραψα .

G56 Κ Ρ Η Τ Ι Κ Α  I

2. 1487, αύγούστου 30, βουλευτικόν Γεωργίου Τορναία.

15 Εν όνόματι τοΰ αιωνίου ΘεοΟ, ετει τή ; ένσ[άρκου οικονο
μία ; τοΰ κυρίου καί θεοΰ, καί σωτήρο; ημών Ίησου Χρίστου} 
εί; αυπζ' έν μηνί αύγούστω λ ’, ίνδ. γ'.

Καθομολογα ό κύρ Γεώργιο; Τορναία ό τοΰ Μανουήλ, ό οί- 
κούμενο; εί; τό χωρίον Μουλανά άπό τό χωρίον τοΰ Κορνάρω 

20 τοΰ κυρ Μιχελή, ότι στοιχα μέ πασάν του ορεξιν καί αγαθήν 
προαίρεσιν με τον κυρ Ά λέξην τόν Πενιατόπουλον τον Σαλου- 
μέρον τόν οΐκούμενον έν τώ  βούργω του Χάνδακο; χρόνον ζ ,  

καί άρχεται άπό τήν πρώτην του σεπτεμβρίου, όδιά ύπέρπυρα 
κη', έω; ότου νά ποίηση τόν χρόνον έ'ω; τόν ερχόμενον σεπτέμ- 

25 β ρ ιο ν . 'Ε τ ι  νά έναι κρατημένο; ό είρημένο; κύρ ’Α λέξιο; νά 
τόν ποιήση, έξω άπό τήν άνω γεγραμμένην του ρόγαν, έναν 
γαμπάν καί μίαν ρασογουνέλαν καί έναν ζουπόνι ληνόν, καί 
έναν ζευγάρι στιβάλια καί β' π ικά μ ισ α . Καί δίδει του τόρα 
ύπέρπυρα τρ ία . Ιναί αύτό; νά έναι κρατημένο; νά δούλεύη

π ιστά  καί καλά, κατά  τήν τάξιν τών σ το ιχιτάδω ν. Καί άν 

ήθελε θελήσει ό είρημένο; νά μισευση πριν του καιρού, νά 
χάνη όλην του τήν ρόγαν. Εί δέ καί ό κύρ Ά λ έ ςη ; ένθυμήθη 
νά τόν άπολογιάση χωρί; α ιτία ;, νά τον δίδη έξωκαιραίω; τήν 

ρόγαν νά π ά η .

Δ 1 Α Θ II Κ  Α I .  65“

3. 1487 αύγουστος, συμβιβαστικόν Ιωάννου Φράγγου 
και Ά γγελή  Άλαμάνου .

’Εν όνόματι τοΰ άγίου θεοΰ,. έτει τ η ;  ένσάρκου οικονομία; 
του κυρίου καί θεοΰ καί σωτήρο; ήμών Ίησου Χρίστου αμήν, 
ε ί; αυπζί έν μηνί αύγούστω καί ίνδικτ. γ ’. 10

Ι Συμβιβάζουνται χά ρ ιτι θεοΰ ό κύρ ’Ιωάννη; ό Φ ρ ά γγο ; ό 
του Γεώργη, ό οίκούμενο; έν τώ βούργω τοΰ Χάνδακο;, όμοίω; 
καί ό κΟρι; Ά γ γ ε λ ή ; ό Ά λα μ ά νο ; τοΰ Γεώργη τοΰ οίκουμέ- 
νου καί αύτοΰ έν τώ  έξωπόρτω τ ή ; Κρήτη;, ι'να βάλλωσιν 

α ιρετά; καί φιλοαιρετά; εί; πασαν δυναμιν καί εξουσίαν, ώ ; 15 

κριτά; καί πράξεως τ ή ; εκλαμπρότατη; αύθεντία;, καθώ; θέ
λουν καί ύπουσχοΰνται αί άνω γεγραμμέναι μερίδαι, ντίτο  έν- 

τεφάτο, εϊ τ ι  ποιήσουν νά έναι στερκτέον εί; άπασαν κρίσιν.
ν πρώτον βάνει ό άνω είρημένο; κύρ ’Ιωάννη; κριτήν του 

τόν μισέρ Μάρκον τόν Μ α τζα μ ά ο ν  δεύτερον ό κύρ Ά γ γ ε λ ή ; 20 
ό άνω είρημένο; βάνει τόν κύρ Άνδρέαν τόν Ν ταπόρτον. "Οταν 
ούδέν έχουν οί άνω γεγραμμένοι αίρεται καί οί φιλοαιρεταί 
συμβίβασιν εί; τήν ύπόθεσιν τήν έχουν αί άνω γεγραμμέναι 
μερίδαι, νά βάλλουν καί τρίτον πρόσωπον κα τά  τούς νόμου; 
τ ή ;  έκλαμπροτάτη; αύθεντία; τ ή ;  Β ενετία ;. Έ τ ι  νά έχουν 25 
τέρμενον έω; ήμέρα; η*, καί άν περάσουν αί η' ημέρα’., νά δύ- 

νουνται νά πέονουν καί έτέρα; η'.

ΜΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΘ. Σ Τ ' 42



G58 Κ Γ Η Τ I K A I

4. 4488 νοεμβρίου 13, οι αθήκη
Κωνσταντίνου Σκουλούοη .

Έ ν όνόματι του άγιου θεοΰ, ετει της ένσάρκου οικονομίας 
του κυρίου και θεοΰ καί σωτνίρος ήμών ’Ιησού Χρίστου, άμήν, 

5 εις αυπη', έν μηνί νοεμβρίω ιγ', ίνδικτιώνος 7 -

Ε π ε ιδ ή  φοβερώτερον ουδέ άδηλότερον οϋκ έστι τδ του θα
νάτου μυστήριον, καί οϋκ οίδαμεν την ήμ,έραν, ούδέ την ώραν 
ποια έρχεται ό άωρος θάνατος · διά τοϋτο έγώ ό Κωνσταντίνος 
ό Σκουλούδης, υιδς ποτέ του Μανουήλ, ό οίκούμενος έν τώ 

10 βούργω του Χάνδακος, άσθενής υπάρχω τω  σώματι, ύγιής δε 
τω  νοί καί τά ς φρένα; μου σώας τή  του θεοΰ χάριτι, φοβη
θείς δέ μήπου αίφνηδίως έπιστασα ή έμή τελευτή  άρπάση με 

των έντεΰθεν χωρίς διατάξεως, μένωσι δε τά  έμά πάντα  αδιόρ
θωτα είς τδ καθόλου, έπροσκαλεσάμην τόνδε τδν νοτάριον τδν 

15 κυρ Μανουήλ την κατά την άτομον ονομασίαν 'Γαληναν · έπροσ
καλεσάμην καί τούςδε τούς αξιόχρεους μάρτυρας, καί έπ ί τή 
παρουσία αυτών έκέλευσα γραφήναι ή έμή τα ύ τη  διαθήκη, καί 
ώς έγώ δ ια τά ττομ α ι ούτως καί αυτοί μετά  τδν έμδν θάνατον 
τελειώσωσι τά  πάντα  ένθέω; καί εύαρέστως. Ποιώ δε καί έπί- 

20 τροπον καί κομεσαρίαν την έμήν γυναίκαν, τήν κερά Ιίεράναν 
είς ε ί τ ι  εύρεθή άπδ τδ  έμόν, κ ινητά τε  καί ακ ίνητα . Έ τ ι  

άφείω το ΐ; πασι χριστιανοί; την συγχώρησιν · έπειτα , έάν έξ- 
ανθρωπισθώ άπδ του νυν, νά με ένταφιάση ή έμή γυνή καί 
κομεσαρία μου όπου αυτή έχει θέλημα καί είς οποίον μονα- 

25 στήριον ορέγετα ι. "Ετι νά λάβας ή έμή γυνή, τδ κατ' άρχάς 
τδ προικίον της τδ  όποΤον με έδωκε καί έλαβα, ύπέρπυοα α τ ’ 
καθώς φαίνεται καί μέ σηγουρτάδε παρά άξίου νοταρίου, Νι
κολάου του Τραγανίτου. ’Έ τ ι  έάν περισσεύση τ ίπ ο τε  άπδ τδ 
είρημ.ένον της προικίον ε ΐτ ι  εύρεθή νά έναι δλον έδ ικόντης, καί

Δ I Α Θ Π  1ν A 1. 659

νά μηδέν εύρεθή τινάς νά έναντιωθή, εί μή νά έναι κυρία είς 
όλα τά  άπαντα, καί άς ποιήσει ε ί τ ι  έχει θέλημα διά τήν  ψυχήν 
μου. Έ τ ι  έάν περισσεύση τδ περιβόλιν άπδ τδ  προικίον της, 
τδ  όποιον μέ έφηκεν ψυχικδν ό έξάδελφός μου ό Μανόλης ό 
Α’μαριανίτης ομοίως καί ή γυναΐκά του, καθώς φαίνεται, νά 5
έναι καί αύτό της είρημένη; μου γυναίκας καί κομεσαρίας μου
ΐδιόν της, πουλήσει, χαρίσει, προικίσει, διά τήν ψυχήν της 

ποιήσει, καί τά  έ ς ή ς . Έ τ ι  άφείω τοΰ υίοΰ της του κυρ Πέρω 
ύπέρπυρα “Ετι άφείω καί τών παιδιών του του καθ’ ε
νός ύπέρπυρα ε’. ’Ε τι άφείω καί οποίος έδικός εύρεθή σαρ- 10 
κικδς ύπέρπυρον χ .  Καί δστις εύρεθή καί έναντιωθή τή  έμή 
διαθήκη, ού μόνον τδ  του θεοΰ κρίμα λήψεται, άλλά καί ζη - 
μ,ιωθήσεται ύπέρπυρα σ' ινα άναλουνται είς τά  τε ίχ η  τοΰ Χάν
δακος, καί ή παρούσα διαθήκη νά μένη βεβαία είς πασαν 

αυλήν αυθεντικήν. 15
Atá μαρτυριών παρακληθέντων τώ νδε. Φανούριος Τριβιζά 

μ,αρτυρών υπέγραψα. Έ γ ώ  ό Γεώργιος ό Γαβαλας μαρτυρών 
υπέγραψα. Έ γ ώ  ό ’Αντώνιος Κατελας μ.αρτυρών υπέγραψα. 
Μανουήλ ό Έ αλινας ταβουλάριος παρά της βασιλικής έξουσίας 

παρακληθείς υπέγραψα. 20

5. 1490 ίανουαρίου 23, οιαΟήκη
’Ιωάννου Τζαγκαρόλα .

Έ ν όνόματι τοΰ άγιου θεοΰ, ετει άπδ τής Χρίστου γεννή- 
σεως είς αυΐψ τοΰ μηνδς ίανουαρίου κγ', ίνδ. ια'.

Ε π ε ιδ ή  φοβερώτερον ούδέ άδηλότερον ούκ έστι τδ του θα- 25 
νάτου μυστήριον, καί ούκ οίδαμεν τήν ημέραν ούδέ τήν ώραν 
ποίαν έρχεται ό άωρο; θάνατος, διά τοΰτο κάγώ  ό ’Ιωάννης 
τήν κατά  τήν άτομον ονομασίαν κυρ Ί’ζαγκαρόλας, φοβηθείς



δέ μήπως αίφνιδίως έπιστάσας ώς μή τελευτή  (1) άρπάσ-ρ με των 
έντεΰθεν χωρίς διατάξεως, έ'χοντα τάς φρένας σώας καί άκε- 
ραι'ας καί τον νοΰ μου ύγιάν, καί μείνρ το έμόν άδιόρθωτον 
εις τό καθόλου, έπροσκαλεσάμην τόνδε τον νοτάριον τής βα- 

5 σιλικής έξουσίας τον κυρ Μανουήλ 'Γαλινάν · έπροσκαλεσάμην 
καί τούςδε τούς άξιοχρέους μάρτυρας, τον κυρ Ίωάννην τον 
Ι'στοριχγράφον τον Καπάδοκα, καί τον κυρ Νικόλαον τον επο

νομαζόμενου Μ ιτυληναΐον. ’'Ε τ ι ποιώ καί έμόν κομεσάριον έ'τι 
καί λετάριον τόν κυρ ’Αντώνιον τον έμόν γαμβρόν τον Δαμη- 

10 λαν· καί έπ ί παρουσία των έκέλευσα γραφήναι ή έμή ταύτη  
διαθήκη, καί ώς έγώ δ ιατάττομα ι ούτως καί αυτοί μετά  τόν 
έμόν θάνατον τελειώσωσι τά  πά ντα  ένθέως καί εΰαρέστως." Ετι 
άφείω τοΐς πάσι χριστιανοΐς την συγχώρησιν την άναγκαίαν 
καί πρεπούσαν · έ'τι ί'να με ένταφιάσουν εΐ; την Κυρίαν την 

15 ΙΙανύμνητον εις τό έςώπορτον · έ'τι ινα μέ ποιήσουν καί ένα 
τεσσαρακονταήμερον · έ'τι τά  ’πίλοιπά  μου π ρά γμ α τα  τά  κ ι
νητά τε  καί ακίνητα άφείω τα  τοΰ άνω είρημένου μου κουμε- 
σαρίου, άτινα είσίν μία κασελοπούλα μικρά καί μ ία  ταύλα 
ντεματζάρη μικρά, ίνα μέ ποίηση καλόν χάριν της ψυχής μοο 

20 τής αμαρτω λού. “Ετι άφείω τό μαντέλο μου καί τό όσπίτιν 
μου της έγγόνησας της Νκαντιάνας διά τήν ψυχήν μου ■ έ'τι 

καί τόν πάνγκον καί την κνηζόλαν άφείω της Μαρίας, τη ς 
θυγατρός του Φουνάρη καί τής Ψ ω μά  της Ά νέζας, ώς παιδίν 
μου πνευματικόν, καί ’ς τά  δεύτερα του Κήτου μέ τόν γα μ - 

25 βρόν μου τόν άνω είρημένον. "Οστις δε ένατιωθή τή  έμή ταύτ-ρ 
διαθήκη οΰ μόνον τό  του θεοΰ κρίμα λήψεται, άλλα καί ζη - 
μιωθήσεται χρυσίου λίτραν μίαν

Διά μαρτύρων παρακληθέντων τώ νδ ε- έγώ ’Ιωάννης Ιναπ- 
πάδωκας μαρτύρω - έγώ Νικόλαος ό Μίτυληνχΐος μαρτυρώ .
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(1) γραπτεον, Ι π ι σ τ α σ α  ή Ι μ ή  τ ε λ ε υ τ ή .
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6. 1494 μαρτίου 8, συμβιβαστικόν Νικολάου Ναλή
κα\ Μ ι/έλη Ιναλούοη .

Έ ν όνόματι (τοΰ θεου) έ'τει αυΐ^δ' μ.ηνός μαρτίου η', ΐνδ. ιβ’. 
Συμβιβάζουνται άπ’ άλλήλων είς τό ονομα τής υπερουσίου 
θεότητος, ών πρώτος ό κυρ Νικόλαος ό έπονομαζόμενος Χαλής 5
ό ράπτης, υιός ποτέ του Μιχαήλ, ό οίκούμενος έν τω  βούργω 
του Χάνδακος, μέ τ ά  μέρη του δευτέρου κυρ Μιχέλης ό έπο- 
νομαζόμ.ενος Καλούδης ό του Κώνστα, ό ο’ικούμενος καί αυτός 
έν τω  βούργω Χάνδακος, ό χαλκεύς, τοιουτοτρόπως· δίδει ό 
άνω είρημένος, οίκείω θελήματι καί καθαιρά προαιρέσει, ό κυρ 10
Νικόλαος του είρημένου Μ ιχαήλ έναν ζευγάριν όσπίτια νοικίου 

πληρώνοντα είς τον κάθε χρόνον ΰπέρπυρα ιδ' καί νοικιάζει τα  
τοΰ είρημένου όδιά χρόνους β', δίδωντα έμπροσθεν α' δουκάτον 
χρυσοΰν βενέτικον τοΰ ζυγίου, τά  δ’ έτερα είς θέλημαν καί 
όρεζίν του, σεβαίνοντα Ισιο είς τό όσπίτιον όταν περάσουν ή 15 

σκάλα.

7. 1496 φεβρουαρίου 5, διαθήκη
Ά ληανά Σαμπάθε.

■ αυ¡-ς·" σή ε' τοΰ φεβρουαρίου. Έ γώ  Ά ληανά  νομικός υιός 
τοΰ ποτέ Σαμπάθε, οίκων έ ν ’Ιουδαία Χανδάκου Κρήτης, βουλόμ.ε- 20 
νος διαθέσαι πάντα  όσα εύρίσκομαι έχων ύπό την έμήν έξου- 
σίαν, κατά  την έμήν βούλησιν καί γνώμην, έκάλεσα πρός με ’Αν
τώνιον Δαμιλά, ώστε τή εκείνου γραφή διαθέσθαι καί γνώναι όσα 
βούλομαι καί ώς θέλω άφιέναι οίς υπογράψω καί δ ιχθήσομα ι. 
ΙΙρώτον ούν βούλομαι είναι έμόν κομ.εσάριον καί έπ ιμελητήν ταύ- 25 
της τής έμής διαθήκης Ζαχαρίαν υιόν τοΰ ποτέ Αβραάμ. Σ ατ-



σφούτου τον κουνιάδον μου · τού τον ούν άφίημι τά  ία' δουκάτα 
ά μο ι κρατεί ό ρηθεί; Ζαχαρία; ό κουνιάδο; ριου, καί εϊ τ ι  άλλο 
έμόν εύρίσκεται έξω τούτων, δπω; μερίσωνται οί έμ.οί τρεϊ; αδελ
φοί, ό Λ ιάχο; νομικό; καί Χρυσάννα καί Καλή έπίση; . Έ τ ι  άφίημι 

5 τή  Ουγατρί του Ζαχαρίου Ξανθούλα ύπέρπυρα ι' διά τήν ψυχήν 
μ ο υ - καί τή  θυγατρί του Σαγγάλου τή  Κεράννα ύπέρπυρα ι' 
διά τήν ψυχήν μ ο υ . Έ τ ι  άφίημι τή  θυγατρί τ ή ;  είρημένη; 

Σαγγαλίσση; τή  Ά στέρω  άπαντά  μου τά  έσθήματα καί όσα 
είσί τ ή ;  φόρεσα; μ ο υ . Έ τ ι  εϊ; τήν συναγωγήν των ’Ιουδαίων 

10 μέτρα του ελαίου δύο· του νοταρίου τούτου μαρτζήλια  γ \
Έ ρω τηθεί; εϊ βούλεται είπεΐν έτερόν τ ι, άπεκρίθη δτι [ού], 

καί τα ύτην τήν έμήν διαθήκην είναι βεβαίαν καί άμετακίνη- 
τον, παρακληθεισαν ενώπιον των ύπογραφομένων μ.αρτύρων.

[Ή ύπογραφή του διαθέτου εβραϊκοί; γράμμασιν, ή δε τών 
1δ μαρτύρων ούχ εϋρηται άποσχισθέντο; του χάρτου].
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8. 1496 νοεμβρίου 25, διαθήκη Αευι Λιάχου.

Τή κε' του νοεμβρίου αυϊ,ς-'. ’Εγώ μαγιστρο -  Λευί νομικό; 
υίό; του ποτέ Λιάχου ιατρό;, οίκων εν Ίουδαία Χάνδακο; νή
σου Κρήτη;, ύγ ιή ; μέν τον νοΰν καί τ ά ; αίσθήσει;, βλέπων 

20 δέ προ; τό έμ.όν γήρα; καί τό άσθενέ; καί βουλόμενο; διαθέ- 
σθαι μ ετά  τον έμόν θάνατον πάντα  δσα ύπό τήν έμήν έξου- 
σίαν έστίν, καί ένα μή όπίτω μου άφήσω φιλονεικία; αναμεταξύ 
τ ή ; Νεχαμή θυγατρό; μου καί τ ή ;  γυναικό; μου, έδοξέ μοι 
γράψαι ταύτην τήν έμήν διαθήκην χειρί ’Αντωνίου Δαμιλά 

25 βασιλικού νοταρίου. Πρώτον ούν άφίημι κομ,εσαοίου; τα ύ τη ; 
τ ή ;  έμή; διαθήκη; Έργήναν τήν έμήν γυναίκα καί ραββί Δαυίδ 
Χουλή, ό'πω; διαθέσωνται ταύτην τήν έμήν διαθήκην κατά  τήν 
έμήν γνώμην καί βούλησιν · ε ίτα  άφίημι πάντα  τά  έμά βιβλία

δσα εύρίσκομαι έχιον καί κέκτημαι έν τή  έμή οικία, καί μίαν 

βατζέλαν μικράν καί έτέραν ρ.είζονα καί έν βατζέλιον όπερ

έχω δ ι α ..........................................................................................................
άφίημι τή  έμή θυγατρί τή  Ν εχαμή, εαν μη προφθασα; ανα
λώσω έξ αυτών διά τήν άσθένειάν μου · τά  λοιπά δέ δσα περι- 5 
κλείεται έν τώ  έμώ οϊκω γινώσκω είναι τή ; έμή; είρημένη; 
γυναικό; Έ ργήνα;, ήν τινα  ού βούλομαι τινα έκ των έμών συγ
γενών, οικείων, ή τέκνων, ή γαμβρών ένοχληθήναι · αύτοΐ; άρκεϊ, 
δτι ούκ άφήκα έκ τών έμών κτημ.άτων αύτή · διά τούτο ούδέ 
δχλησίν τινα βούλομαι άφεΐναι αύτή * ού γαρ έκαρποοσατο εξ 10 
έμου το οίονουν, εϊ μή μόνον τον άρτον 8ν συνέσθιέ μοι τό 
παρεληλυθό;· ό δέ άρτο; ών μ.ισθό; τή ; υπουργία; αύτή;, μ.όλι; 
ήν ικανό; προ; τό πληρώσαι τήν υπηρεσίαν α ύτή ;· έτ ι άφίημι 
παν έκεΐνο 8 μοί οφείλεται άπό τήν κάμεραν του κοβμουνίου 
τή  έμή είρημένη γυναικί καί τή  έμή εϊρημένή θυγατρί, δπω ; 15 
μερίσωνται αύτά τ ά  χρήματα ά μοί οφείλει ή κάμερα έπίση; 
καί όμοίω; · θέλω δέ ΐνα ή έμή γυνή έκ τού μέρου; αύτή; 
σκονδαρισθέντο; έκ τ ή ;  καμέρα; δώσή διά τήν ψυχήν μου, εϊ; 
π έν η τα ; δσον καί ω τ ιν ι βουλήσεται κατά τήν αύτή ; διάκρισιν· 
άνανεώσφ δέ καί τά  γράμ μ ατα  καί τό ίνστρουμέντον ά έγέ- 20 
νετο τ ά '  μέν διά τοϋ κυρ Κυρίλλου Γραδενίγου, τό δέ διά 
τούτου του νοταρίου περι τών α εχει έν ταΤ;

χερσίν αύτή; ή είρημένη Έ ρ γ ή ν α .....................................................
έστερήσθω παντό ; π ράγμ ατο ;, καί λάβή ά άφίημι αύτή 

'καί γινέσθωσαν τή ; έμή; γυναικό; τή ; Έ ργήνα ;. Καί ταύτην 25 
τήν  έμήν διαθήκην βούύομαι είναι άμετακίνητον καί ά μ ετά - 
θετον, καί ό έναντιωθησύμενο; ζημ,ιωθήτω δουκάτα ν’ καί κα- 
τηραμένο; έστω, παρακληθεΐσαν ενώπιον τών υπογεγραμμένων 
μ.αρτύρων. Καί ένταφιασάτω με ή έμή γυνή τ α ΐ;  α ύτή ; έξοδοι;.

Έ γ ώ  Κωνσταντίνο; Ά λεφουζο; έγραψα καί μ.αρτυρώ. Έ γώ  30 
Μ ιχαήλ ό Ά ρχοντοφώ τη; μαρτύρων ύπέγραψα.
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9. 1497 μαΐου 27, διαθήκη Γ εω ργίου  ϋβ Οίρπε.

αυ^ζ' ρηνός ραίου κζ'. ’Εγώ Γεώργιο; ϋ β  Ο ϊρπβ υιός τοΰ 
ποτέ Ίωάννου οίκων έν Χάνδακι τής νόσου Κρήτης, ασθενής 
ρ.έν τω  σώματι, υγιής δε τώ  νώ καί ταΐς λοιπαΐς αίσθήσεσι, 

“ βουλόρενος διαθεΐναι πά ντα  τά  έριά πράγρατα , κινούρενα καί 
ακίνητα, προ τοΰ τον θάνατον καταλαβεΐν ρε, έποίησα καλέ- 
σαι πρός ρε Αντώνιον Δαρ.ιλα νοτάριον βασιλικών, δπως τή 
εκείνου γραφή διαθήσωραι αυτά κατά  την έρ.ήν γνώρην καί 
θέλησιν · καί πρώτον απάντων βούλορ.αι ταύτης τής έρής δια- 

10 θήκης είναι έπ ιρελητάς καί κορεσαρίους τον ρισέρ Φραγγίσκον 
Πόνον τον γαρ.βρόν του ρισέρ ’Ιάκουρου Γεω ργίτζα καί τον 
Α ’νδρόνικον Αευκαδιώτην τον ιατρόν, καί τάς δύο ρου θυγα
τέρας Μαρίαν καί 'Ελένην. Καί πρώτον άφίηρι έν τώ  ρ.ονα- 
στηρίω του αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τής Π άτρου ύπέρ- 

1 ο πυρα ν’, δπως ρ.νηρ.ονεύηται ή ψυχή ρου παρ’ αύτοΐς. Έ τ ι  ά- 
φίηρι τή  Μαρία τή  έγγόνή τής Γαλατου; καί θυγατρός τής 
Α’νέζας, εις ώραν ύπανδρίας αυτής ύπέρπυρα η’, δταν σκο- 
δαρισθώσιν έκ τών έρών γρηρ,άτων έκ του συντρόφου ρου τοΰ 
ϊ ζ α γ ή  ΙΙώ έκ τοΰ τυροΰ δν έποιήσαρεν όροΰ, ώς έγώ λέγω . 

20 Ε”τ ι  θέλω τήν βέργαν την χρυσήν καί την βέραν την χρυσήν, 
άτινα δύο δακτυλίδια έχω έν ταΤς χερσί Λευΐ τοΰ ιατρού διά 

τόσα χρή ρα τα  δσα φαίνεται γραφή κυρ ΙΙέτρου Πονασέρη, δο- 
Οώσιν αύτώ, καί τ ά  παιδία  ρου λάβωσιν αύτά καί εχωσιν ώς 
ίδια αυτών π ρ ά γρ α τα  · έτι έχω  έν τα ΐς χερσί τοΰ Μωϋσέ 

25 γαρ.βροΰ τοΰ Ιουδαίου Ά ττα λ ιώ το υ , ούχί τοΰ Μεχέρ, άλλά 
τοΰ ετέρου, ρίαν κούπαν όνκιών ες, διά δύο δουκάτα, ήντινα 

λαβέτωσαν αί έραί θυγατέρες, διδοϋσαι τά  δύο δουκάτα, ή - 
τις ‘έστω  αυτών ιδ ία . "Ετι ό Μ ιχάλη; ό Κυπριώτης ό έργα— 
στηριακδς κρατεί ροι ρίαν κούπαν όνκιών έ ;  διά ύπέρπυρα έν-
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νέα, ώς έγώ λέγω, ήτις έστω τα ΐς έραΐς είρηρέναις θυγατρά- 
σ ι. Έ τ ι  κρατεί ρε εις ένέχυρον ό ραγιστρο-Ινωνσταντΐνος Λα- 
ζαρίνη ό χρυσοχοός ρ.ίαν κούπαν όνκιών δ’ καί ένο; έξαγίου 
διά ραρτζέλια  ι ς ,  ήτις έστω τοΐς έροΐς τέκνοις τοΐς άνωγε- 
γραρρένοις. Έ τ ι  ό χρυσοχοός ό Φραγκίσκος Β ατάτζης ό Χουσο- 5 
χοός οφείλει δούσειν έροί ρίαν κούπαν όνκιών ς ,  ήγουν έξ· έδωκα 
γάο αύτώ πρότερον όνκίας αργύρου δ', καί έδωκα αύτώ έ'ν π α - 
πάλιον άργυροΰν, καί φασούλια ρουζούρια β’, καί δύο κοκκία, 
ρ ιτζέλ ια  η’, δπο>; ποιήσή αύτώ όνκίας ες · καί έάν ρεστάρω 
αύτώ τ ίπ ο τε , δότωσαν αί έρ.αί θυγατέρες καί λαβέτωσαν τήν ίο  
κούπαν, ήτις έσται αύτών ιδία, ώ ; έγώ λ έ γ ω . Έ τ ι  έ /ω  έν 
τα ΐς χερσί τής κερά Ταντίας Κορνάρας άρχοντίσσης τοΰ ποτέ 
ρισέρ Μικιέλ, ρίαν κούπαν έ'ς όγγειών, καί έ'ν δακτυλίδιον 
(δν) ρ ετά  πέτρας πατίστας, άτινα έδωκα αύτή εις παρακατα
θήκην, άτινα θέλω είναι ταΐς έραΐς ρηθείσαις θυγατράσιν. "Ετι jg  
κρατεί ρε ό Κύριλλος Γραδενίγος διά πλήρω ρα ένος τεσταρέν- 
του διά δουκάτον έν, ρ.ίαν κούπαν όνκιών γ ’ ήρισην, άτινα 
έστωσαν ταΐς έραΐς ρηθείσαις θυγατράσι δωσούσαις το δουκάτον. 
Ε”τ ι ό ρηθείς ρισέρ Φραγκίσκος ό κορεσάριός ρου κρατεί ρου 
ρ.ίαν κούπαν όνκιών γ ’, διά τά  ta ’ ύπέρπυρα τοΰ ένοικίου · 20 
έρπασαριζορένων τών ζ’ ύπερπύρων, ά έξωδίασα εις άλάτιν 
καί οίκονορ.ικά τοΰ τυροΰ καί άλλα; έξόδους, οεστάροι ύπέρπυρα 
δ’, άτινα θέλω ινα τά  εϊρηρ.ένα τέκνα διόσωσιν αύτώ καί λά- 
βωσι τήν  είρηρένην κούπαν . Έ τ ι  οφείλει ροι ύπέρπυρα γ ’ διά 

δύο ρ.ουζούρια κοκκία ό ρηθείς Φραγκίσκος, καί σολδίκ λ’ διά 25 
πα πουτζία  τών αύτοΰ παίδων, ώς έγώ λέγοα. Έ τ ι  οφείλει ροι 
λίτρας τυροΰ, όπερ έλαβε δανεικό πρός τό πληρώσαι τήν αύ
τοΰ δέτζιραν, λίτρας όπωσουν είναι περίπου, λίτρας ρν’. Έ τ ι  
κρατεί ρε ό ραγιστρο-Π ατίστας ό χρυσοροος έ'ν δακτυλίδιον 

χρυσοΰν ■ οφείλω αύτώ δοόσαντί ροι τό δακτυλίδιον, τό δη- 30 
ρ.ιουργικον εις το καρωτικόν. αύτοΰ, καί καράτα όκτώ χρυ-
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σίον ¡/όνον τής φυρασίας · επάνω εις τήν φυρασίαν καί εις 
το καμωτικόν έδωκα αΰτω έν πινάκιον ροβίνθια καί έ'ν πινά- 
κιον φασούλια, τά  ροβίθια προς ύπέρπυρον τό μουζούρη, καί 
τα  φασούλια προς σολδια ¡/ή· έχρεώστει ¡/οι πρότερον σολδίχ 

5 ιγ'. "Ετι ό μαγιστρο-Κόλας ό χρυσοχοός ό Κατελάνος κρατεί 
¡/οι μαρτζέλια ές δια να μ.οι φορνίρν] μιαν καρναρόλαν ■ έτι 
οφείλει μοι άκανφόρτε· όνκίας εξ . Ό  κυρ Νικόλαος Κουρίνος 
του ποτε μ/σερ Λαύρου έ'ν μαστραπή αργυρουν β' λίτρων καί 
έςαγίων β'· έπεμψέ μοι οίνον μούστον διά μερτικόν του πλη- 

10 ρώματος αύτοΟ ούκ οιδα πόσα . Χ ρεωστεϊμοι ό Τριβιζάνος 
άβ Χάντρας έκ τόος Περδαμούσας τά  χρήματα  τής τιμής των 
ε' βουτζίων οίνου, ά έδωκα αΰτω κομισιόνε εις Βενετίαν, οΐ- 
τινες οίνοι έπωλούντο έν Βενετία, ώς ήκουσα, μία κάρτα εις 
τό δουκάτον· έξ ου οΰδέν έλαβον, έπεμψέ μοι εκ Βενετίας ό 

15 άδελφος αΰτου ό Τζάνες πανίον παγονάτζον πράτζα  έπ τά  καί 
έ'ν κομμάτιον χρυσόν διά μανίκας, καί χρυσίον κλωστόν ούκ 
ενθυμούμαι μίαν όγγίαν ή δύο, άτινα καί λογιζέστωσαν καί 
έμπαζέστωσαν δπου άν έκεϊνοι θελήσωσι. 'Ε τ ι κατ’ έι/έ, έπι- 
καλούμενόν μοι τον θεόν μάρτυρα, δτι ό ϊζ ά ν ε ς  άβ βαηάπε 

20 οφείλει μοι δουκάτα ιη', άτινα έδωκα αΰτω δανεικά δίς, ι' καί 
περί ών έδιεφερόμεθα τό παρεληλυθός · τώρα λέγω ετ ι ενώ

πιον του άλαθ/]του θεου, ότι αληθώς χοεωστεί μοι άκόμη τά  
είρημένα δουκάτα ιη’. "Ετι έχω δύο προύσια εις ένέχυρον διά 
τά  φάρμακα έν τω  έργαστηρίω του κυρ Στεφάνου Βιβόντα. 

23 ΤαΟτα πάντα  μοί οφείλεται παρά των είρημένων έμου οφει
λετών τον εΐρημένον τρόπον ώς έγώ λ έ γ ω . ΤαΟτά τε ούν καί 
όσα αλλα ευρεθ/^σεται όφειλομενα εμ.οί έγγράφως ή άγράφως, 
προς τουτοις ει τ ι  αλλο έμ.ον, κινούμενον ή άκίνητον, ήγουν 
αμπέλους, οικίας, περιβόλγα, και εϊ τ ι άλλο μενει έμ.έ πατρό- 

30 θεν ή μητρόθεν ή άλλως τως έν όποιωδήποτε τρόπω, άφίημι 
ταΰτα. πάντα  τα~ς έμαις είρημέναις θυγατράσι, ήτο ι τή  Μαρία
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καί 'Ελένη, έπίσης καί ομοίως, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
ύποσχέσεως ήν ύπεσχέθην τή  έμή θυγατρί τή  Μαρία, έν τω  
άριθμ.ω καί έν τή  σούμα απάντων των έμών είρημένων πραγ- 
μ,άτων ή κτημάτω ν, όπως έκάστη αύτών έχη τό Ισον ομοίως 
καί έπίσης. Προ τούτοις άφίημι αΰταΐς προ πάντων καί τήν 5 
εύ χή νμ ο υ . Καί αΰται ώσιν κεκρατημέναι μνημονεύειν τής 
ψυχής μου κατά τήν συνήθειαν τής έκκλησίας των Γραικών, 

ήτοι τριήμ.ερα, έννεήμεοα, τεσσαρακονταήμερα, τριμηνιαία, έξα- 
μηνιαΐα καί χρονιαΐα, καί συναπαντήματα καθ’ έκαστον χρό
νον μέχρι τής ζωής αύτώ ν. "Ε τι βουλόμενος ταφήναι έν τω  ίο  
χώ  του Μεσαμπελιου, (άφίημι) ύπέρπυρα κ' διά τήν ψυχήν μου 
τα ΐς καλογραίαις. "Ετι οφείλει μοι ό κυρ Μανόλης Πάτερος 
βέργαν χρυσήν έξαγίων ς ,  ή περίπου, διά δουκάτα δ’, έλαβε 
δ ιά  ονομά μου άπό του Ί’ζάν Στόμπου δουκάτα ε', καί έγώ 
έδωκα αΰτω ύπέρπυρα δ' καί έν μαρτζέλι, άτινα εί καί είσί 15 
πλέον του δανείσματος, έπεί ελαβον παρ’ αΰτου πρότερον μου- 
ζούρια ζ ' σίτου προς ύπέρπυρον, ώς έγώ λέγω, όμως άφίημι 
αΰτόν εις τήν προαίρεσιν αΰτοΰ, ένα ποιήσν) λογαριασμόν μετά  
τών κομεσαρίων μου · έτ ι κρατεί μου δύο τώλας καινάς τα λ -  
πεδόνας- έτ ι σακκία δ' καναβατζίνα καινά· έν ποκάμισον γυ -  20 
ναικείον χωρίς μανίκια καί πουστον · καί έν ζεύγος μανικίων 
καμωμένων λευκών γυναικείων · έτ ι τό κέρδος τής συντροφιάς 
όλου τού χρόνου έστιν έν ταΐς χερσίν αΰτού καί οΰ'ποι έποιή- 
σαμεν λογαριασμόν μετά  τού είρημένου ΙΙατάρου. “Ε τι οφείλει 
μοι ό Μιχάλης Ξυλοκέρατος έκ τώ ν Πρίνσων ύπέρπυρα γ ' καί 25 
σολδία ιγ', όπως μοί δώσγ σ ίτο ν . "Εδωκα τω  Κωνσταντή Γα- 
ρίδγι άπό τής Κώ, όστις έλαβε τήν ανεψιάν τού Χαλασμένου 
μύστατα  οίνου χωρίς βουτζίων σ', προς ύπέρπυρα π ' τά  ρ', 
ώστε οφείλει μοι ύπέρπυρα ρξ* εκείνος δε έδωκέν μοι δουκάτα 
β' ήμισυ, ώς έγώ λέγω . Έ άν δέ ή έτέρα τών έμών θυγατέ- 30 
ρων άποθάνρ τής ετέρας ζώσης, ένα ζ / γ  άδειαν άφιέναι τό



μέρος αυτής ό'που άν αυτή φαίνετα ι. Έρωτηθείς εΐ βούλεται 
είπειν ή άφιέναι τ ι έτερον παρά τά  είρημένα, άπεκρίθη δτι ου. 
Ε 'τ ι  άφίημι τούτω  τώ  νοταρίω δουκάτον έν, καί ταύτην την 
έμήν διαθήκην βούλομαι είναι βεβαίαν καί άμετακίνητον πα - 

5 ρακληθεΐσχν ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων .

’Εγώ 'Ιωάννης 6 Βελόνα μάρτυς ε ϊμ ί. ’Εγώ Μ ιχαήλ Κούρης 
υίος π ο τ έ ............
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10. 1499 μαΐου 7, ίωρητήριον Γραδενίγου.

Γη ζ του μ,αΐου ετει α υ ^ θ . Εγώ τε ό Τζανής Γραδενίγος 
10 καί Φραγγισκίνα ή αύτου άδελφή, παΐδες του ποτέ κυρ Νικολέ- 

του Γραδενίγου, οίκουντες εν Χάνδακι νήσου Κρήτης, γινώσχ,ον- 
τες και γνωρι,οντες πολλά; ευεργεσίας παρά σου του κυρ Τζανή 
ΙΙετου, υιού του ποτε μισερ Λορέντζου, ήγουν τήν καθ’ ημέραν 
τροφήν ήν έχομεν παρά σου, ής χωρίς άδύνατον ή μας ζην καν 

15 ημέραν μίαν, ώ ; βεβλαμμένος ό έτερος ημών ό κυρ Τζανής 
za t ανενεργητος, ετι δε και δια την συγγένειαν ητις μ.εταξύ 
ήμών εστίν · ετι όε και δι αλλας θεραπείας καί κουφισμού; 
ούς συνοίδαμέν σοι συνιστώντι καί σοόζοντι την  ήμετέραν ζω

ήν και δια τούτο βουλομενοι έκφυγεΐν τά  της άχαριστιας 
20 εγκλήματα , μη τοις εύεργέταις είδότες καί χάριν καί άντι- 

διδόντες τό δυνατόν ήμΐν ■ προς τούτοι; εγώ ή ρηθεΐσα Φραγ- 
γιη/ΛΊχ Ά7.τοΐ'λ.ο) εν Tvj οιχιχ gou τοο ρτ)0έντος /tup Τζοινν) 

Πέτου, μετά  τον θάνατον του ήμετέρου άδελφου Κυρίλλου, 
εχουσα καί την άναγκαίαν τροφήν παρά σου καί τό ένδυμα- 

25 θέλοντες ούν άμφότεροι άποδιώξαι την τής αχαριστίας κατη
γορίαν, ώς εϊρηται, οικεία γνώμη καί θελήματι οίκείω, θέλο- 
μεν άπό τής σήμερον δπερ σύ ό ρηθεί; κυρ Τζανής Πέτος 
έχεις καί κτασαι και ποσεδερεις, τον τε μ.αγατζεν δστι; έστιν

έμου του ρηθέντος Τζανή Γραδενίγου, κείμενον όπισθεν της 
ήμετέρας οικίας ην τό παρόν οίκουμεν, καί τό ήμέτερον μέρος 
της ρηθείσης ήμετέρας οικίας, ήν σήμερον οίκώ έγώ ό ρηθείς 
Τζανης Γραδενίγος, καί δωρούμεθάσοι ομοίως την τε  χρήσιν 
αυτής καί αυτήν τήν οικίαν καί τό φούντιον αυτής ομοίως 3 
καί του ρηθέντος μαγατζένου · καί εΐ τ ι άλλο πράγμα  άνα- 
μένει ήμάς κινούμενόν τε καί άκίνητον, δωρούμεθά σοι, ώς κύ

ριοι άμφότεροι των ρηθέντων κτημάτω ν · καί διδόαμέν σοι π ά 
σαν τήν εξουσίαν ήν έχομεν κατ’ αυτών ώς τε  σά δύνασθαι 
αύτά  δωρήσασθαι, πωλήσαι, προικίσαι καί διά τήν ψυχήν σου ίο 
άφιέναι, καί εΐ τ ι  άλλο έργον τής δεσποτείας έστίν εις αύτά 
ποιήσαι, ώς ίδια σά πρά γμ α τα , πλήν ύπερπύρων τ'· έγώ γάρ 
ό ρηθείς Γραδενίγος εξαιρούμαι καί ρεσαλβάοω ύπέρπυρα τ ' τής 
κοντονατζιόνος, ά ελαβεν καί έζουρπάλισεν ό ποτέ Κύριλλος 
ό αδελφός μου, ώς ό έμός λόγος· κάγώ ζητώ  αύτά  παρά τών 15 
αύτου πραγμάτων καί κοντετζιόνος · τά  λοιπά δέ πάντα  δω- 
ροΟμαί σοι τώ  ρηθέντι Πέτω ώ; εϊρητα ι. Καί ταύτην τήν δω
ρεάν νκαί τήν δονατζιόν ποιούμεθά σοι ή μ εις οί ρηθέντες άδελ- 
φοί ώς ήμετέρω ευεργέτη καί συγγενει, άποδόντες σοι ώσπερ 
γρέος τάς εις ή μας σου ευεργεσίας καί χ ά ρ ιτα ς . Έ γώ  δ έ ' ό 20 
ρηθείς Τζανής Πέτος επαγγέλλομαι ύμΐν, διδόναι ύμΐν τήν 
καθημερινήν τροφήν καί εΐ τίνος άλλου γρεία ύμΐν έσται μέ
χρι όλης τής ύμετέρας ζωής, καί μετά  τον ύμέτερον θάνατον 
ποιήσαι τά  μνημόσυνα τών ύμετέρων ψυχών κα τά  τήν τάξιν 
τή ς  τών Γραικών εκκλησίας, ήγουν τριήμερα, έννεήμερα καί 25 
τ ά  λοιπά, κατά  τό έθος τής άνατολικής εκκλησίας, ώς εΐρη- 
τ α ι .  Έ τ ι  ύπισχνουμαι δώσειν τή  Καλή τή  ού'ση ποτέ π α ιδ ί
σκη σου του ρηθέντος κυρ Τζανή Γραδενίγου ύπέρπυρα ο', μ ε
τά  τον σόν θάνατον. ’ Ε τι δώσουν, έν ή έκκλησία ταφήση, 
ύπέρπυρα ι' κατ’ έτος μέχρι χρόνων δέκα διά τήν ψυχήν σου · 30 
έτ ι καί έν τεσσαρακονταήμερον καί έν σαββατιακόν, ένεκα τής
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ψυχής σου του ρηθέντος κυρ Ί'ζανή Γραδενίγου, καί δσαι έξο

δοι συμβήσονται διά την ταφήν σου. Ή μ εΐ; δέ οΐ ρηθέντες 
ΐζ α ν ή ;  καί Φρατζισκίνα αδελφοί άποβάλλομεν καί καταλύο- 
μεν πασαν γραφήν άλλην, είτε διαθήκη;, είτε άλλο όποιοΰν

5 είδο; γραφή; προ τα ύ τη ; παρ’ ήμών πεποιημένον. Καί ταΟτα 
βεβαιοΰμεν ένιυπιον τούτου του νοταρίου καί των ύπογεγραμ- 
μένων μαρτύρων παρακληθέντων, Λορέντζου Σεγρέδου υίοΰ του 
ποτέ κυρ Φραγγίου καί κυρ Ίωάννου Δουστουνίου υίοΰ του 
ποτέ κυρ Γεωργίου.

10 ’Εγώ Μανουήλ Γρηγοροπουλος έξειλον μ ετά  του προστάγ
ματος τή ; έκλαμπροτάτης ήμων αυθεντία;.

11 . 1 5 0 0  μαίου 2 2 , δ ια θή κ η  Ζ α μ π έ τ α ς  Μ ιτ ώ ν ε ν α ς .

Τή κβ' τοΰ μαΐου αφ'. ’Εγώ Ζ αμπέτα  Μιτώνενα χήρα γυνή 
τοΰ ποτέ μισέρ Ά νδρ ία  οίκοΰσα έν Χάνδακι νήσου Κρήτη;, 

15 φοβουμένη ί'να μή προαρπαγω ύπό του θανάτου, ή ύπό τινο; 
πάθους ένοχλουντος τή  διανοία έμποδισθώ διαθεΐναι περί των 
ι ύπερπύροιν άτινα λαμβάνω έκ τοΰ μοναστηριού των άγίων 

Μ' κατ’ έτος, κατερχόμενα εί; έμέ έκ τοΰ ποτέ μισέρ Στεφά
νου Μ ιγιδιώτου, καθώς φαίνεται διαθήκη τοΰ είρημένου μου 

20 πατρος γραφεΐσα χειρί του κυρ Κυρίλλου Γραδενίγου, έκάλεσα 
Α’ντώνιον Δαμιλα νοτάριον, όπω; τή  έκείνου γραφή διαθήσω- 
μαι πεοί των εΐρημένων ι' ΰπερπύρων. Θέλω οϋν δπως ό ευ
ρισκόμενο; ηγούμενο; έν τω  μοναστηρίω των άγίων Μ' ή έπί- 
τροπος καί κομεσάριο; καί έπ ιμελητή ; τα ύ τη ; τ ή ;  έμής δια- 

25 θήκη;. Θέλω ούν δπως μετά  τόν έμόν θάνατον τά. είρημένα 
ύπέρπυρα ι' λαμβάνγ ό εύρεθησόμενος ηγούμενος τοΰ ρηθέντος 
μοναστηριού μέχρι τ ή ;  αύτοΰ ζωή;, καί πάλιν μετά  τον αΰ-

ι

τοΰ θάνατον 6 διάδοχος αύτοΰ καί ούτω καθεξής ές άεί, άρ- 
νόμενοι άπό τοΰ παρόντος -ηγουμένου κυρ ’Ιωσήφ πατρος τοΰ 
Δαμουλή, εί εσται ζων μετά  τόν έμόν θάνατον, -η ό αύτοΰ 
διάδοχος ■ καί ούτο; ή ούτοι οί μετ’ αυτόν ηγούμενοι ώσι πε- 
ριδεδεμένοι καί όμπλιγάδοι ίφουρνεΐν καί ποιεϊν έν σαββατια- 5 
κόν διά την ψυχήν μου καθ’ έκαστον έ'τος διά τά  είρημένα ι 
ύπέρπυρα άϊδίως ώς είρηται ■ καί ίνα μή δύνηταί τις ένοχλή- 

σαι τόν ρηθέντα ήγούμενον διά τά  είρημένα ύπέρπυρα ι άτινα 
άφίημι αύτω μετά  τόν θάνατόν μου. Μάρτυρες παρακεκλη- 
μένοι κυρ Ίάκουμος Ρουντζέρης υιός τοΰ ποτέ κυρ Άνδρέου 10 
καί Γρηγόριος ό αδελφός αύτοΰ, καί ό Μιχάλης Ζαχαράτος, 
παρούσης καί Τέντας καί τή ς κερά Βαρβάρας τής θυγατρό; 
αυτής εις τά  άνω γεγραμμένα καί συναινούσης α υ τ ή .

’Εγώ Μ ιχάλης ό Ζαχαράτος παρακληθείς μάρτυρας. ’Εγώ 
Γιάκουμος Ρουτζέρης παρακληθείς μάρτυρας. 15

_____________

12. 1 5 0 0  Ιουλίου  6, δ ια θ ή κ η  Ε ιρ ή ν η ς  Σ κ α ρ ά νο υ .

"Ετει αφ' μηνός ίουλίου ς .  ’Εγώ Ειρήνη χήρα γυνή τοΰ 
ποτέ Βασιλείου Σκαράνου, έκ Μεθώνης, το παρόν δέ εύρισκο- 
μένη έν Χάνδακι νήσου Κρήτης, ασθενής μέν τω  σώματι, υ
γιής δέ τω  νω καί τα ΐς λοιπαΐς αίσθήσεσι, βουλομένη διαθέ- 20 
σθαι την έμήν προίκα, γραφή ’Αντωνίου Δαμιλά νοταρίου, 
κατά  τήν έμήν γνώμην καί δ ιά θ εσ ιν  ήτις έμή προίξ έστιν 
εις μίαν σιγουράδαν καί βεβαιωθεισαν άμπελον κειμένην έν 
Μαντοχώρει ύπό τήν Πλάκα εξω τής πόλεως Μεθώνης · ομοίως 
καί εί; τάς ό'σας έλαίαις δένδραις εύρισκομένη έχουσα έγ γυ ; 25 
καί πέριξ τ ή ; ρηθείση; αμπέλου · άτινα έδόθησαν έμοί παρά 
τοΰ ποτέ Γεωργίου τοΰ πατρος μου εί; προίκα· όμοίω; διατί-
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θεμαι καί διατάττομ.αι καί τά  άλλα δένδρεα των έλαιών, ά 
έμο/ λαβοΰσα παρά του ποτέ είρημένου χνδρό; ¡/.ου του Βασι

λείου, οντα ύπό τήν επίσκοπον του Ρ. T om athou  def.° έπισκό- 
που · ταυτα  ούν πάντα  καί τά  λοιπά δσα εΰρίσκομ.αι έλουσα, 

5 ϋπδ την έμήν εξουσίαν οντα, άφίημι το ΐ; έμοΐς δυσίν υίοΐ;, 
τω  τε Νικολάω καί τώ  Μιχάλή, δ πω ; μερισθώσι τά  τε είρημέ- 
να πρά γμ α τα  έπίση; καί ’ίσω; · καί ό[/.οίως πληρώσι διά τά  εϊρη 
μένα δένδρεα καί διά την ρηθεϊσαν άμπελον ΰπέρπυρα κε' εί; 

το κουμούνιον τ η ;  λαμπρά; αΰθεντεία;, καί διά τ ά  δένδρα τ η ; 
10 ρηΟείση; έπισκοπή; λίτρα; ελαίου κ' κατ’ ετο; ■ καί δπω ; δώσωσι 

Νικολάω τω  Σιλβέστρω τω  θετ ίί μου υίω έκ των δένδρων των 
έμών, δένδρεα είκοσι, έκαστο; ι*. Έστωσαν δέ αί έ'ξ ρίζαι ή έπτά, 
α ΐτινέ; είσιν έντδ; τής άμπέλου τ η ; θυγατρό; μου τής Μαργέ- 
τα ;, ά ; έλαβεν αυτή παρά του εΐρημένου μου άνδρό; εί; πάκτο;, 

15 πληροΟσαι μίαν καί ήμισεΐαν λίτρα; ελαίου κατ’ ετο;, ώσι τ ί ί  

έγγόνω μου τ ί ί  Ίωάννή τω  υίω αυτή; τ ή ; Μαργέτας λεγομένω 
ΙΙλεμμένω · την οικίαν δέ ·ήν έχω έκτο; τ ή ;  ρηθείσης πόλεω; 
Μεθώνη;, άφίημι τή  είρημένή έμή θυγατρί Μαργέτα διά την 
ψυχήν μ ο υ . Τά δέ τέσσαρα κούρβουλα των έλαιών, ών αί 

20 τρεΐ; είσί παρα τ ί ί  πετρολήνω ύπό τόν τόπον του μισέρ 

Πιέρου Μέμου, καί τό δ’ παρά τ ί ί  μαγιστοατει πλησίον τή ; 
συκή;, άφίημι τή  Μανέτα ΙΙούγενα γυναικί του Πούα, καί 
την ήμισεΐαν συκίαν καί το ήμισυ του χωραφιού, καί το χω- 
ράφιον τό κείμενον πλησίον του άγίου Ίωάννου άφίημι τ ί ί  

25 είρημένω Νικολάω τ ί ί  Σ ιλβέστρω- τά  λοιπά δέ πάντα  κινού
μενα καί άκίνητα άφίημι το ΐ; είρημένοι; δύο μου υίοΐ;, συν 
τούτω  τώ  τρόπω· ϊνα μή δύνωνται ένοχλήσαι ή πειρασαι την 
είρημένην μου θυγατέρα την Μαργέταν ή τόν αυτή; υιόν τόν 
1’ωάννην τόν Πλεμμένον εί; έκεΐνα όσα έλαβον αύτοί παρά 

30 του ποτέ μου άνδρό; καί νυν παρ’ έμου διά τα ύ τη ; τή ; παρού- 
ση; διαθήκη;· όμοίω; ?να μή δυνώνται πειρασαι αυτήν διά
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τήν άμπελον, ήν έλαβεν ή θυγάτηρ μου ή Μαργέτα παρά του 
Νικολάου Καράνου εί; προίκα αυτής διά δουκάτα η · άλλο- 
τρόπω ; θέλω ινα ώσιν οί ρηθέντε; μου υίοΐ Νικόλαο; καί Μι- 
χα ήλο ; έστερημένοι καί πριβάδοι έξ έκείνων ά άφίημι αύτοί;, 
έχέτω  δέ μόνον έκαστο; αυτών από των έμών άγαθών ύπέρ- 5
πυρα ί  Μ εθωναΐα. Έ τ ι  θέλω εάν τ ι;,  ή ό έπίσκοπο; ή άλλο;
άντ αύτοΰ θελήσει στερήσαι ή λαβείν τινά έκ των δένδρων τ ή ; 
επισκοπή;, άτινα δένδρα εδωκεν ό ρηθεί; Βασίλειο; ό ποτέ 
πατήρ αυτής τής Μαργέτας καί έμός άνήρ διά προίκα αυτής,
θέλω ένα αΰτη δύνηται λαβείν άλλα τόσα έκ των ρηθέντων 10
έμών δένδρων προς άναπλήρωσιν τής ζημίας ήν ζημιωθήσεται 
αυτή εις τήν δοθείσαν αυτής προίκα. Καί τα υ τα  πά ντα  άφίημι 
αύτοίς το ΐς άνω γεγραμμένοι; μετά  τόν έμόν θάνατον. “Ε τι 
άφίημι επιτρόπους τούς έμούς ρηθέντας υίούς Νικόλαον καί 
Μιχαήλον ταύτης τής έμ ή ; διαθήκης. 'Ε τ ι  άφίημι αύτοίς καί 15 
τή  ρηθείσή Μ αργέτα τή  έμή θυγατρί τήν εύ χή νμ ο υ . Έ τ ι  ά
φίημι όπως ώσι κεκρατημένοι παρέχειν κατ’ έτος εις τήν άγίαν 
Αίκατερίναν τών Σιναϊτών οί ρηθέντες έμοι κομεσάριοι λίτρον 
έλαίου κατ’ έτος, όπου βούλομαι ταφήναι, διά τήν ψυχήν μ ο υ . 
Ε’ρωτηθεΐσα εί βούλεται είπείν άλλο τι, ή άφιέναι τιν ί έτέρω 20 
τ ι  άλλο, άπεκρίθη, ότι ού βούλομαι. Καί ταύτην τήν έμήν 
διαθήκην έγώ ή ρηθεΐσα Ειρήνη παρακαλουσα βούλομαι είναι 
βεβαίαν καί άκίνητον, παρακληθεΐσαν ένώπιον τούτου του νο

ταρίου καί τών υπογεγραμμένων μαρτύρων.
Έ γ ώ  ’Ιωάννης Μήνας μάρτυς εί; τά  άνω γεγραμμένα . 25

Έ γ ώ  ’Α γγελή ; Μηνά; μάρτυς.
Καί Βίκτωρ Καλαμαράς μάρτυς, καί κερά Ά νδριόλα ή γυνή 

αύτοΰ · ούχ υπέγραψε δέ διά τό μ.ή είδέναι γράφειν α ύτόν .
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13. 1500 Ιουλίου 26, διαθήκη πρωτοπαπα
Άνίρέου Δαμοροϋ.

Έ τ ε ι  αφ' ίνδικτιώνος γ ', μηνός ίουλίου κς·'. Έ γ ώ  παπας Ά ν - 
δρέχς Δαμορός πρω τοπαπας Χάνδακος Κρήτης, οίκων καί εύρι- 

5 σκόμενος το παρόν έν Χάνδακι νήσου Κρήτης, ύγ ιή ; μέν τον 
νουν καί τάς λοιπάς αισθήσεις, ασθενής δέ το σώμα, βουλόμε- 
νος διαθέσθαι πάντα  δσα ύπο τήν  έριήν έςουσίχν εύρίσκονται 
κινούμενα καί ακίνητα, έποίησα καλέσαι πρός με ’Αντώνιον Δα- 
μιλα νοτάριον βασιλικόν, δπως τη  έκείνου γραφή διαθήσωμαι 

10 αυτά κατά  τήν έμήν βουλήν καί γνώ μην. Καί πρώτον απάντων 
βούλομαι είναι έμδν επιμελητήν καί κομεσάριον τα ύ τη ; τής έμής 
διαθήκης τδν μισέρ Τζουάνε Κορνάρον τον σύντεκνον μου καί 
τον εύλαβέστατον ίεροδιάκονον ’Αριστόβουλον Ά ποστολίδην, καί 

τήν έμήν παπαδίαν, καί Μ ιχαήλ τον υιόν μου. Έ τ ι  άφίημι τήν 
15 παλαιάν μου σόκαν τω  π α π α  Μχνούσω τω  Οείωμου· έ'τι άφίημι 

τώ  είρημένω Μ ιχαήλω τω  υίωμου τήν έμήν άμπελον τήν μο- 

σχάτον κειμένην έν Προύσαις ύπο τον τόπον του Ξένου, καί 
σύγκαρπον. ’Έ τ ι  άφίημι τώ  π α π α  Νικολάω τω  υ ίω μ ο υ  τή ν  
άλλην άμπελον τήν λογάδα, κειμένην έν Προύσαις ύπο τον 

20 τόπον του μισέρ Δομενέγου Βενέρου, διά ^  σαββατικόν. νΕ τι 

τώ  έμώ υίώ τώ  Φραγκίσκω ύπέρπυρα ι ,  διά νά άγοράση βι- 
βλίον τή ς έκκλησίας. ’Οφείλω τώ  ρηθέντι μισέρ Τζουάνε Ιίορ- 
νέρω ώς δάνεια ύπέρπυρα ρ', δ ι’ ά κρατεί μοι μίαν πο λ ίτζχν  
δουκάτων ιη', ήν τινα  δταν σωδάρη, λαμβανέτω  αυτός τ ά  ρη- 

25 θέντα ύπέρπυρα ρ', καί τά  λοιπά τής ρηθείσης πολ ίτζχς δότω 
εις τήν έμήν ο ικ ίαν. "Ετι άφίημι τοΐς ρηθεισι δύο μου υίοΐς, 
ήγουν τώ  π α π α  Νικολάω καί τώ  πα πα  Μιχάλη δπως μερί- 
σωνται τά  χρήματα  του Τζουδεγάνου τής ποτέ Μινιζίνας τής 
άδελφής μου, ά οφείλω σωδάρειν ώς ό έμδς λογαριασμός ύπέρ-

πυρα υ' ■*, περίπου, καί έπίσης μερισάσθωσαν. νΕ τι οφείλω τώ  
μισέρ Ίακούμω Δαδόλω οίκουντι παρά τή  άγία  Φωτεινή ύπέρ
πυρα ν' ή ξ' ή περίπου, ώ τινι δοθήτω μ ία  π ο λ ίτζα  έμή προς 
άποπλήρωσιν τών όφειλομένων αύτώ παρ’ έμοΰ χρημάτων . Έ τ ι  
άφίημι τώ  ρηθέντι ίεροδιακόνω τήν βίβλον του θείου Χρυσό- 5 
στόμου τήν  εις τάς έπιστολάς του άγίου Παύλου, μέχρι τής 
αύτοΰ ζωής, μετά  δέ τδν αύτοΰ θάνατον έπιστραφήτω εις 
τούς ρηθέντας μου π α ϊδ α ς . Τ ά  λοιπά πάντα  κινούμενα καί 
ακίνητα δσα εύρίσκομαι έχων καί δσα μένουσιν έμέ, άφίημι 
τή  Ά ν ν η  τή  ρηθείση παπαδία , μετά  τδν έμδν θάνατον. "Ετι 10 
θέλω ινα τά  χρή μ α τα  ά οφείλει ό υίδς του ποτέ Γεωργίου 
Πελεγρή σωδαρισθώσι καί πεμφθώσι τώ  μισέρ Βενεδίκτω δά 
Πεζάρω εις Βενετίαν. Έ τ ι  άφίημι τούτω  τώ  νοταρίω δουκά- 
τον έν διά τδν αύτοΰ κόπον. Καί ταύτην τήν έμήν διαθήκην 
βεβαιώ καί βούλομαι άμετακίνητον είναι παρακληθεΐσαν ένώ- 15 
πιον τούτου του νοταρίου καί τών (ύπογεγραμμένων) μαρτύρων.

Έ γ ώ  ’Ανδρέας ό Παβίας μάρτυς είμίν ίδιά τ ά  άνω γεγραμ-

μ ένα .
Έ γ ώ  Μανουήλ ό Κλάδος μάρτυς είμίν ίδιά τά  άνω γεγραμ- 

μ έ να . 20
Έ γ ώ  Φ ίλιππος ό Ραδινός μαρτυρώ τά  άνωθεν.
Μάρκος Ρ ω μα; υίδς τοϋ π α π α  Μιχάλη ούκ έγραψε, διά τδ

μή είδέναι γράφειν.
Τή α' του σεπτεμβρίου αφγ' έγώ ό ρηθείς παπας Ά νδρέα; 

βεβαιώ τήν παρούσαν διαθήκην, πλήν στερώ τδν είρημένον 25 

Α’ριστόβουλον Ά ποστολίδην τ ή ;  έπιμελείας ταύτης τής έμής 
διαθήκης καί τής χρήσεως τής βίβλου του θείου Χρυσοστόμου 
τής εις τάς έπιστολάς του θείου Παύλου έςηγήσεως· έπ ί μάρ- 

τυρι κυρ Γειοργίω Λύγγω καί κύρ Ά ντω νίω  Πόρκω.

Δ I Α 0  Η  Κ  Α 1.  615
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44. 1500 νοεμδρίου 24, διαθήκη Ίωάννου
Κοστομίρη .

Έ τ ε ι  αφ' μηνδς νοεμβρίου κδ’. Έ γ ώ  ’Ιωάννης Κοστομίρης 
ό καί πρωτοψάλτης οίκων έν προπυλαίοις Χάνδακος Κρήτης, 

5 ασθενής μέν τω  σώμ,ατι, υγιής δέ τώ  νώ καί ταΤς λοιπαις 

αίσθήσεσι, βουλόμενος διαθέσθαι τ ά  έμά π ρ ά γμ α τα  κ ατά  τήν 
έμήν γνώμην καί βούλησιν, έποίησα καλέσαι πρός με ’Α ντώ
νιον Δαμιλα νοτάριον, δπως τή εκείνου γραφή άφήσω καί τάξω 
πά ντα  δσα ύπό τήν  έμήν εξουσίαν έστίν, κατά  τήν έμήν δ- 

10 ρεξιν καί βούλησιν. Καί πρώτον απάντων άφίημι έπιμελητάς 
καί κομεσαρίους ταύτης τής έμής διαθήκης τον αίδέσιμον ιε
ρέα καί πρω τοπαπα ταύτης τής πόλεως Χάνδακος Κρήτης κυρ 
Α ’νδρέα Δομιρό, καί Στελιανήν τήν έμήν γυναίκα, δπως άμ- 
φότεροι έπιμελήσωνται καί ένεργήσωσι καθώς έγώ ύποδιατάτ- 

15 το μ α ι. Έ τ ι  άφίημι τώ  Ί π ή  τω  έμώ έγγόνω ύπέρπυρα ε’ διά 
τήν ψυχήν μου · έ'τι τή  άνεψια μου τή  Μαρία τή  Ραγουζώνενα 
ύπέρπυρα ιε' διά τήν ψυχήν μου - τ ά  λοιπά, είτε άμπελοι είτε 

οικίαι, είτε χρήματα, είτε άλλα πράγματα  δσα εύρίσκομαι 
έ'χων, δσα ρεσταρήσωσι καί υπόλοιπα έσονται μ ετά  ψυχικά 

20 α ποιήσωσιν οί έμοί ρηθέντες κομεσάριοι μέ ποιήσωσι λογα
ριασμόν τινα  διά τάς έςόδους ώς έκεΐνοι ποιήσου σι διά τήν 
ψυχήν μου· έ'τι άφίημι τω  ρηθέντι πρω τοπαπα καί έμώ κο- 
μεσαρίω μ ετά  τον έμδν θάνατον τήν άμπελον κειμένην έν 
Σταυρωμένω παρά τώ  Γεωφύρω ήν ήγόρασα το παρεληλυθδς 

25 παρά του π α πα  Ίωάννου Κακαβά, καθά φαίνεται γραφή κυρ 
Λεονάρδου Παντολέου νοταρίου, διδόντι ύπέρπυρα ιε' καί λαμ- 
βάνοντι καί το ρέστος τής ρηθείσης αμπέλου έργατών ς·'· χά  
λοιπά έ'στωσαν τή  έμή γυναικί τή  ρηθείστ] Στελιανή, έν οίς 
συμπεριληφθήσεται καί ή προίξ α υτής . "Ετι άφίημι έν τή

Κυρία τών Ά γγέλΐυν έ'ν τεσσαρακονταήμερον, δπου βούλομαι
ένταφιασθήναι. Τά είρημένα λάσα ώς του έγγόνου καί τής 
άνεψιας μου πληρωθώσιν έκ τε  τών όφειλομένων έμοί, έκ τή ς  
έσοδίας μου, καί τών ιε 'ύπερπύρω ν ά μοι οφείλει έκ του π α - 
ρεληλυθότος ό παπας ’Ιωάννης Λούμπινας έκ του Βενεράτου, 5 
καί τ ά  ύπέρπυρα έκ του νομίου ή έτέρωθεν έκ τών έμών.

Ε ’ρωτηθείς εί βούλεται άφιέναι τ ι  έτέρω τιν ί διά τήν ψυχήν
αύτοϋ, άπεκρίθη, δ τ ι ού βούλεται. Καί ταύτην τή ν  έμήν δια
θήκην βούλομαι άκίνητον καί άμετάθετον είναι. Ίστέον δε’, 
δ τ ι κα τά  τδν έμδν λόγον ό παπας ’Ιωάννης Κακαβας οφείλει 10 
λαβεΐν παρ’ έμοΰ ύπέρπυρα ι ε', κάκεΐνος άποδώσων έμοί καί 
γυρίσων άμπελον έργατών ς·'. Καί τα υ τα  βεβαιώ ένώπιον τών 
ύπογεγραμ.μένων μαρτύροιν κύρ Μάρκος Ιίυρίνος καί Άνδρέας 

ό άδελφός του καί Δημήτριος έπιλεγόμενος Δούκας.
’Εγώ Δημήτριος λεγόμενος Δούκας μάρτυς είμ.ί. 15

’Εγώ Μάρκος Κουρής μάρτυς ε ίμ ί.
Έ γ ώ  Άνδρέας Κουρήνο μάρτυς ε ίμ ί.
Τ ή  ιε ' του φεδρουαρίου έ'τει αφα' έγώ ό ρηθείς ’Ιωάννης 

Κοστομίρης θέλω δπως ή παρούσα διαθήκη η ήφανισμένη καί 
ανίσχυρος οϋτω ώσπερ καί μ.ηδέποτε έγένετο, συγκαλέσας καί 20 

μάρτυρας τής καταλύσεως τα ύ τη ς . . . .

Δ I Α Θ II Κ  Α I .  6Τ7

15. 1501 Ιανουάριου 18, διαθήκη Τζανή Γραοενίγου (1).

Έ τ ε ι  αφα' μηνδς ϊανουαρίου ιη'. Έ γ ώ  Τζανής Γραδενίγος 
υίδς τοΟ ποτέ κύρ Νικολάου, άσθενής μέν τώ  σώματι, ύγιής 
δέ τώ  νω, βουλόμενος διαθείναι πά ντα  τ ά  έμά, είτε κ τή μ α τα  25

(1) Τ Ι διαθήκη αδτη εύρηται εις διπλοΰν.



ακίνητα, είτε άλλα κινούμενα π ρά γμ α τα  ύπό την έμήν έξου- 
σίχν οντχ, ττρο του έμοΰ θανάτου, έκάλεσα πρός με ’Αντώνιον 
Δαμιλα νοτάριον βασιλικόν, όπως τή  αύτου γραφή διαθήσωμαι 
καί δ ιχτάξω μαι ταύτην την έμήν τελευταίαν διαθήκην κατ' 

5 έμήν γνώμην καί βούλησιν. Καί πρώτον απάντων βούλομαι 
τήν κερα Ζ αμπέταν Πιτέναν καί τον μισέρ Ί’ζουάνε τον υιόν 
αύτής είναι έπ ιμελητάς καί κομεσαρίους ταύτης τή ς  έμ ή; δια
θήκης · ε ίτα  θέλω όπως πάντα  τά  έμά πράγμ.ατα όσα κατέρ
χονται εις έμέ καί έγγίζουσιν έμοί πατρόθεν, μητρόθεν καί 

10 οθεν άλλοθεν όποιωδήποτε τρόπω κινούμενα καί άκίνητα ώσι 
τή  άδελφή μου τή  Φραγγισκίνα μ ετά  τόν έμόν θάνατον. Έ τ ι  
βούλομ.αι ένταφιασθήναι έν τω  ναω του αγίου καί πανευφήμου 
αποστόλου Πέτρου, καί ένδύσχσθαι τό σχήμα τοΟ άγίου Δο

μίνικου, καί όπως οί φράροι του είρημένου μοναστηριού λά- 
15 βωσι τό ένοίκιον του έμοΰ μαγατζένου κειμένου πλησίον τή ς 

έμής οικίας ήν σήμερον έγώ οίκώ, χρόνον ένα, καί αυτοί πλη- 
ρώσωσι τά γ ' ύπέρπυρα του ταραδέγου αυτής · θέλω ούν αυ
τούς λαβεϊν τό ρηθέν ένοίκιον του είρημένου μαγατζένου διά 
τό δύνασθαι αυτούς πληρωθήναι τό σχήμα καί τό άμπιτον όπερ 

20 βούλομαι ένδυθήναι του άγίου Δομίνικου. Έρωτηθείς εϊ βούλε
τ α ι τ ι  έτερον είπεΐν, άπεκρίθη, ότι ού βούλεται ειπεΐν άλλο τ ι .

Έ τ ι  κατά  τήν κ' του αύτου μηνός καλεσθείς δεύτερον ούτος 
ό νοτάριος παρά τοΟ είρημ,ένου κύρ Τζανή Γραδενίγου ήκουσεν 
αύτοΰ είπόντος, ότι βούλεται ό ρηθείς κύρ Τζανής ένα τά  είρη- 

25 μένα άπαντα άγαθά αύτοΰ, μ ετά  τον θάνατον τής Φραγγισκί- 
νας τής αδελφής αύτου, δ ιχδέχητα ι ό ρηθείς κύρ Τζανής ό αύ
τοΰ κομεσάριός· καί μετά  τόν αύτοΰ πάλιν θάνατον, διαδέξων- 
τα ι αύτά οί παΐδες αύτου μερισάμενοι αύτά επίσης· καί ταύτην 
τήν έμήν διαθήκην βούλομαι ακίνητον καί άσάλευτον είναι, 

30 παρακληθεΐσαν ενώπιον του νοταρίου καί των ύπογεγραμ.μένων 
μαρτύρων κύρ Νικολάου Καπέλα καί μαγιστρο-Κωνσταντίνου

678 Κ Ρ Η Τ I Κ Α I
Βενέρη ράπτου καί τοΰ Πέτρου Μοντζενάζου, έτι δέ πρότερον 

Α’νδρέου Κυθηριούτου καί Μαρίας Λουράνζενας.
Έ γ ώ  Μανουήλ Γρηγορόπουλος νοτάριος βασιλικός έκτετύπω - 

κα ταύτην.

Δ I Α Θ Η  Κ  Α I :  679

16. 1502 άπριλίου 26, διαθήκη Κεράννας 5
Θεοδώρου σέρβου.

Τή κ τ ’ του άπριλλίου αφβ’. Έ γώ  Κεράννα γυνή τοΰ Θεο
δώρου σέρβου Τριανταφύλλου Κρουβετζουρα, ασθενής μέν τω  
σώματι, υγιής δέ τω  νοί καί τα ΐς λοιπα.Τς αίσθήσεσι, βουλο- 
μένη προ τοΰ έμοΰ θανάτου διαθειναι πάντα  όσα ύπό τήν 10 
έμήν έξουσίαν έστίν, εϊτε προίξ, είτε άλλο τ ι περιήκον καί έγ- 
γίζον έμοί όποιωδήποτε τρόπω, έπικεκλήμην πρός με ’Αντώνιον 
Δαμιλα νοτάριον βασιλικόν όπως τή  έκείνου γραφή δ ιατάξω  
καί διαθήσωμαι πάντα  τ ά  έμά πράγματα , εέτε κινούμενα εέτε 
άκίνητα, είτε έκεϊνα. Καί πρώτον βούλομαι είναι έπιμελητήν 15 
καί κομεσάριον μόνον ταύτης τή ς έμής διαθήκης Θεόδωρον 
τόν προειρημέναν έμόν άνδοα. Ε ίτα  άφιημι τω  έμω υίω Νι- 
κολάω τήν  εύχήν ρ.ου καί ύπέρπυρα ι' διά τήν  ψυχήν μου, 
σύν τούτω  ένα μή ένοχλήσ-η τόν είρημένον Θεόδωρον τόν άν- 
δρα μου, άλλοτρόπως στερηθή καί των είρημένων ύπερπύρων 20 
ι .  Έ τ ι  άφιημι τω  ίερεϊ τω  ύπηρετοΰντι έν τω  ναω τής Θεο
τόκου λεγομένης κερά Μανολίτισσας ήμισυ σαββατικόν, καί 
ένα ταφώ έν τω  ναω του άγίου Γεωργίου του Μόσχου, όπου 
θέλω ένα δοθή ήμισυ σαββατικόν · ετι τή  ’Αναστασία Μαρμα- 
ράδενα γυναικί τοΰ ποτέ Κωνσταντή Χρυσοχοοΰ ύπέρπυρα γ  25 
διά τήν ψυχήν μ ο υ . Τά λοιπά πά ντα  είτε κινούμενα είτε ά

κίνητα μένοντα έμοί πατρόθεν μητρόθεν καί πα ντί άλλω τρό-



πω ερχόμενα εις έμέ άφίημι τω είρημένω Θεοδώρω καί έμώ 
κομεσαρίω. Έ τ ι  άφίημι τούτω  τω  νοταρίω ύπέρπυρα δ’ διά 

τον κόπον αύτού. Έρωτηθεΐσα εί βούλεται άφιέναι έτερόν τ ι  
αλλαχού που διά την ψυχήν αυτής, άπεκρίθη, ότι ου · καί 

5 ταύτην τήν έμήν διαθήκην βεβαιώ καί βούλοριαι ακίνητον 
καί άμετάθετον ε ίν α ι.

’Εγώ ό Νικόλας ό Ινασάρω μάρτυρας. ’Εγώ ’Ιωάννης Κράμ

πας μαρτυρώ τά  άνοοθεν. Μάρκο και μαγιστρο-Γεώργης Κράμ
π α ; Φουνάραι .

680 Κ  Ρ  II Τ  I Κ  Α  I

10 17. 1502 Ιουνίου 29, διαθήκη Μαρίας Καπέλενας.

Τή κΟ' του ίουνίου αφβ' έ'τει. Έ γώ  Μαρία Ιναπέλενα γυνή 
του Φ ραγγία οίκούσα έν έξωπόρτα Χάνδακος Κρήτης, εύρισκο- 
μένη δέ το παρόν έντός Χάνδακος πόλεοος, άσθενής μέν τω  σώ- 
ματι, υγιής δέ τω  νώ καί ταΐς αίσθήσεσι, βουλομένη διαθέσθαι 

15 καί διατάξα ι π ά ντα  όσα ύπό τήν έμήν εξουσίαν έστί κινούμενα 
καί ακίνητα, έκάλεσα έλθεΐν πρός μ ε ’Αντώνιον Δαμιλαν νοτάριον 
βασιλικόν, όπως τή  εκείνου γραφή διαθέσωμαι καί διατάξω μαι 
π ά ντα  τά  έμά πρά γμ α τα  κατά τήν έμήν βουλήν καί γνώμην. Καί 

πρώτον απάντων βούλομαι είναι έπ ιμελητήν καί κομεσάριον ταύ- 
20 της τής έμ ή; διαθήκης τον ευλαβή ιερέα π α πα  κυρ Νικόλαον 

ΙΙανεύφημον. Ε ίτα  άφίημι τω  Γεωργίω τω  έμω υίώ πασαν τήν 
έμήν προίκα δοθεΐσαν έμοί παρά του πατρός μου έν τω  καιρώ 
τής υπανδρείας μου, καθώς φαίνεται γραφή τού κυρ Γεωργίου 
Χούμνου νοταρίου. ’Έ τ ι  καί άλλο παν πράγμ.α κινούμενον καί 

25 ακίνητον αναμένει έμέ πατρόθεν, μητρόθεν ή άλλοθέν ποθεν 
πα ντί τρόπω εις έμέ κατερχόμενον, ή άναμένον έμέ, άφίημι 
τω  είρημένω Γεωργίω τω  έμω τέκνω . Έ άν δέ ό ειρημένος

μου υιός άποθάνη προ τής νομίμου ήλικίας, (δέ έτά  λεγ ίτ ιμ α ) 
έστωσαν πά ντα  τά  έμά πράγματα , ε ίτε  προίξ ε ί τε  άλλο 

πραγμα  είτε έκεΐνο, εις τήν έκκλησίαν του Σωτήρος Χρίστου 
τού έπιλεγομένου Σκουλοΰδη, διά τήν ψυχήν μου μετά  δέ τήν 
ρηθεΐσαν ήλικίαν αύτου, έστοοσαν όπου ό ρηθείς Γεώργιος βου- 5 

λήσεται· καί Iva μή έ'χη έξουσίαν ό ρηθείς έμός υιός εις τά  
είρημένα έμοΟ πράγματα  μεταχειρίσασθαι προ τής είρημένης 

ήλικίας, ειτε χρήμ.ατα, είτε στάμ-πελε, είτε έκεΐνα, άλλά μ.ε- 
νέτωσαν έν ταΐς χερσί του είρημένου έμοΰ κομεσαρίου του 
ρηθέντος ίερέως, καί αυτός ό ρηθείς ίερεύς κυβερνάτω ώς υιόν χο 
αύτου. ’Εάν δέ ό ρηθείς πα ΐς άποθάνη προ του είρημένου και
ρού τή ς νομίμου αυτού ήλικίας, άγορασθήτω έ'ν στάμπελε, όπως 
φανήται τω  έμω ρηθέντι κομεσαρίω, διά  των χρημάτων, ά εύρε- 
θήσονται έν τα ΐς χερσίν αύτου, όπως ό καρπός ή ένοίκιον τού 
είρημένου σταμπέλου έσται τω  είρημένω ναω του Σωτήρος Χρι- 15 
στου διά τήν ψυχήν μου · εί δέ εΐη στάμπελε, τό ένοίκιον έσται 
του είρημένου ναού. Καί τα ύ τα  λέγω, έάν προ τής είρημένης 
ήλικίας ό ρηθείς παΐς άποθάνη, θέλει ταφή έν τω  είρημένω ναω. 
Ε’ριοτηθεΐσα εί βούλεται άφιέναι ή είπεΐν τ ι  έτερον παρά τ ά  
είρημένα, άπεκρίθη, ότι οΰ· καί τα ύ τα  βεβαιώ καί βούλομαι 20 
ακίνητα είναι κα ί άμετάθετα , ένοόπιον τούτου τού νοταρίου 

καί τών ύπογεγραμένων μαρτύρων.
Ιο Anzolo Mesano testem onio  . Έ γ ώ  Μ ιχαήλ Μουρίσκος νο

τάριος τή ς βασιλικής έξουσίας μάρτυς ή μ η ν . Έ γ ώ  Μανόλης 
Τερμιτίν Κρεβετζουρας μάρτυς εις τ ’ άνω γεγραμ.μένα · καί μ.α- 25 

γιστρο-Μάρκος Ά σάνης μάρτυς καί αυτός.
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18. 1502 ίουλίου 31, διαθήκη Νεράτα; Σαρτουρου,

Τή λα ' του Ιουλίου αφβ'. ’Εγώ Νεράτα γυνή του κυρ Κων
σταντίνου Κορωναίου Σζρτούρου οίκοϋσα έν Χάνδακι νήσου 
Κρήτης, ασθενής μέν τώ  σώματι, υγιής δέ τώ  νώ, καί ταΐς 

5 λοιπαΐς αίσθήσεσι, φοβουμένη μή άπανθρωπισθώ προ του έμέ 

ποιήσαι διάταξιν καί διαθήκην κατά  τήν έμήν γνούμην καί 
βούλησιν, ήβουλήθην καλέσαι πρός με ’Αντώνιον Δαμιλά νοτά
ριον βασιλικόν, ό'πως τή  αύτοΰ γραφή διατάξω μαι πά ντα  δσα 
ύπδ τήν έμήν έξουσίαν έστί, ε ίτε  προίξ ε’ίτε άλλο τ ι  αναμένει 

10 έμ.έ πατρύθεν ή μητρόθεν άλλοθέν ποθεν. Καί πρώτον απάν
των ποιούμαι κομεσάριον καί επ ιμελητήν ταύτης τής έμ-ής 
διαθήκης τον εΐρημένον κυρ Κωνσταντίνον τον έμ.όν άνδρα · 
ε ιτα  άφίημι τή  'Αννη Ουγατρί τής ψυχής μου ύπέρπυρα σ' με
τ ά  τον έμον θάνατον εις ώραν υπανδρείας αυτής, έκ τής έμής 

15 τής προικός, ή τις ήν δσα περιέχει ή γραφή του π ο τέ  κυρ 
Φραγγίσκου Καστροφύλακος. ’Έ τ ι  άφίημι τω  ναω του Σωτήρος 
Χρίστου έπιλεγομένου Σκουλούδη εις λειτουργίαν ύπέρπυρα ν' 
διά τήν ψυχήν μου, καί ί'/α δοθώσι καί πληρωθώσιν αυτά εις 
χρόνον ένα τ ά  ή μ. ίση μετά  τον έμον θάνατον, τά  λοιπά ήμίση 

20 εις χρόνους β' μετά  τον έμον θάνατον. "Ετι άφίημι τή  Ί ’ζου- 
άνα θυγατρί του Γεούργα του Κουρφιάτη ύπέρπυρα ν' δοθη— 
σόμ.ενα εις ώραν υπανδρείας αυτής διά τήν ψυχήν μου · καί ί'να 
ό είρημένος έμδς κομεσάριος μνημονεύη διά των ιερέων μ.έχρι 
χρόνον ένδς κατά  τήν συνήθειαν των ανατολικών ιερέων · θέλω 

25 δέ ί'να το ρέστος καί τά  λοιπά τής έμής προίκας καί ε ϊτ ι  
άλλο αναμένει έμ.έ όποιωδήποτε τρόπω πατρόθεν ή μητρόθεν 
•η άλλοθέν ποθεν ώσι καί γένωνται τω  είρημένω έμώ άνδρί 
μετά  τον έμον θάνατον, διά τήν ψυχήν μου · μένή δέ έν τα ΐς 
χερσίν αύτου ή έμή προίξ, ήτο ι τδ  ρέστος αύτής εις τά ς χεΐ-

_

ρας αύτοϋ σιγούρα εις τδ στάμπελε αύτου, δπως πάλιν μ ετά  
τδν αύτου θάνατον τά  έμά τέκνα διαδέχωνται τδ  ρηθέν ρέ
στος, έπίσης μερισάμ,ενοι αύτά · άποθανόντος δέ του έτέρου 
τέκνου, διαδέχετα ι τδ έτερον ■ άποθανόντων δέ άμ.φοτέρων, (δσι 
καί ύπάρχωσι διά τήν ψυχήν μου τά  τέκνα πάλιν αυτών τών 5 
είρημένων έμών τέκνων · άποθανόντων χωρίς τέκνων, άπελθέ- 
τωσαν καί δοθήτωσχν ύπέρπυρα ρ' τ ιν ί πα ιδ ί θηλυκώ πένητι 

πρδς τδ ύπανδρευθήναι, τά  λοιπά τού ρέστους άπελθέτω  τ ά  
ήμίση εις φυλακήν, καί τ ά  λοιπά ήμίση εις τδν άγιον Αάζα- 
ρον, διά τήν ψυχήν έμου απάντω ν. Έρωτηθεΐσα εί βούλεται 10 
είπεΐν ή άφιέναι τ ι  έτερόν τινι, άπεκρίθη, δ τ ι ού' · καί τα υ τα  · 
βεβαιώ ένώπιον τούτου του νοταρίου καί τών ύπογεγραμμέ- 

νων μαρτύρων.
’Εγώ Γεώργης Καλόθετος μάρτυς. ’Εγώ Μανόλης Κρεβετζου-

Δ I A Θ H  Κ  A I .  083

& ’ς τ’ άνω γεγραμμένα μάρτυς 15

19. 1503 αύγούστου 29, διαθήκη Μαργε'τας Δετομάζη .

Τ ή κθ' του αύγούστου αφγ' έ τ ε ι. Έ γ ώ  Μ αργέτα γυνή του 
Τζουάνε Δετομάζη οϊκοΰσα έν Χάνδακι νήσου Κρήτης, ύγιής 
καί τδ  σώμα καί τδν νουν καί τάς λοιπάς αισθήσεις, φοβου- 
μένη μήπως άρπαγώ τής έντευθεν ζωής πρδ του έμέ διαθεΐναι 20 
πάντα  δσα είσίν ύπδ τήν έμ.ήν έξουσίαν είτε προίκα είτε δε- 

μενσίρις, έκάλεσα ’Αντώνιον Δαμιλα νοτάριον βασιλικόν, δπως 
τ ή  έκείνου γραφή διαθήσωμαι τήν τε  έμήν άπασαν προίκα καί 
δεμεσίριαν κα τά  τήν έμήν ορεξιν καί διάθεσιν. Καί πρώτον 
απάντων βούλομαι τήν κερά Ό νέσταν τήν έμήν μητέρα είναι 25 
έπιμελητήν καί κομεσαρίαν ταύτης τής έμής διαθήκης μόνην, 
ό'πως παραπέμψη καί κυβερνήσή αύτή καθώς έγώ ύποκατιουσα 
ύποθήσομαι· ειτα άφίημι πασαν τήν έμήν προίκα τοΐς έμοΐς



τέκνοι; τή  τε  Πολυξένγ) καί τ γ  Φρατζοΰ καί το ΐ; άλλοι; μου 
τέκνο'.; όσα εύρεθήσομαι έχουσα μετά  τον έμδν θάνατον, με- 
ρισθώσιν έπίση; τά  τ ε  άρσενα καί θήλεα · καί εάν έξ αυτών 
άποθάνγι προ τ ή ; νομίμου ηλικία ;, έπαναστραφήτω ή προίξ μ.ου 

5. εί; τά  λοιπά τέκνα· καί οΰτω αέχρι του έσχάτου, εί καί έ'ν 
έσται τδ  έναπολειφθέν, λαμβάνγί πασαν την  έμήν προίκα. ’Εάν 
δέ πάντα  άποθάνωσι προ τ η ;  νομίμου ηλικία;, έπιστραφήτω 
εί; τ·ην έμήν είρημένην μητέρα καί κομεσαρίαν ζώσαν · εάν δέ 

αΰτη ή μητηρ μου εύρεθη άποθανουσα πρότερον προ του θα- 
10 νάτου των έμών τέκνων, καί του υστέρου του άπολειιρθέντο;, 

εΐ τε  μετά  τον θάνατον αυτή ; εύρεθή ζών έκ των έμών τέκνων, 
είτε  καί αύτά  πά ντα  άποθάνωσι προ τ η ; νομίμου ηλικία ; ώ ; 
είρηται, θέλω ένα μ ετά  τον θάνατον απάντων των έμών τέκνων, 

τ ή ; μ.ητρό; μου άπολειπούση;, όπω; λαμβάνγί το μοναστήριον 
15 του άγιου Φραγκίσκου ΰπέρπυρα τ ’ διά την ψυχήν μου, καί 

αυτοί οί φράροι ποιώσι λειτουργία; ρ' καί έν σέκιον μέχρι τής 
άναλώσεω; τών είρημένων ΰπερπύρων τ '. Μετά δέ τον θάνατον 
τών έμών τέκνων, ζώση; τ η ;  έμη: μητρδ; καί μη ζώση;, ά- 
ο ίημ ι τδ  χωρίου την Κόλεναν τώ  είρημένω Ί ’ζουάνε τώ  άνδοί 

20 μου. Έ τ ι  άφίημι τή  Αίκατερίνγ τή νένα μ.ου ΰπέρπυρα ν’ μ.ετά 
τδν έμ.δν θάνατον καί μ ετά  τδν θάνατον τών έμών τέκνω ν. 
Ε ’τ ι  θέλω ινα οί φράροι του αγίου Φραγκίσκου κειμένου έν 
τώ  άκρω τ η ;  πόλεω; Χάνδακος, λαμ,βάνωσι τόσον δσον έστίν 
ίκανδν πρδ; τ ά ; λ' λειτουργία; του αγίου Γρηγορίου καί άλλα; 

25 λ ’ του Σταύρο0, καί τ ή ;  Θεοτόκου ξγ', διά την ψυχήν μου, 
έξω τών είρημένων ύπ. τ ' · αί λοιπαί τή ; έμ η ; προικδ; δοθή- 
τωσαν πρδ; υπανδρείαν τριών τινων θηλυκών πτω χώ ν διά την 
ψυχήν μου · καί τα υ τα  έστωσαν τ ά  άναγεγραμμένα μετά  τδν 
θάνατον άπάντιον τών έμών τέκνων τών τε  δντων καί τών 

30 έσομένων · ζώντων δέ αυτών, μόναι αί λειτουργίαι του αγίου 
Γρηγορίου καί του Σταυροϋ καί τ η ;  Θεοτόκου έξοδιάσθωσαν
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μ ετά  τδν έμδν θάνατον· τά  τριακόσια δέ ΰπέρπυρα ατινα 

ά'ρίημι τώ  άγίω  Φραγκίσκο ώ ; άνωθεν είρηται, έστωσαν το ΐ; 
έμ ο ΐ; τέκνοι; η τέκνω μετά  τδν έμδν θά να το ν  ή μητηρ μου 
δέ ή κερά Ό νέστα , ζώντων τών τέκνων καί άποθανόντων, λαμ-

βανέτω την έμήν δεμεσοοιαν.......................................................................5
δουκάτα πεντηκοντα, μετά  τδν έμδν θ ά ν α τ ο ν ...........................
Ε’άν δέ τά  έυ.ά τέκνα πάντα  άποθάνωσι πρδ τη ; νομ,ίμου "ηλι

κ ία ;, έστωσαν άπαντα τή  έμή εΐρημένγ μητρί καί κομεσαρία, 
κα ί αύτή δότω τά  τ ’ ΰπέρπυρα τώ  μ.οναστηρίω του άγιου 
Φραγγίσκου καί τ ά ; άλλα; είρημένα; λειτουργία;, έξω μόνον 10 
τ ή ;  Κόλενα;, ήν άφίημι τώ  έμώ είρημένω άνδρί μετά  τδν 
θάνατον τών έμών άπάντων τέκνων, ώ ; είρηται · μετά  δέ τδν 
α ύτή ; θάνατον καί τδν έμδν καί πάντων τέκνων, έστωσαν καί 
γινέσθωσαν τά  άλλα ψυχικά καί αί ύπανδρίαι, ώ ; είρηται · τά  
δέ ν' δουκάτα τ ή ; δεμησορία; έστω έν τή  έξουσία α ύ τή ; τ η ;  15 
μητρό; μου ποιήσαι καί διατεθήναι αΰτη ώ ; βούλεται μόνον · 
ζούντων δέ τών έμών τέκνων ί  πάντω ν η ενό;, έστω πασα 
ή προίξ αΰτοΐ;, πλήν τή ; είρημένη; δεμεσορία; τών ν' δουκά
των, καί τών λειτουργιών του άγίου Γρηγορίου καί τ η ;  Θεο
τόκου καί του Σταυρου· τα υ τα  δοθητωσαν ζώντων τών έμών 20 
τέκνων, μ ετά  τδν έμδν θάνατον . Έρωτηθεΐσα εί βούλεται 

άφιέναι διά την ψυχήν αυτή ; ή έν τώ  άγίω  Ααζάρω -η άλ- 
λαχοΰ που, ειπεν ότι ού βούλεται· καί ταύτην την έμήν δια
θήκην βούλομαι άσάλευτον καί βεβαίαν. Έ τ ι  άοίεμι μετά  τδν
θάνατον τών έμών τέκνων καί έμοΰ ΰπέρπυρα ρ' διά την  ψυ- 25

χήν μου τγί κερα Φραγγισκίνγι Λ ίμενα .
Έ γώ  ό Νικόλα; ό Κασάρο; μ,άρτυ; είμ ί εί; τά  άνω γ έ -

γραμμένα. Έ γ ώ  Γεούργιο; Μ αρμακιώτη; μάρτυ; παρακληθεί; 
έγραψ α. ’Εγώ ’Ιωάννη; ΙΙαπαδόπουλο; μάρτυ; παρακληθεί; 

έγραψ α. ' ^0
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20. 1503 οκτω^ρίου 25, διαθήκη Κεράνας Θηκαρα.

Τή κε' του όκτωβρίου αφγ'. Έ γ ώ  Κεράννα γυνή τοΰ Λιά- 

χου νομικοΰ θηκαρα οίκοΰσα έν Ίουδαία Χάνδακος Κρήτης, 
ασθενής μέν τώ  σώματι, υγιής δε τον νοΰν καί τάς λοιπάς 

5 αισθήσεις, φοβούμενη μήπως προαρπασθώ ύπο τοΰ θανάτου πριν 
διαθέσθαι καί δ ιατάξαι πάντα  τά  έμά όσα ύπο τήν έμήν εξου
σίαν έστίν, έποίησα καλέσαι προς με ’Αντώνιον Δαμιλα νοτά
ριον βασιλικόν, όπως τη  αύτοΰ γραφή διαθήσωμ,αι αύτά καθώς 
έγώ εχω θελήματος. Καί πρώτον άφίημι κομεσαρίους καί έπ ι-  

10 μελητάς ταύτης της έμής διαθήκης Λιάχον τον είρημένον έμόν 
άνδρα καί Ά βραχά  Πίλην τον έμόν θειον, καί ’Ιακώβ δέ Ά β α - 
δήατον βαφέα- καί είτα  άφίημι τώ  είρημένω έμφ άνδρί καί 
κομεσαρίω τώ  Λιάχω ύπέρπυρα φ’, ζώσης τής θυγατρός έμοΰ 
τής Σαρούλας καί μή ζώσης, συν γε  μήν τα ύτη  τή  υποθέσει 

15 καί τή  κοντετζιόν, ΐνα έάν ούχ ύπανδρευθή εις ό'λην αύτοΰ 
τήν ζωήν, εΐ δέ μή, έστω έστερημένος τών εΐρημένων ύπερ- 
πύρων φ', ά άφίημι αύτώ έκ τής έμής προικός · τ ά  λοιπά 
πάντα  τής έμής προικός άφίημι τή  εΐρημένη Σαρούλα τή  θυ- 
γ α τ ρ ίμ ο υ - ήτις προίξ έστίν ύπέρπυρα χιλιάδες β' καί ή'μιση, 

20 ώς έγώ λέγω, καί τον οίκον τώ  ΐουδαϊκώ μακελείω παρακεί
μενον · έτι άφίημι καί τάς βίτζας καί τάς δυνάμεις ας εχω 
άπάσας τή  εΐρημένη μου θυγατρί τής οικίας μου έν ή σήμερον 
οίκώ κειμένης έν τοϊς τζαγκαρίοις τής Ίουδαίας, κα. ϊνα μή 
δύναταί τις δώσαι τιν ί άνθρώπω ξένω οίκεΐν αυτήν, εί μή μόνον 

25 ό άνήρ μου καί το παιδίον μου οίκείτω έν α υ τ ή . 'Ε τ ι  άφίημι 
έν τώ  μασγιδιένι μέτρα έλαίου τρ ία . ’Έ τ ι  άφίημι τώ Μωϋσέ τω  

άδελφω μου ύπέρπυρα ν’ διά τήν ψυχήν μ ο υ . Ά φ ίημ ι δοθήναι εις 
δύο άνδρόγυνα π τω χά  ύπέρπυρα ν’, ήτοι κε' έκάστω . Έ τ ι  άφίημι 
ύπέρπυρα ε' τή  Κοντομουρίνα διά τήν ψ υ χή ν . Έ τ ι  τώ  ΓΙλεκτώ

τω  Κρυβάρη ύπέρπυρα ι'. 'Ε τ ι  ύπέρπυρα κε' τή  θεία τή  Καλή
τοΰ Μοσχά. Έ τ ι  θέλω ό'πως οί κομεσάριοί μου ύπανδρεύσωσι 
τό είρημένον μου τέκνον εις τήν ήλικίαν χρόνων ιγ ’ · άποθα- 
νούσης δέ αυτής προ τοΰ γενέσθαι τών είρημ.ένων χρόνων ιγ ,  
ποιησάτωσαν έκ τής προικός μου έλεημοσύνας εις π τω γά  άν- 5 
δρόγυνα, καί μήλα αργυρά εις τό μασγίδιον ζευγάριον έν. 'Ε τ ι  
έάν δέ τό έμόν παιδίον ή Σαρούλα ούκ έχει καλήν συντρο

φιάν μετά  τοΰ άνδρός μου, λαμβανέτωσαν οί λοιποί κομεσάριοί 
μου το είρημένον μου τέκνον καί τά  λοιπά πράγματα, έξω 
τών εΐρημένων ύπερπύρων φ-, άτινα άφίημι αύτώ τω  Λιάχω 10 
μή ύπανδρευθέντι ■ ύπανδρευθέντι δέ, έστω στέρησις αύτώ τών 
εΐρημένων φ' ύπερπύρων, καί έστωσαν αύτά τά  φ' ύπέρπυρα
τώ  είρημένω έμώ τέκνω . 'Έ τ ι άφίημι τή  ’Αργυρή τοΰ Κούτλου
ύπέρπυρα κε', καί ύπέρπυρα ε' τώ Κ αμπαρή . Έρωτηθεΐσα εΐ 
βούλεται εΐπεΐν ή άφιέναι τ ι έτερον, πλήν τών εΐρημένων, άπο- 15 
κριθεΐσα ή Κεράννα εϊπεν, ότι ού βούλομαι, καί ταύτην βεβαιώ, 
καί βούλομαι ταύτην τήν έμήν διαθήκην βεβαίαν καί άμετα- 
κίνητον ε ίν α ι.

Μάρτυρες παρακεκλημένοι (ύπογράφανται δ ί εβραϊκών χα ρα 
κτήρων). 20

Δ I Α θ  II Κ  Α I .  «81

21. 1503 νοεμβρίου 24, διαθήκη
Βαρβάρας Μοσχολε'ου Συρίγου.

Τή κδ’ τοΰ νοεμβρίου, ετει αφγ'. Έ γώ  Βαρβάρα γυνή τοΰ 
ποτέ κυρ Μοσγολέου Συρίγου, οίκοΰσα έν Χάνδακι νήσου Κρή
της, άσθενής μέν τό σώμα, ύγιής δέ τον νοΰν καί τάς λοιπάς 25 
αισθήσεις, φοβουμένη μή προαρπαγώ τής παρούσης ζωής προ 
τοΰ εμέ διαθεϊναι καί τάξα ι τήν έμήν προίκα κατά  τήν έμήν 
γνούμην καί διάθεσιν, έποίησα καλέσαι ’Αντώνιον Δαμιλα νοτά-
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ριον βασιλικόν, όπως τή  έκείνου γραφή διαθήσωμαι την έμήν 
είρημένην προίκα κατά  τη ν  έμήν γνώμην, καί βουλήν, καί 
προαίρεσιν · νίτις έμή προίξ έστι χιλιάδες ύπέρπυρα β' καθαραί 
χωρίς τών χαρισμάτων, καθώς φαίνεται γραφή τού π ο τέ  κυρ 

5 Φραγγίσκου Καπέλου νοταρίου, ώς έγώ λέγω . Καί πρώτον ά
φίημι κομεσάοιον πιστόν ταύτης της έμής διαθήκης Φ ραγγί- 
σκον τον έμόν υιόν · προς τούτοις άφίημι αύτώ καί την είρη- 

μένην άπασαν έμήν προίκα, ώς άγαθώ καί π ιστώ  μου υίω, συν 
τούτω  δπως ή κεκρατημένος δώσειν τώ  μοναστηρίω του άγιου 

10 Δομίνικου καί έν τώ  ναω του αγίου αποστόλου Πέτρου λει
τουργίας ρ' τού αγίου Γρηγορίου, έν ώ βούλομαι ταφήναι ■ έ'τι 
έν φυλακαΐς ύπέρπυρα ε' διά το έκοαλεΐν τινά ένα πεφυλακι- 
σμένον. Έ τ ι  τή  Αικατερίνη του Θηριανοΰ ύπέρπυρα ε' διά την 
ψυχήν μου . ’Έ τ ι καί τή  Ά νέζη  τή  έμή δουλίδι έ'ν ζεύγος των 

15 έμών σινδονίων τά  παλαιότερα, καί προσκεφαλάδια δ μάνας, 
καί δύο προσκεφαλεδόψιδα, καί έ'ν πάπλω μα  ύπέρ. ιβ', καί 
λινάριν λίτρων ΐ', καί μίαν πόλιαν άνεψιταρένη. "Ετι άφί
ημι τούτω  τω  νοταρίω δουκάτον έν διά τόν κόπον αύτού . 
Τ αύτα  πά ντα  πληρούτω εις έξ μήνας ή καί πρότερον, έκτος 

20 τού χρήματος δουκάτου του νοταρίου. Έ τ ι  άφίημι τή  Ά νέζή  
τή  έμή παιδίσκη ύπέρπ. δ' διά την ψυχήν μου· έρωτηθεΐσα 
εί βούλεται είπεΐν ή άφιέναι καί τ ι έτέρω καί άλλο διά την 
ψυχήν αυτής είπεν, ότι ού βούλετα ι. Έ τ ι  άφίημι το ΐ; λοιποΐς 
μου τέκνοις άρσενικοΐς καί θηλυκοις τήν ευχήν μου, ώς μή - 

25 τηρ αυτών.
Έ γ ώ  ο Νικόλαος ό Κασάρος μάρτυς εις τ’ άνω γεγραμμέ- 

να . Έ γ ώ  Μ ιχάλης Γαλονησής μάρτυς εις τ 'ά ν ω  γεγρα μ μ ένα . 

Ε ’γώ  ’Ιωάννης Κράμπας μ,αρτυρώ τά  άνωθεν .

Δ I A Θ II  Κ. A I . 680

22. 1504 άπριλίου 12, διαθήκη Μάρκου Λελαγρόντα .

Τή ιβ’ τού άπριλίου αφδ’. Έ γ ώ  Μάρκος Δαλαγρόντας υίός 
τού ποτέ Φραγγίσκου οίκών έν Χάνδακι νήσου Κρήτης, υγιής 
μέν τον νοΰν, άσθενής δέ τό σώμα, βουλόμενος διαθέσθαι πάντα  

όσα ύπό τήν έμήν έξουσίαν έστί προ τού άποθανειν, ήθέλησα 5 
καλέσαι ’Αντώνιον Δαμιλα νοτάριον βασιλικόν, όπως τή  έκείνου 
γραφή διατάξω μαι αυτά καθώς έχω βουλήσεως καί γνώ μ η ς.

Καί πρώτον απάντων άφίημι κομ.εσαρίαν ταύτης τής έμής δια
θήκης Μαρίαν τήν έμήν γυναίκα · εΐτα  άφίημι τήν έμ.ήν οικίαν, 
ήν μοί άφήκεν ό ποτέ θεΐός μου ό Γασπαρής ΙΙέμπος, ήτις 10 
κεΐτα ι έν τώ  λεγομένω Μήλ Καντί, τώ  ’Ιωάννη τώ  εμώ υίω, 
έάν δέ άποθάνη προ τής νομίμου ηλικίας τών ιη χρόνων, έστω 
τή  είρημένη Μαρία τή  γυναικί μου αΰτη ή ρηθεΐσα οικία, μετά  
τόν θάνατον τού παιδίου μου, κατά  τήν κοντετζιόν καί τούς 
τρόπους καί τάς κοντετζιόνας καθ’ άς άφιασιν αυτήν έμοί π ο τε  15 
ό ρηθείς Γασπαρής καί ή Μαρία ή γυνή αύτοΰ τού Γ ασπαρή . 
Ε 'τ ι  άφίημι τή  είρημένη Μαρία τή  γυναικί μου τά  ια’ δουκάτα, 
ά μοί οφείλει ό μισέρ Μάρκος 'Γαληνά;, καθώς έν τώ  χειρο- 
γράφω αύτού φ α ίνετα ι. Έ τ ι  άφίημι τή  είρημένη μου γυναικί 
τούς δύο πόδας τών χωραφίων κειμένων έν Καστροβούνα παρά 20 
τή  Σ ιτεία  ύπό τόν τόπον του κύρ Τομή Διολεβάτου, ομοίως 
καί τήν γήν καί τόν καρπόν τού σίτου μουζουρία δ’, κα ί τού 
λινοσπόρου μουζουρία β’ ήμισυ ■ βούλομαι δέ ταφήναι έν τώ  
ναω τού άγίου Ίωάννου τών Φράρων, όπου ή έμή γυνή ποιη- 
σάτω έλεημοσύνην ώς β ού λετα ι. Έ ρωτηθείς εί βούλεται είπεΐν 25 

άλλο τ ι  ή άφιέναι διά τήν αύτού ψυχήν, άπεκρίθη ότι ού 
βούλετα ι.

ΜΕΣ. ΙίΙΙΙΑΙΟΘ. ΣΤ'. 11



Κ Ρ 1 Τ 1 Ι  Κ Α Ι

23. 1504 άπριλίου 17, διαθήκη Μάρκου Άσάνη .

Τή ιζ ' του άπριλίου έτ ι αφδ'. ’Εγώ Μάρκος Ά σάνης υιός 
του ποτέ Γεωργίου, σκυτεύς, οίκων έν Χάνδακι νήσου Κρήτης, 
ύγιής καί το  σώμα καί τάς λοιπάς αισθήσεις αύτου καί τάς 

ρ τής ψυχής αισθήσεις, βουλόμ.ενος διαθέσθαι καί δ ια τά ξα ι πάντα  
τά  έμά πράγμ.ατα κινούμενα καί ακίνητα, δσα ύπό τήν έμήν 
εξουσίαν είσί, πριν τον θάνατον έπ ιστήναί μοι καί σύγχυσιν 
ποιήσαι τα ΐς έμαΐς αίσθήσεσι, καθώς πολλοί των προ έμου 
έφάνησαν παθόντες, έπλησίασα Ά ντω νίω  τώ  Δαμιλα νοτάριο)

10 βασιλικοί, δπως τή  έκείνου γραφή διατάξω μαι καί διαθήσωμαι 
αυτά  κα τά  τήν  έριήν γνώμην καί βούλησιν. Καί πρώτον α
πάντω ν, θέλω Καλήν τήν έμήν γυναίκα είναι επ ιμελητήν καί 
κομεσάριον ταύτης πιστόν τής παρούσης διαθήκης, καί τον 
αδελφόν μου τον ’Αθανάσιον, καί ίνα μ.ή δύνηται ό έτερος αύ- 

15 των ποιήσαί τ ι  χωρίς βουλής καί γνιόμης του ετέρου. Καί διά 
ελευθερίαν τής ψυχής μου ομολογώ όφείλειν τή  Καλογραία, 
καθώς φαίνεται έμώ χειρογράφω, δουκάτα δ', ατινα θέλω δπως 
δοθώσιν αυτή, έάν μή φθάσας έγώ  πληρώσω αύτά  είς τή ν  
ζωήν μ ο υ ' έτ ι οφείλω τώ  Ίανα  Βουργιλα δουκάτα ζ', καθώς 

20 φαίνεται γραφή του κυρ Φανουρίου Τριβιζίου νοταρίου · κα ί 
ει τ ι  άλλο χρέος εύρεθώ όφείλειν, πληρούσθω έκ τών έμών 
πραγμάτω ν. Ε ιτα  θέλω δπως ή θυγάτηρ μου ή Μ ατθαία έχέ- 
τω  τάς εξόδους αυτής έκ τών έμ.ών πραγμάτω ν, εις τον καιρόν 
δέ τής αυτής υπανδρείας λαβέτω  έκ τών έμών πραγμάτω ν 

25 ύπέρπυρα εξακόσια διά  προίκα, καί ετερα ρ' είς δωρήματα· 
έπειδή έχω  λαβών παρά τής είρημένης Καλής τής γυναικός 
μου είς π ρ ά γμ α τα  καί στολισμόν γυναικεΐον, οίμαι κατά τήν 
έμήν κρίσιν άξια είναι ύπέρπ. φ', καί ού'τε γράμμα  τοΟ γάμου 
εύρίσκεται, ουτε άλλη γραφή κατά  τήν  έμ.ήν μνήμην δηλουσα

ταυτα , διά τούτο θέλω ό ρηθείς Μάρκος, δπως καί αυτή 
λαμβάνή διά προίκα αυτής ύπέρπυρα φ’. Τά λοιπά ουτω ; ίστά- 
μενα είς εύ κινούμενα μερισάσθωσαν' έπίσης τά  έμά τέκνα τά  
άοσενικά, καί δσα άλλα εύρεθήσομαι έχων προ τού θανάτου 

μου. ’Έ τ ι  άφίημι τή  Αικατερίνη τή  θυγατρί μου τή  ύπανδρευ- 5 

θείση ύπέρπυρα ι ,  λαβέτω  έκ τών έμών άγαθών, καί τήν ευ
χήν μου, ομοίως καί τά  λοιπά μου τέκνα· καί ένα δώσο)σιν 
απαξ είς φυλακήν ύπέρπυρα ι διά τήν ψυχήν μ ο υ . Καί τά  
μνημόσυνα γενέσθω κατά  τήν τάξιν τής έκκλησίας τών Γραι
κ ώ ν  καί τα υ τα  πά ντα  τά  τε  ψυχικά καί τά  άφεθέντα τοΐς 10 
έμοΐς είρημένοις τέκνοις έστωσαν αύτά μ ετά  τον έμόν θάνατον · 
τ ά  δέ είρημένα ύπέρπυρα φ' έστωσαν φεί ύπό τήν εξουσίαν 
τής είρημένης Καλής, ώς άν π ρά γμ α τα  αυτής καί ώς άν προίξ 
ιδία α υτής. Έρωτηθείς, εί βούλεται είπεΤν ή άφιέναι τ ι  τινί 
έτέρω άλλο τ ι παρά τά  είρημένα άνωθεν, άπεκρίθη, δτι ού 15 
βούλομαι. Καί τα υ τα  βεβαιώ έγώ ό ρηθείς Μάρκος, καί βού
λομαι άμετάθετον καί άκίνητον είναι ταύτην τήν έμήν δια
θήκην καί βέβαιον.

Α Ι Α Θ Η Κ  Α Ι .  091

24. 1504 ίουνίου 1, δεύτερα διαθήκη
Βαρβάρας Μοσχολέου Συρίγου . 20

Τή α’ τοΟ ίουνίου αφδ’ έ τ ε ι . ’Εγώ Βαρβάρα γυνή του ποτέ 
Μοσχολέου Συρίγου ασθενής μέν τώ  σώματι, ύγιής δέ τον νουν 
καί τάς λοιπάς αισθήσεις, βουλομένη διαθεΐναι πά ντα  τά  έμά 
πρά γμ α τα , δσα ύπό τήν έμήν έξουσίαν έστί κ ινητά καί άκ ί- 

νητα καί δσα ή έμή προίξ περιλαμβάνει, έποίησα καλέσαι 25 
πρός με ’Αντώνιον Δαμιλα νοτάριον βασιλικόν, δπως τή  έκείνου 
γραφή διαθήσωμαι τήν είρημένην έμήν προίκα, κατά  τήν έμήν 
γνώμην καί διάθεσιν, καί πρώτον απάντων άφίημι κομεσαρίους
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ταύτ·/ι; τής έρής διαθήκης Άνδρέαν καί Φραγγίσκον του; έρούς 
υιούς, δπως παραπέρψωσι τχύτη ν  τήν έρ.ήν διαθήκην καθώς 

έγώ θέλω καί βούλορχι · καί είπα θέλω δπως οί είρηρένοι ρου 
υιοί ρερίσωνται άπασαν την έρήν προίκα επίσης καί ίσως*

5 έξαιρουρένου πρώτον του είσωχώρου έρπροσθεν της θύρας έρού

του ρεγάλου, έν ώ σήρερον άλωνεύουσιν, δστις είσούγωρος έστω 
τω  είρηρένω Φ ρχγγίσκω  τώ  έρώ υίώ ράνω · τά  λοιπά της 

προικός ρου ρερισάσθωσαν έσω; καί έ π ίσ η ;. ’Εάν δέ ό ρ εγ ά -  
λος ρου υίδς ό ’Ανδρέχς ένογλήση τον Φραγγίσκον, διότι άφήκα

10 αύτώ πλέον το είρηρένον είσώχωρον, έστω έστερηρένος παντε
λώς της έρής προικός. Έ τ ι  άφίηρ.ι τη  Μαρία τη  θυγατρί ρου 
τή  Σαγιάδενα τήν ευχήν ρου καί ύπέρπυρα ε’. Τή Μαδελού- 
τ ζ α  τή  θυγατρί ρου όροίως ύπέρπυρα ε' καί την εύχήν ρου . 
Εντ ι  άφίηρι τη  Γενή τη  έρή άναθρέπτω ύπέρπυρα ν', καί 

15 δπω ; έκάτερος των υιών ρ.ου δώση αύτή ύπέρπυρα κε', εις και
ρόν ύπανδρείας αυτής· έτι τη  Ά νέζη  τη  κοπέλα τό στρώρα 
έν ώ κ εΐτα ι καί λίνον λίτρας κε' ρ ετά  τον έρόν θάνατον. “Ε τι 
τη  Ζ α ρ π έτα  τή  κοπέλα ρου ήν ύπάνδρευσα ύπέρπυρα ε' · καί 
εις φυλακήν ύπέρπυρα ε', διά το έκβαλεϊν πεφυλακισρένον. Έ τ ι  

20 άφ ίηρ ι τούτω  τώ  νοταρίω δουκάτον έν διά τον κόπον αυτού 
Ε ’ρωτηθεΐσα εί βούλεται είπεΐν -η άφιέναι τ ι  έτέρω τιν ί, άπε- 

κρίθη δτι ού'. Καί ταύτην την έρήν διαθήκην βεβαιώ καί βού- 
λοραι ακίνητον είναι, παρακληθεΐσαν ένοίπιον τών ύπογεγραρ- 
ρένων ρ.αρτύρων. Μάρτυρας έγώ ό π α π ά  ’Ιωάννης ό Ινακα&ας * 

25 ράρτυρας έγώ Μιχέλης Γχλονησής · έγώ Γεώργιος Κλότζας 

ραρτυρώ τά  ε’ιρηρένα . Ον
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