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Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά
Βυζαντινοίς

Μιχαήλ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 67-76
ΑΘΗΝΑ 1926

ΐίΕΡ! TON KOTTIITQN ΗΤΟΙ TON ΚΥΒΙΣΤΩΝ
ΠΑΡΑ

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ι !
•" « r < »

1. Ή χαρτοποιία δέν είναι Ιφεύρεσις τών νεωτέρων χρόνων, άλλ*
ή μανία.ίο*} παίζειν τυχηρά παιγνίδια ήτο άρχαιόθεν διαδεδομένη παρ'
Έλλησιν καΐ Ρωμαίοις, έξ ών μετεδόθ-η είς τους Βυζαντινούς.
Οί τοιαοτα τυχηρά παίγνια παίζοντες έκαλουντο ποττινταΐ ή χυ·
ßiatai.
Ή πληθύς τών άπαντωμένων είς τάς πηγας νόμων δι' ών
προεβλέποντο πλε!σται δσαι περιπτώσεις λεπτομερείς, αί σωματικαΐ καΐ
άλλαι ποιναί αί έπιβαλλόμεναι είς τους κυβιστάς καΐ αί άστικαΐ διατά
ξεις περί τών συνεπειών τών παικτών αποδεικνύουν δτι ή μανία αδτη είχε
καταλάβει δλους τους ανθρώπους πάσης τάξεως ως μαρτυροΟσιν αί περί
αυτών διατάξεις του πολιτικού δικαίου, ώς καΐ οί κανόνες τών αγίων
Συνόδων, αίτινες επανειλημμένως απησχολήθησαν μέ το άντικείμενον
τοοτο.
Παρά τοΤς ΒυζαντινοΤς μετεφέρθη το πάθος καΐ Ιθος τοΟτο, ώ; καΐ
άλλα πολλά, έκ Ρώμης.
2. Οί Ρωμαίοι ήσαν μανιώδεις παΐκται τυχηρών παιγνίων, alea
καλουμένων, μετεχειρίζοντο δέ τους κύβους (tessera lusoria) είς τα τυ
χηρά παίγνια, Ιπίσης το talus ( ι ) =άστράγαλος Ελληνιστί.
Τα tesssera lussùria μετεχειρίζοντο δπως παίζουν μονά ή ζυγά
(par impar ludebant). Επίσης Swpov παίγνιον puodeeim scripta ή
scriptula ή καΐ bis sena puncta.
Οί Ρωμαίοι συνήθιζον είς τα γεύματα κατά τήν ώραν του πότου
να παίζουν τους κύβους (alea) άτινα ήσαν δύο είδών, tessera καΐ alii. Οί
(1) Ό 'Οράτιος (Ώδ. III 24, 58) κατακρίνει τήνεκλυσιν τών ηθών τών PÌCμαίων lì.Ι της εποχής του και δια τών εξής μέμφεται της χαρτοπαικτικής μα
νίας τον. 'Αναφερών περ. νέου τινός ελευθέρου λέγει: «Φοβείται τά κυνήγια, γνω
ρίζει δμως κάλλιστα τα παίγνια καΐ αυτόν τόν Έλληνινόν ρόμβο ν, αλλ* όμως
άγαπφ μάλλον πβρισσότερον τά τυχηρά παιγνίδια τά άπαγ ρευόμενα υπό τοΰ
Νόμου».
ΟΙ έξ επαγγέλματος παΐκται τυχηρών παιγνιδιών (aleatores ή aleones)
«ατά τους χρόνους τοΰ Κικέρωνος εθεωρούντο άτιμοι. (Kir. Phil. 2. 23.) Κυβευτής κα? εΐται ό κυβευων (παίζων ψάρια) και έν γένει πα ζων τυχηρά παι
γνίδια.
*0 'Αριστοτέλης λέγει περί αυτών «ό μέντοι κυβευτής και ό λωποδύτης
και ό ληστής τών απελεύθερων εστίν».
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αρχαίοι ήγάπων. τα πα(γνια (ταύτα διότι δέ\( άπ^,ιουν σωματικήν έργασίαν. Ό οέ Αύγουστος εισήγαγε κατά τα γεύματα εΐδός τι τυχηροο
παιγνίου, ομοίου μέ τ * λαχεία της σήμερον.
3. Τα χαρτοπαίγνια άπηγορεύθησαν εν Ρώμη δια των Νόμων lex
Titia καΐ Publica ή (Publicia de lusu) καΐ Cornelia δι' ων κατεδιώκοντο οί χαρτοπαίζοντες επί χρήμασιν·· (1. 3 de aliae) καί μόνον έπετρέποντο κατά τα Saturnalia, κατά τον μήνα Δεκέμβριον.
Καί οί μέν πλούσιοι Ιπαιζον κύβους επί χρήαασιν, οί δέ-πτωχοί
μέ κάρυα.
Καί δ βασιλεύς τού γεύματος Ίσοδαίτης δστις Ιδιδε διαφόρους
ελευθερίας καί αστείας δίαταγάς, εξελέγετο δια τού παιγνίου των
κύβων.
4. 'Eni Χριστιανισμού.
Έ π ί τών μεταγενεστέρων χρόνων έπί
Χριστιανισμού ή κυβεία Ιλαβε μεγάλα ς διαστάσει: καί μεταξύ τών ιε
ρωμένων ακόμη, oC ο καί οί άγιοι Πατέρες της 'Εκκλησίας και αί σύ
νοδοι έπετέθησαν κατά τών παικτών καί δια διαφόρων κανόνων καί
αφορισμών καί άλλων έπιτιμίων προσεπάθησαν να περιορίσωσι την χαρτοπαιξίαν, ήν οί πολιτικοί νόμοι δεν ήδύναντο ν' άναχαιτήσωσιν. Ούτω
κατά τον θ·έίον Χρυσόστομον το να κυβεύη τις ή να παίζη παίγνια είναι
αίτιον πολλών κακών. « Ή περί τό κυβεύειν σπουδή βλασφημίας καί
ζημίας, οργάς καί λοιοωρίας καί μύρια έ*τερα τούτων δεινότερα πολλάκις
είργάσατο». Κατά δέ τον ΜΓ' κανόνα τών αγίων Αποστόλων «ύποδιάκονος ή άναγνώσ;ης ή ψάλτης δμοίαν ποιών (παίζων δηλ. κύ
βους) παυσάσθω ή άφοριζέσ9·ω.» 'Ωσαύτως καί λαϊ/.ός.
Ή Ç'. Οικουμενική Σύ^οοΌς δια του Ν \ κανόνος ερίζει. «"Μηδένα
τών απάντων είτε λαϊκών είτε κληρικών, κυβεύειν άπο τοο νυν ει δέ
τις τούτω φωρα9·εΐ πράττων, ει μέν κληρ-.κος εΐη καθ·αιρήσθω, εί δέ
λαϊκός άφορήσθ·ω».
. ;
Κατά τον έρμηνευτήν έμποδίζουσιν οί πατέρες ούτοι το.να παίζ^τις
κύβους, ήτοι ζάρια ή χαρτιά ή ντάμα ή άλλα τοιαύτα παιγνίδια κανέ
νας λαϊκός ή κληρικός.
5. ΈπΙ 'Ιουστινιανού.
'Επειδή ή χαρτοπαιξία κατά τους χρό
νους τοο 'Ιουστινιανού έλαβε μεγάλην Ικτασιν καί διάδοσιν, επαιζον δέ
κύβους δλοι καί πανταχού, εΣς δημόσια καί Σδιωτικά μέρη, ήμέραν τε
καί νύκτα, 6 'Ιουστινιανός δια διατάξεως (περιεχόμενης εις τον Κώδ.
Γ.'ν. 42 του 529) άπηγόρευσεν το κυβεύειν.καί έτέτρεψε yçç παίζονται
μόνον ΑΠ^τε παίγνια. Άπηγόρευσεν δμως να παίζουν καί οί πςλυ πλρύ-
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σιοι ακόμη πέραν του ενός χ^υσοΰ Την έπίβλεψιν της εφαρμογής των
διατάξεων τούτων άνέθηκεν εις τους κατά τόπους επισκόπους, απειλών
αύστηρας ποινας κατά των παραβατών (').
«Ξύλινα

*Ιπηικά»

6. Έ ν τω Κώοικι του 'Ιουστινιανού περιέχεται και άλλη διάταξις
άφορώσχ

έτερα τυχηρα παίγνια καλούμενα

«Ξύλινα

Ιππικά»

παραληφθ-εϊσα εκ της επιτομής τών Βασιλικών και έχουσα ούτω
« Ή διάταξις κωλύει τα λεγόμενα

Ξ ύ λ ι ν α ' Ι π π ι κ ά (equilini)

κίνδυνον απαιτούσα κατά τών παιζόντων καΐ δήμευσιν κατά τών οίκων,
εν οίς τοιαοτα γένηται παίγνια. Δίδεται δέ καΐ άνάδοσις τω αίτηθ-έντι
καΐ καταβαλόντι, ή , εάν μή βούληται άναλαβεΤν, κελεύει ταύτα είς δη
μόσια έ?γα τής πόλεω; εκείνης δαπανασθαι.»
Είς τήν έπιτομήν τοΰ Φωτίου Νομοκάνων ώς έξης ερμηνεύεται ή
διάταξις

αυτή

«Ούτε τοις καλουμένοις ξυλίνοις

κυβεία παίζειν έξεστι, πλην
τάξει

ίππικοΐς, ούτε άλλη

τών έτιιτραπέντων τη npoYiyo'j^iyQ δια

ΚαΙ οέ τόποι καθ' ους έν τοΤς τοιαύτοις ίππικοίς παίζουσι δημό

σιοι γίνονται και τα διδόμενα αποδίδονται, εί μή βουλομένων άναλαβεΤν

(1) Ή διάια*ις έχει ούτω :(Κ ωδ .Γ' ν. 12 Βασλ 60. 8 5)
Περί π α ι δ ι α ς κύβων και κυβευιών.
Αύτοκ. ά:ωρ 'Ιουστινιανός Αύγουστος Δηικ σΟένει έπάρ ;ω Πραιτωριων. Τών
κύβων το παίγνι ν άρχαΐον πράγμ ι εστί κ ù έξω τών έ^.γων (αύεών) τοις μα
χητούς συγκεχωρημένον, κατά καιρόν όμως είς δάκρυα προήλθεν (έ.ένετο άςιοδάκρυτον) χιλιάδας όνομασιδν πρισδεχόμενον. Διότι τινές παίζοντες κ i το
πα γνιον άγνοοΰντες άλλα και τήν ό\θ;ιασίαν μόνον τάς Ιδίας ουρίας απώλεσαν
ημέρας τε και νυκτός παίζοντες έν άργυρο) πολυιίμοις κοσμήμασι λίθων και
χρυ^ω. Κατ' ά*ολουθίαν δ* ένεκα τ η ; τοιαύτης αταξία; βλοσφημειών άποπειρώνται και έγγραφα (',ςεωστιχα) ουντιθέασιν. ΓΙε-Λ τών συμιερ νιων δθεν τών
υπηκόων προνοεΐν έπι υμοΰ τες δια τοϋδε του γενικού νόμου ψητ ιζόμεϋα ίνα
μηδενί συγχιΐ'ρήται έν ίδιωτικοϊς ή δημοσίοις μέρεσι παίζ tv είτε έν εϊδει
είτε έν γένει. Κ ti αν π.)αχθή τι εναντίον μηδεμία έπακολουΟείν καταδίκη,
άλλα το καταβληθέν άποδεδόσθη και τάς προσήκουσας άρπαγας άναζητεϊοΓε
ίπ° εκείνων o u ίνες έδωκαν.
α) Ι ώ ν κατά τ πους Επισκόπων τούτων έ/ιερεννόντων τη βοηοεία τών
άρχο\ τωνi
β) 'Εφεξής ô&Vv έπιτρεπέτω'αν πέντε π ίγνια, τον μι,νύβολον τόν κονδομονόβολον και τον κυϊντανόν κόνδακα χωρίς τη; πόρπης και το ίπποδρόμιον
και τήν περιχυτήν άλλ'ούδενί έπιτρέπομεν καΐ έν τοίτοις παίζειν πλέον TQO

70
τών δεδοκότων,

απαιτούνται δια τοο έπάρχον· καΙ τ ο * αρχόντων τον

επαρχιών xal προσκυροονται τοίς Ιργοις των πόλεων (')·»
7 ΑΣ διάφοροι σχετιχαΐ διατάξεις αί άπαντώμεναι εις τάς πηγας καί
αί ποιναί καΐ άλλαι αποζημιώσεις καΐ πρόστιμα δτινα έπεβάλλοντο tic
τους παραβάτας τών περί κυβευόντων διατάξεων, δίδουν Σδέαν περί τής
εκτάσεως καΐ διαδόσεως τής χαρτοπαιξίας κατά τήν Ρωμαϊκή ν καΐ Βυ
ζαντινών έποχήν. Παραθέτομεν τινάς έκ

τών διατάξεων αυτών

ως

λίαν ενδιαφέρουσας.
Κατά τους Πανδέκτα. επί Ρωμαίων

αρμόδιος δπως κρίν^ επί τών

μεταξύ τών κυβευτών διαφορών ήτο ό Πραίτωρ. ΈπΙ
κατά τα Βασιλικά και νεαράς τοο

Χριστιανισμού

ΊουστινιανοΟ, τήν μέν

έπίβλεψιν

είχεν ό Επίσκοπος, καΐ οί διοικηταΐ έτιμώρουν τους κυβιστάς, οος παρέπεμπον αύτοΧς οί επίσκοποι.
Έ ν τοΤς Πανδ. (11,5,1,2) περιέχονται σχετικαί γνώμαι τών Ουλπιανοΰ Παύλου καί ΜαρκιανοΟ. ('2)

ενός χρυσοΰ, κάν πολύ πλοόσισς ή, ίνα έάν τινά συμβη ήττηθήναι σοβαρύν δυ
στύχημα μη ύπομένειν.»
Ή διάταξις αΰτη τοΰ Κωδικός περιελήφθη είς τά Βασιλικά (60, 8, 5) έξ
ή; δμω λείπει «τό μέντοιγε νομίσματος» ώστε ό περιορισμός τοΰ ενός χ υοου
κατηργήΰη και αφέθη ελεύθερον, τό κατατιΟέμενον ποσόν. Κατά τήν διάταξιν όμως ταύτην, δίδωσιν άγωγήν έπί τών επιτετραμμένων πέντε παιγνιδιών
καί άπαίτησιν τΰν έντεΰθεν χρεωστηθέντων, όρίζουσιν δέ έχιτίμιον δέκα λιτρών
κατά των συγχωρούνταν πα,ραβήναι τήν διάταξιν.
(1) ΤΙ είναι τά ξύλινα Ιππικά δ Δουκάγγιος αναφέρει τά τοο Φι·ιτίου έν
νομοκάνωνι περί αυτών (τιτλ. 13 κεφ. 29).
• Τ ι ν έ ς μ έ ν ι ί π ο ν ώς τό συνήθως παρά των παίδων -^ενόμενον ηα£*
γνιον ετέθη του ίππικοϋ άνιί ίππων χρωμένων ανθρώπους είς διφρηλασίαν.
Τ ι ν έ ς δ έ ε Ι π ο ν είναι τους ξύλινόν τι κατασκεύασμα, διά κλιμάκων
ξυλοειδών, άνι ψουμένων, έχουσών δια μέσων δπάς διαφόρους. Οί γοδν συνηθίζειν έπί τφ τοιούτφ παιγνίφ βώλοι- τέσσαρες έτερο βαφείς άνωθεν τών κλιμά
κων τιθεμένοις προς τό κάταντες άπυλύουσι καί ό πρώτος άπό τών βώλων έξερΧόμενος δια τών οπών έκ της τελευταίας ό«ης, τήν νικώσαν δίδωσι τφ έχοντι
αυτήν. »
Ό Ζωναράς έρμην. 24 χανόν. τής εν Τρούλλω Ζυ»όδου. (Ράλλης καίΠοτλή. Σύνταγ. κανόνων Β' σελ. 360) εξηγεί τον λόγον δι* δν άπηγορεόετο τό
παίγνιον τοΰτο, τοπ δέ ςύλινον ίππικόν κωλύεσΟαι ύπό τοΰ νόμου διά τό
εχειν κ i τούτο αΐτίαν κύβου ήγουν κόττου καθώς έν τφ κεφ. κθ'. τοο ιγ'.
τίτλ. τοΰ παρόντος Συνταγ. δηλοΰτ ι.»
(2) Ούλπ. Ό Πραίτωρ λέγει. «Έάν τις εκείνον, παρά τοΰ οποίου, λέγεται,
ότι παίζεται κύβος ετυψεν ή κατά τόν χρόνον τοντον εκλάπη τι εκ της οίκίας
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Παραθέτομεν ένταϋθα τάς σχετικας διατάξεις τάς περιεχομένας είς
τα Βασιλικά καί τους Πανδέκτας εκ των οποίων δύναται τις να σχημα
τίσω £δέαν πώς είχον τα των κυβιστών
Έν βιβλ. 3, α' ή β' κεφ. 5 ύπο τον τίτλον Περί κοττιστών ή κυβι
στών, περιέχεται ή διάταξις toO Κωδ. 1. 4 ν. 2δ άφορώσα τα τί)ς κα
ταδιώξεων καΐ τιμωρίας αυτών έχουσα οοτω. «Το κεκωλεΐσθαι τον κύβον
ήτοι τον κόττον τη παραφυλακ^ τών επισκόπων παραδίδωσιν ή διάταξις
καΐ δια τών εΣρημένων έν αυτ^ προσώπων (ή ζουν δια τών αρχόντων
τών επαρχιών καΐ τών πατέρων και τών έκδίκων τών πόλεων) ους άν
δεήσοι σωφρονίζειν κελεύουσα. (')
α) Εις τα Βασιλ. (60, 8 α') περιέχεται ή άφορώσα τας μεταξύ τών
κοττιστών καΐ τοϋ YMCÌOM τοο οΤκου ένώ έκύβευον, διενέξεις καΐ άλλα,
Ιχει δέ οοτω.
«Ό τύψας ή ζημιώσας τον παρ' φ γίνεται κύβος ή εν τψ κυβεύειν,
του, δεν θέλω δώσει άγωγήν. Εκείνον δέ όστις ήσκησεν βίαν ένεκα τοΰ κύβου
θέλω τιμωρήσει αναλόγως.
α) "Αν οί συμπαΐκται διέπραξαν μεταξύ των άρπαγας δεν εμποδίζεται ή
περί τών βία άρπαγέντων πραγμάτων αγωγή, διότι μόνον τόν υποδοχέα εμπο
δίζει [ό πραίτωρ] τοΰ να διεκδίκηση ουχί και τους συμιαίκτας καίτοι και οΰτοι
θεωροΰνται ανάξιοι.
β) Ώ σ ύτως δέον να σημειωθη, ότι τόν υποδοχέα τυφθέντα μεν και ζημι
ωθέντα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε δέν έκδικεΐ (ό πραίτωρ), δμως ή κλοπή
είναι άτιμώρηοος μόνον (αν ένένετο έν τφ οίκω) και καθ' δν χρόνον παίζεται
ό κύβο:, καίτοι δέν ήτο παίκτης δ διαπράξας τοιαύτην. Οίκον δέ πρέπει να
νοώμεν την διαμονήν καί κατοικίαν.
γ) 'Εκείνον, λέγει, ό πραίτωρ «όστις ενεκ* τοϋ κύβου ήσκησε βίαν θέλω
τιμωρήσει άναλό, ως τ η ; περιστάσεως».
.... ώστε Λέγει δ Οΰλπιανός
εϊιε δια προσςίμου να τιμ ρηται, είτε είς
λατομεία ή είς δημόσια δεσμά να άγηται».
2) Παϋλος. Συγκλητικόν δόγμα άπηγόρεισε vù παίζη τις επί χρήμασιν έκτος
αν τις διαγωνίζηται ρίπτων δόρυ ή σφαΐραν, ή τρέχων πηδών και παλαίων
πακτεύιον, όπερ άνδρίας ένεκα γίνεται.
3) Κατά Μάρκιανόν. 'Επί τούτων δέ κατά τόν Τίτον καί Πουβλίκιον νόμον
επιτρέπεται νά τίθηται και στοίχημα.
(1) Είς βιβλ. Κωδ. 1. 4 ν. 25 τοΰ 529 ό Ίουστιν. λέγει.
«"Οσα περί τών καλουμένων κύβων ήτοι κόττων καί της τούτ ν κωλύσεω;
ήμΐν νενομοθέτηται, ταΰτα άδειαν δίδομεν κ;;.ί τοις θεοφιλεστάτ ις έπισκόποις
καί άνευρευναν καί γινόμενα παύειν καί τους άκοσμοΟντας δια τών λαμπρό
τατων αρχόντων τών επαρχιών, καί τον πατέρων και τον έκδίκων τών πόλεων
| π ί σωφροσύνην έπανάγειν.»
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εξ αύτοο κλέψας ουκ ενέχεται. Ό δε πραίτωρ διασκοπε . τα περί τοΰ
άναγκάσαντος τίνα κυβεϋσαι.»
e
Έ ν τω σχολίω ερμηνεύεται οδιω ή άνω δύταξις « O παρέχων
οίκον τοίς βουλομένοις κοττΐσαι, ταβλοδόχος λέγεται. Ει τις ούν τοοτον
τυπτήσει ή ζημιώσει αυτόν ή κλέψει τι παρ' αύτοο, ούδεμίαν άγωγήν ό
Πραίτωρ δίδωσι κατά του τοιούτου otà την πρόφασ'.ν της τάβλης.
β) Τα άνω δικαιώματα του τύπτειν καΐ κλέπτειν τον ταβλοδόχον
είχον δχι μόνον οΣ κυβεύοντες έν τω οίκω του, άλλα άγνωσχον δια
Tzoïow λόγον, καΐ πας άλλος είς ους επιτρέπεται και να τον κλέπτωσι
προς τούτοις.
«'Ακινδύνως oò μόνον οΕ κυβεύοντες, άλλα καΐ §καστος οπουδήποτε
καΐ ότεδήποτε τον υποδοχέα τύπτει καΐ ζημιοΐ, έν δε τω οίκω και επί
τψ καιρώ του κύβου μόνον εξεστιν άπ' αύτοο κλέπτειν κάν ό κλέψας
ούκ ην εκ των κυβευόντων. Οίκος εστίν, εν ω καταμένειν καΐ ουχί
μόνον τούτο, άλλ' ό κλαπείς, κατά την § 3 «Ούτε την περί απαιτή
σεως» πραγμάτων άγωγήν, ούτε την περί άποκρυβέντων, ούτε τήν
«απαιτούσαν το κλαπέν έχει έπι τοις κλαπεΐσι».
Έν βιβλ. (GO Η'. 1 § 3) ορίζεται περί των μεταξύ των ταβλιζόντων
συμβαινόντων και ορίζεται «Έαν εξ αλλήλων ot κυβεύοντες άρπάσωσιν
ενέχονται ττ) περί βιαίως πραγμάτων άφαιρεθ-έντων αγωγή. Μόνος γαρ
ό υπο^οχεύς άνεκοίκητος μένει». (')
γ) Περί των αναγκαζόντων τίνα να κυβεύση υπάρχει ή έςής διάταξις τιμωρούσα αυστηρώς αυτούς.

(1) Είς τα σχό>ια τα εξής φέρονται «τον ταβλοδόχον τυπτηΟέντα και ζημιω
θέντα οπουδήποτε αι ότεδήτοτε ι,ύ |3ού>ειαι ό πραίτως», έκδι/ήσαι. 'Επί δέ της
κλοπής ζητοΰμεν ii έν εκείνο,) τφ καιρό) έν ω τινές έκόττιζον ει και μη ηαο'ΐνός,
των κοττιζόντων Αέγονεν ή >?^οπή ; αϊ τότε λέγο εν άτιμώρητον ιΐναι το αμάρ
τημα. Σημείωσε δ η ά ανδύνως πας οπουδήποτε καίότβδήποτε τύπτει καϊζημιοΐιον
ύ.ιοδοχέατών κοττιζόντων. Κλέπτε Λ μέντοι ά π ' αύιοο ού δύναται τις ει μη έν φ
οϊ φ αύτ .υ τοού-τοδοχέως, άλλα κατά τον καιρόν εκείνον καθ' δν ό κόιτυς γένεται.
Κατ' υΛ,λήλων ποιήσαντες τι οϊ κυβεύυντες υπόκεινται ταις προσφόροις άγωναΐς.
Περί του κλέπτειν ή εξής δίδεται έρμηνε'α είς tò σχόλιον. «"Ε ερον έστι
το κλέπτειν και α λ λ ' το απλώς ζημιοΐν άλλως. Ό μέν γαρ κλεπτών σκοπον
εχε -/ερδαίνειν, ο οέ άλλως ζημιών jióvov ζημίαν. Τοίνυν ιό μ ; ν κλέπτειν ano
τοΰ ύποδοχέως των >λεπτώ\ εν και.φ και τόπω στενοχωρείται. Το £έ τύπτειν
κ ι ζημιοϋν απλώς πανταχού ποιεί ν επιτρέπει δύναται γαρ ό xuCta ποι^νείς
τον ύποδεχόμενον δια το υπέρ τοΰ καλού ζήλου ύτο\οεισθαι ποιείν και μί]
κέρδους σκοπφ.»
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« Ό άναγκάζων τίνα κυβευσαι ή τιμωρείται ή εις λιθ-οτομεΐον πέμ
πεται ή δημοσία είρκτ^ έμβάλλεται. Κατά το σχόλιον του Άγιο·ο·εοδωρίτη, διάφορος είναι ή τιμωρία του παρέχοντος τον οίχον του t n a p ' φ
γίνεται 6 κύβος» καί άλλη τοϋ άναγκάζοντος τίνα κυβευειν» Πάνο. Η δ 2.
Ή διάταξις αυτή επαναλαμβάνεται είς τήν § 7 κατά δε το υπ'
αυτήν σχόλιον. «Επειδή εϊπεν ô πραίτωρ κατά τοΰ βιασομένου. ώς άν
εκαστον είη πράγμα, διασκοπεΐσαι χρή νοεΐν ήμας, δτι περί τοο άναγκάσαντος τίνα κοττίσαι εϊπεν ό πραίτωρ απειλών αυτόν τιμωρεΐσθαι,
ίνα, ή προστιμίση αυτόν, ή εν λατομείω βάλη ή είς δημοσίαν φυλακήν—
ΕίσΙ γάρ τίνες καΐ οί άναγκάζοντες τινας κοττίζειν αύϊοΐς, ή εκ προοι
μίων τοΰ παιγνίου ευθέως, ή βουλομένους αυτούς, το λεγόμενον άνακόψαι ή άναστήναι βιαζόμενοι έπιμεΐναι τη τάβλη" δπερ μάλιστα οί ήττηθέντες ποιοϋσι.
«"Ηδη έξ αρχής αναγκάζει τις ή ηττηθείς·» κατά το σχόλιον π χ.
τον ΙΙέτρον αναγκάζει τις ϊνα <υβεύσωσι άμφω.. ή ηττηθείς.
Περί Πέτρου δηλ. αύτοθελώς έξ αρχής επί το κυβευειν ίδόντος και
νικήσαντος καί μή ^ουλομίνου είσέτι παίζειν »
II ΠΕΡΙ ΤΑΒΛΙΖΟΝΤΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ
1 Άλλα το πάθ-ος τούτο παρέσυρε και τους ιερωμένους, οί'τινες δεν
ήσαν άπηλλαγμένοι αύτοο. "Επαιζον δέκαΐ ούτοι αδιαφορούντες δια τάς
άπαγορευτικας διατάξεις, και τας ποινάς, δι' ώνήπειλούντο υπό τοΰ πο
λιτικού νόμου καί των αφορισμών της Εκκλησίας, και τήν καθ-αίρεσιν,
ώς δεικνύουν αί κατατέρω διατάξεις των νόμων καί κανόνες των αγίων
ΙΙατέρων καί των Συνόδων.
ΠαραΘέταμεν τα έξης διαφωτιστικά περί της τότε καταστάσεως.
(Κωδ. 14 ν. 34 τοΰ 'Ιουστ. τοΰ 534. Τω Έπιφανίω άγιωτάτω άρχιεπισκόπω της αγιότατης ταύτης πόλεως καί Οίκομενικώ Πατριάρχη).
Έ ν τη διατάξει ταύτη δ 'Ιουστινιανός προοιμιαζόμενος λέγει «Σκόδρα
πιστεύομεν ώς ή των ιερέων καθαρότης τε καί εύκοσμία καί προς τον
θεον Χριστον συντονία καί OLÌ παρ' αυτών άναπεμπόμεναι διηνεκείς
εύχαίπολλήν εύμένειαν τή καθ'ημάς πολιτεία καί αυξησιν παρέχονται...
Ει γαρ οί μεν παρέχαντο βίον σεμνόν τε καί πανταχόθ-εν άνεπίληπτον
κ.λ π. τον δε λοιπόν άπαντα λαον νουθ-ετοΐν, ώστε πρδς τήν αυτών σε
μνότητα βλέποντα και 7 ων πολλών αμαρτημάτων άπέχεσΘαι, πρόδηλον, ώς εντεύθεν αί'τε ψ j / a l πάσι βίλτίους έπονται καί (5αδίως ήμΐν
ένδο·θ·ησεται παρά τοΰ μεγάλου Θεού καί Χριστοο ημών φιλανθρωπία
προσήκουσα,
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α') Ταύτα τοίνυν ήμίν άνασκοπουμένοις προσήγγελται παραδόξως
τινάς τών ευλαβέστατων διακόνων 2τι, εί μή καΐ πρεσβυτέρων
(το γαρ ίτι πορρώτερα τούτου χαΐ ?2πεΐν έρυθριώμεν, φαμέν δή
το των θεοφιλών επισκόπων) ώς τούτων τινές ούκ αίσχύνονται
οί μέν αύτόθεν κύβων άπτεσθαι καΐ τήν οΰτως άσχήμονα καΐ
αύτοΤς τοΤς Ιδιώταις παρ' ημών κατά το πλείστον άπηγορευμένην θεαν μετιέναι, οί δε τήν τοιαύτην παιγνίαν ου κατηγοροοσιν,
αλλ" ή κοινωνοοσιν τοίς πράττουσιν ή κάθηνται θεαταΐ πράξεως άτοπου
καΐ θεώνται μένουν έπιτίμια πασι τα πάντων άτοπώτατα (et spectare
quidem cum omni aviditate res omnium oportunissima) λόγων τε
άκούουσι βλάσφημων, οος έν τοις τοιούτοις ανάγκη γίνεσΟ-αι, μολύνουσι τε
τάς εαυτών χείρας, τάς τε οράσεις, τάς τε άκοάς, οδτω κατεγνωσμένοις
καί άπηγορευμένοις παιγνίοις.
Οί δέ καί άπαρακαλύπτως ή ταΤς των Γππων άμίλλαις παραβάλλουν
(se imiscert) ή καί προκαλοΟνται τινάς υπέρ τής τών Γππων ήττης ή
νίκης ή δι' εαυτών ή διά τίνων έτερων ούκ εοσχημόνως τα τοιαύτα
παίζοντας κ.λ.π.
β') Πολλάκις μέν αύτοΐς τα τοιαύτα φυλλάτεσθ-αι προηγορεύσαμεν
όρώντες δέ τήν περί τούτων γινομένην ήμΐν προσαγγελίαν, είς ανάγκην
ήλθομεν επί τον παρόντα νόμο ν δια τήν υπέρ ευσέβειας άφικέσθαι σπουδή ν.
γ') Καί θεσπίζομεν, μηδένα μήτε διάκονον μήτε πρεσβύτερον καί
πολλώ μόίλλον έπίσκοπον.... μηδένα τούτων τολμάν του λοιπού μετά
τόνδε τον νόμον ή κυβεύειν τήν οίανοΟν τών κύβων παιδιάν, ή τοις τοΟτο
πράττουσι κοινωνείν ή παρακαθείσθ-αι ή ΐέρπεσθαι καί συνδιατί&εσΟαι
τοις γινομένοις ή παραβάλλειν ταΐς δημώδεσι ταύταις θέαις, ας Ιμπροσθεν,
είπόντες Ιφθ-ημεν καί τι τών έπ' αύταΐς άπηγορευμένων ποιεΐν, άλλα πά
σης προς ταΟτα μετουσίας το λοιπόν άπέχεσθαι. .. Τ'αυτό δέ τούτο θεσπί·
ζομεν καί επί τών λοιπών κληρικών, ύποδιακόνων τε καί αναγνωστών
δ') Et δέτι: τοϋ λοιπού τοιοΟτό τι πράττων φανείη καί προσαγγελθείη. .
οί επίσκοποι καί μητροπολίται ένταΐς έπαρχίαις... «ταΟτα σύνάκριβεία
πάση κατά τήν τής ίερωσύνης τάξιν ζητεΐν καί άνερευναν μηδέ πάρεργον ποιεΐσθαι τήν έξέτασιν, άλλα κχί μαρτύρων άξιοπίστων άκούειν κα
διά πάσης όδοΰ χωρεΐν, ώιτε το αληθές λαβείν. "Ωσπερ γάρ αυτόν τών
τοιούτων εΐργομεν, οϋτω καί συκοφαντεϊσθαι παρά τίνων κωλύομε/ (')

(1) Καί εΐ...αληθώς εχεινή μέμψις φανε'η καί άποδειχΟβίη διάκονος ή πρε
σβύτερος ή κυβευων ή κοινω εΐν τοις κυβεύουσιν...ή καί ίσως τις τών θεοφιλ?-
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2. Ata τής νεαράς 123 τοϋ 548 κεφ 10 ό Ίουστ. έπανερχόμεν;ς
βρίζει τα κατωτέρω περιληφθέντα εις τα Βασιλικά ( 3 , 1 , 20) περί ταβλιζόντων Εκκλησιαστικών προσώπων.
α Άπαγορεύομεν δέ τοις Όσιωτάτοις Έπυκόποις καΐ πρεσβυτέροις καΐ διακόνοις καΐ ύποδιακόνοις καΐ άναγνώσταις καΐ παντί άλλω
οίωδήποτε ευαγούς τάγματος ή σχήματος καθεστώτι ταβλίζειν ή των
ταΰτα παιζόντων κοινωνούς ή θεωρητας γίνεσθαι ή εις οιανδήποτε Οέαν
τοΟ θεωρήσαι χάριν παραγίνεσθαι.
Εί δέ τις έξ αυτόν τοΟτο άμάρτοις, κελεύομεν τούτον επί τρεις ένιαυτούς άπδ πάσης ευαγούς υπηρεσίας κωλύεσθαι καΐ μοναστηρίω έμβάλλεσθαι... είδότων καΐ των όσιωτάτων 'Επισκόπων των όφειλόν *ων ταΟτα
διεκδικήσαι, ως καί, ei τι τοιοοτον μαΌ-όντες μη έκδικήσουσιν, ούτοι λόγον τφ θεφ όπερ ταύτης τής αίτιας οφέξουσιν. (*)
3. Έκτος των πολιτικών νόμων καί οί άγιοι πατέρες xal αϊ σύνοδοι
ένησχολήθησαν επίσης, ώς αναφέρονται έν τω πηδαλίω Ινθα περιέχεται
καί ερμηνεία. ΟΟτω
α) Κανόνες αγίων 'Αποστόλων MB «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή
οτάτων επισκόπων (όπερ ουδέ εσεσθαι πιοτεύομεν) όλως τοιαύτη άνάσχηται
θέας ή τοις κυβεύουσιν παρακαθεσοήναι καί συνδιατίθεσΟαι του λοιπού Οαρρήσει, τόν τοιούτον ευθύς' (παρ*εκείνου ΰφ" δν τέτακται) «της Ιεράς άφορίζε
οθαι λειτουργίας επιτίθεσθέ τε αύτφ κανονικόν επιτίμιον καί όρίζεσθαι χρόνον, οΰπερ εντός προσήκον έστιν αυτόν νηστείαις τε καί ίκεσίαις χρώμενον τόν
μέγαν έξιλάκεσθαι Θεόν...» Έάν δέ μετά τόν άφορισμόν ευρέθη «μη γνησίως
τη μετανοία χρώμενος, περιφρονών τε τοΰ πράγματος, καθαρώς υπό του αντι
κείμενου κατειλημμένος την ψυχήν, τούτον μεν αυτός ό Ιερεύς ύφ' δν τελεί
των ι ε ρ ώ ν έ ξ ω θ ε ί τ ω κ α τ α λ ό γ ω ν π α ν τ ά π α σ ι α υ τ ό ν
κ α θ α ι ρ ώ ν, όδέ ουκ §τι παντελώς αδειαν εξει προς ίερατικήν έλθεϊν τάξιν»
καί (1) έάν είχε περιουσίαν, τό της πόλεως εκείνης βουλευτήριον, καθ' ην Ιεράτο
πρότερον ή έάν δεν είχε βουλευτήριον (curiam) ή πόΐις έτερον βολευτήριον
της επαρχίας (alia curia provinciae), παραλήψεται τούτον, ίου λοιπού άμα
τη περιουσία, βονλβυόντων (addictum). (2] Έάν δέν είχεν περιουσίαν, τάξει
τοΰ λοιπού Ισται της έπιχύριου τάξεως (officialis provincialis officii) αντί
τοΰ πρόσθεν ιερέως, καί επειδή την τοΰ θεοΰ τάξιν έκλελαΟεν έστω ταξεώτης
έπιχώριος, ταυτην έαυτφ τήν αίσχύνην αντί της εμπροσθ«^ τιμής έπιθείς.
Τήν έπίβλεψιν καί έφαρμογήν των άνω αναθέτει είς τόν Πατριάρχην καί
τους καθ' έκάστην έκκλησίαν έκδίκους καί οικονόμους, είς δέ τάς επαρχίας είς
τους Μητροπολίτας, Επισκόπους, Έκκλησιοδίκας καί οικονόμους καί τους
άρχοντας τών επαρχιών επί ποινή προστίμου δέκα πέντε λίτρων χρυσοΰ.
(1) "Ορα καί Φωτίου Νομοκαν. τίτλ. 8 κεφ. 2 Σχολ. τιτλ. Θ, κεφ, 8 σχολ,
καί Ματθ. Βλαστάρη σύνταγμα.
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διάκονος κύβοις σχολάζων και μέθ·αις ή παυσάσΦω ή καθαρείσθω».
Ε ρ μ η ν ε ί α έν δε τ η ερμηνεία δίδεται ή εξής £ξήγ\σις του κανόνος.
• CK ιερωμένοι πρέπει να ήναι Ιμπροσθεν είς όλους ζωντανόν παρά
δειγμα καΐ είκών κάθε ευταξίας καί αρετής καί παρακίνη-ις προς κάθε
άγαθ-οεργίαν. 'Αλλ' επειδή καί μερικοί από αυτούς παραστρατίζουσιν
άπο τδ καλόν, και τήν άρετήν καί καταγίνονται είς κύβους ήτοι (χζάρια)
(κοντά είς αυτά έννοΟνται καί τα χαρτιά καΐ άλλα παιγνίδια) άλλα και
είς μέθ-αις καί φαγοπότια. Δια τούτο, ό παρών 'Αποστολικός κανών διο
ρίζει δτι δποιο; Επίσκοπος κ.λ. καταγίνεται είς τοκχΟτα^ άσεμνα έργα
ή να παύσ-ifl άπο αοιά ή y α καθαιρείται άπο την άγιοσύνην».
β) ΜΓ κ α ν ώ ν — Τπ&δ·.άκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης δμοια ποιών
παυσάσθ·ω ή άφοριζέσθ-ω, ωσαύτως καί λαϊκός.
Κατά τον ν' κανόνα της ΣΤ' οίκουμεηκής συνόδου όλοι οί κληρικοί
και λαϊκοί είναι ήμποδισμένοι να μή παίζωσι άζάρια ή χαρτιά ή άλλα
παιγνίδια. Εί δέ ήθελον φανερω&οΰΥ, οί μεν κληρικοί καθαιρούνται ci
δε λαϊκοί αφορίζονται.
..
Ό Φώτιος είς τον Νομοκανόνα (τιτλ. θ . κεφ. ΚΖ') έρμηνεύων τάς
σχετικάς διατάξεις λέγει δτι ή ΛΔ' διάταξις τοο Ύ τιτλ. τοΟ α ' 6ι6λ.
του Κωδ. θεσπίζει. /'Οποιος επίσκοπος ή κληρικός παίζει τους κύβους
καί άλλα τοιαύτα ή συγκοινωνεί με εκείνους δπου τα παίζουν ή κάθεται
κοντά τους και βλέπει, να άφορίζηται άπο κάθε ίεραν λειτουργίαν, καί
να χάνη τδ σιτηρέσιον δπου πέρνει άπδ την Έπισκοπήν ή τον κλή^ρον
του, εως ου να μετανοήση είς τόσον διωρισμένον καιρόν. "Εχει δμως
άδειαν δ Έπ^σκοπςς ίοών τήν πρόθυμον μετάνοιαν του παίζοντος κλη
ρικού να όλιγωστεύση αναλόγως tòv καιρόν του επιτιμίου. καΐνά του
οίδη άδειαν να ίερουργή.» •
Έ κ ΐής παραθέσεως τών κειμένων, της πληθύος των απαγορευτικών
διατάξεων και τών απειλουμένων τιμωριών καί αφορισμών τών τε πολι
τικών νόμων και Έκκλησιασικών κανόνων, δύναται τις νά εικάση ποίαν
οιάοοσιν είχε ή -ρος τα τυχηρά παίγνια £οπή τών Ρωμαίων και Βυζαν
τινών, ήν δεν ανέκοψαν ώ; φαίνεται οοτε αί,αύστηραί ποιναί οοτε οί
αφορισμοί. Μάτην δθ·εν καί σήμερον κοπ:ώμεΘα καί νομοθετοομεν κατά
της χαρτοπαιξίας οιότι είναι κακόν εμφυτον, ώ; φαίνεται, είς τον άνθρωπον καί ουδεμία δύναμις ή ου ήθη μέ/ρι]τής σήμερον νά το έκριζωιη.
ΆθΎ|νγ,σιν, Μάρτιος, 192Γ>
. . <. .
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΕΥΣΤΡ,νΠΑΔΗΣ
Δικηγόρος
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