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Γεωργίου Α. Πετ ροπονλου, Νοταριακαι πράξεις Μύκονον, των ετών 
1663-1779 [=Μνημεϊα τον Μεταβυζαντινού Δικαίου 3. Παράρτημα 
τής Έπιστ. Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ΆΟη- 
νών], ΆΟ. 1960. Εις 8ον, αελ. 1094.

Είναι πράγματι καταπληκτική ή δραστηριότης τοΰ καθηγητοΰ κ. Π·, 
εκδίδοντος ενα δγκωδέστατον τόμον σχεδόν κατ’ έτος νοταριακών πράξεων 
τής τουρκοκρατίας' περί των προηγουμένων δυο τόμων τής συλλογής (1957 
καί 1958), καθώς καί περί τών νομικών Ιγγράφων Σίφνου τής Συλλογής 
«Μνημεία τής ελλην. 'Ιστορίας» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1956), ήσχολή- 
θην ήδη εν ΕΕΒΣπ. ΚΖ' 402 - 404 καί ΚΗ' 495 - 496. Ό προκείμενος τρίτος 
τόμος περιέχει 1802 συμβόλαια τών δημοσίων Νοταρίων Μυκόνου Παπαγε- 
ρασίμου Βίδου (1663-1689) καί Γρηγορίου Άρτακηνοϋ ( 1776- 1779), 
τοΰ πρώτου 1681 καί τοΰ δευτέρου 121 συμβόλαια. Άμφότεροι οί κώδι
κες έν Γεν. Άρχ. Κράτους ΰπ’ άριθ. 77 καί 90. Τά συμβόλαια είναι κατα- 
κεχωρισμένα κατά χρονολογικήν σειράν, μή τηρουμένην δμως πάντοτε : π·χ. 
τό ύπ’ άριθ. 1660 συμβόλαιον είναι τοΰ 1684, Ιν φ τό ΰπ’ άριθ. 1659 είναι 
τοΰ 1676 καί τά επόμενα (ΰπ’ άριθ. 1661-1664) τοΰ 1675, τό ύπ’ άριθ. 
1667 είναι τοΰ 1689 κλπ. Τό πλήθος τών πράξεων (1802) άπήτει ιδιαιτέ
ραν προσοχήν εις τήν σύνταξιν τών εύρετηρίων, διά νά είναι δυνατή ή μελέτη 
τών συμβολαίων- ή σύνταξις τών εύρετηρίων (σελ. 1043-1094) άνετέθη είς 
τον γυμνασιάρχην Νάξου κ. Άντ. Κατσουρόν, ό όποιος όμως παρεσυρθη, 
φαίνεται, εκ τής ’ιδιότητάς του ως φιλολόγου καί συνέταξε τρία εύρετήρια: 
1) κυρίων ονομάτων, 2) τοπωνυμιών καί 3) λέξεων, τά όποια ενδιαφέρουν 
κυριώτατα τούς φιλολόγους (δοθέντος ότι καί τό εΰρετήριον «λέξεων» 
άφορςί μόνον τάς ιδιωματικός λέξεις)- ήγνοήθησαν όμως κατ’ αυτόν τον τρό
πον οί νομικοί ερευνηταί, διά τούς οποίους ύποτίθεται ότι εγένετο κυρίως 
ή εκδοσις (ως μνημείου τοΰ « μεταβυζ. Δικαίου », υπό καθηγητοΰ τής Νομι- 
μής Σχολής καί ως παράρτημα τής Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής). Τά 
τρία εύρετήρια ούδεμίαν απολύτως βοήθειαν παρέχουν είς τον ερευνητήν τής 
ιστορίας τοΰ Δικαίου, ό όποιος δεν βλέπω πώς θά βοηθηθή ύπό τών τριών 
εύρετηρίων. ’Εάν θελήση ούτος νά έρευνήση τά συμβόλαια ώρισμένης κατη
γορίας (π.χ. άγοραπωλησίας, ή διαθήκας, ή δωρεάς κλπ.), πρέπει νά διε- 
ξέλθη καί τά 1802 συμβόλαια εν προς εν, μή βοηθούμενος καν ύπό επικεφα- 
λίδος τίνος προ έκάστου συμβολαίου περί τής φύσεως αυτού. Διά τούς δυο 
προηγουμένους τόμους τής συλλογής ταύτης δεν ύπήρξε τοιοΰτον θέμα, διότι 
ό μέν Κώδιξ τοΰ νοταρίου Πουλου έχει καταγεγραμμένα τά συμβόλαια εξ 
αρχής χωριστά καθ’ ύλην, ύπάρχει δ’ Ιν τή εκδόσει (σελ. ζ') πίναξ περιεχο
μένων, αί δέ Νοταριακαι Πράξεις Παξών έχουν πίνακα περιεχομένων (σελ.
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ια'-λα'), εις τον οποίον σημειούται τό άντικείμενον έκάστης πράξεως, ούτως 
ώστε, διεξερχόμενος δ ερευνητής μόνον 20 σελίδας, ευρίσκει τό ζητοΰμενον. 
Την παράλειψιν ταύτην— άτυχώς άνεπίδεκτον πλέον διορθώσεως— δεν ση
μειώνω εκ πνεύματος μεμψιμοιρίας, αλλά διά νά προσέξη δ φίλος Καθηγη
τής κατά τήν εκδοσιν τών υπολοίπων τεσσάρων τόμων, με συμβόλαια Κεφαλ
ληνίας, Χίου, Καστελλορίζου, ’Ηπείρου και Αιτωλίας, τήν δποίαν εχει προα
ναγγείλει, νά μή έπαναληφθή τό λάθος τούτο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ

Μι χ. X. Γκητάκον, Τά χριστιανικά μνημεία της Στεμνίτσης (Γορτυ- 
νίας) εξ έπόψεως αρχιτεκτονικής, είκονογραφικής, επιγραφικής και 
αία&ητικής. Έν Ά&ήναις 1959 (ασ. 283, 8° —154 εικόνες καί σχέδια 
εντός κειμένου).

Ό δ.θ. Μ. Γκητάκος έμελέτησε και περιέγραψε διά τού υπό κρίσιν 
τόμου τά χριστιανικά μνημεία τής γορτυνιακής κώμης Στεμνίτσης, τανϋν 
Ύψοΰντος κακώς μετονομασθείσης, είς δύο μέρη διαιρέσας τήν μελέτην. Εις 
to Α' μέρος εξετάζει τά μνημεία (σελ. 17-239) κατά σειράν, 1. Παναγία 
Μπαφέρω, 2. "Αγιος Νικόλαος, 3. Προφήτης Ήλίας, 4. Τρεις Ίεράρχαι,
5. Ζωοδόχος Πηγή, 6. "Αγ. Παντελεήμων, 7. Καταγιώργης, 8. Μονή Προ
δρόμου, 9. "Αγ. Γεώργιος, 10. "Αγ. Άνδρέας. To Β' μέρος (σ. 243-254) 
είναι ή αισθητική θεώρησις τών ανωτέρω μνημείων. Έν επιλόγφ ό συγγρα- 
φεύς άνακεφαλαιώνει τά επιτεύγματα τής παρούσης μελέτης άπο πάσης άπό- 
ψεως (σ. 257-261), καταχωρίζει τήν χρησιμοποιηθεΐσαν βιβλιογραφίαν 
(σ. 263-270) καί παραθέτει πίνακας προσώπων, πραγμάτων κλπ.

Ό συγγραφεύς εξηγεί έν προλόγφ δτι τήν μελέτην συνέγραψε παρακι
νηθείς έκ τού λόγου δτι «αί περί τών μνημείων ίδοϋσαι τό φώς τής δήμο- 
σιότητος εργασίαι παρουσιάζουσιν εν πολλοΐς μεγάλα κενά καί άπέχοντα τής 
πραγματικότητος στοιχεία, καθιστώντα άνέφικτον τήν αληθή περί τούτων 
άντίληψιν καί τήν έκ ταύτης ορθήν περί τής άξίας των κρίσιν» καί τούτο 
διότι « πολλά τών μνημείων άνεπαρκώς ήρευνήθησαν, ετερα πάλιν ακροθι
γώς, άλλα δε ουδεμιάς προσοχής ήξιώθησαν». Τήν μελέτην παραδόξως έξέ- 
δωκεν ή «’Αδελφότης Στεμνιτσιωτών». Εισαγωγικούς (σ. 11-12) έξηγεΐ 
πώς χρησιμοποιεί τό συγκεντρωθέν υλικόν, ποια μνημεία παραλείπει ως νεώ- 
τερα κτίσματα ή άπολέσαντα πάσαν αρχαιολογικήν αξίαν καί τίνα σημεία 
παλαιογραφικά χρησιμοποιεί κατά τήν μεταγραφήν τών έκδιδομένων επιγρα
φών ή χαραγμάτων, χωρίς καί νά παραθέτη πίνακα τούτων, άρκούμενος νά
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