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Ή συνεργασία τοϋ R. Richter, Γεωμέτρης καί Μουσικός, άναφέρεται 
εις τάς περί μουσικής αντιλήψεις τών αρχαίων Ελλήνων των οποίων ή έπί- 
δρασις έπεκτείνεται καί εις τούς βυζαντινούς χρόνους.

Μετά σύντομον εξιστόρησιν τής εξελίξεως τοΰ βυζαντινού νομίσματος 
από τής συστάσεως τής αυτοκρατορίας μέχρι καί τοϋ 12ου αίώνος ό A. Surle 
εξετάζει τα στοιχεία εκείνα τά όποια μαρτυρούν έπίδρασιν τής βυζαντινής 
νομισματικής επί τής των κρατών τής Δυτικής Ευρώπης κατά τούς 10ον, 
11ον καί 12ον αιώνας. Λόγοι πολιτικοί, οικονομικοί καί ιστορικοί συνετέλε- 
σαν ώστε τό νόμισμα τοϋ Βυζαντίου ν’ άποτελέση τό πρότυπον διά πλεϊστα 
δσα νομίσματα κρατών τής Δύσεως. Ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντινουπό
λεως είναι ή συνεχεία τής ρωμαϊκής, επί σειράν αιώνων ή πόλις τοϋ Βοσπό- 
ρου είναι τό επίκεντρον τής οικονομικής ζωής τής όλης ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τό δε βυζαντινόν νόμισμα άπετέλει τον χρυσοϋν κανόνα εις τάς διεθνείς τής 
εποχής συναλλαγάς, τέλος πλεϊστοι ήσαν οί μισθοφόροι εκ τής Δύσεως καί 
τοΰ Βορρά, οί όποιοι επιστρέφοντες εις τά ίδια μετά μακράν συνήθως υπη
ρεσίαν εις τάς ενόπλους δυνάμεις τών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως 
εφερον μεθ’ εαυτών τάς άπολαβάς των. ’Ιδού αί οδοί εισόδου τοϋ βυζαντινού 
νομίσματος είς την Δύσιν, καθώς καί ή ερμηνεία τής έπιδράσεως τής βυζαν
τινής νομισματικής επί τής τών κρατών τής Δύσεως.

Καί από τό άνά χεϊρας δημοσίευμα τής Γερμανικής ’Ακαδημίας τών 
’Επιστημών συνάγεται ή έκτασις καί ή σοβαρότης τής εις τούς κόλπους εκεί
νης έπιτελουμένης εργασίας είς ό,τι άφορ§ είς τον καθόλου βίον τής βυζαντι
νής αυτοκρατορίας. Δίκαιος δέ έπαινος ανήκει εις τούς επί τοϋ τομέως τούτου 
συνεργάτας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Γεωργίου Α. Πετροπονλου, Νοταριακαι πράξεις Παξών διαφόρων 
νοταρίων τών ετών 1658 - 1810 = Μνημεία τοΰ Μεταβυζ. Δικαίου. 2. 
= Παράρτημα της Έπιστ. ,Επετηρίδος τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανε
πιστημίου Ά'&ηνών. ’Αϋ·ήναι, 1958. Είς 8ον, σ. λα'-{*566.

Ό κ. Π., συνεχίζων άξιεπαίνως τήν έκδοσιν συμβολαίων τοΰ Μεταβυζ. 
Δικαίου, άφ’ ού έδημοσίευσε, τό 1956, 104 συμβόλαια έκ Σίφνου (τών ετών 
1684-1835) καί, τό 1957, 860 συμβόλαια τοϋ νοταρίου ’Αθηνών Πούλου 
( 1822 -1833 ), εκδίδει τώρα « κατ’ επιλογήν » 629 συμβόλαια 16 νοταρίων 
τών Παξών, τών ετών 1658-1810. Τά συμβόλαια δημοσιεύονται ολόκληρα, 
άνευ όμως σχολίων. Τά εν τελεί τέσσαρα ευρετήρια (κυρίων ονομάτων, τοπω
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νυμιών, ελληνικών και ξένων λέξεων) βοηθούν μεγάλως εις την χρήσιν τού ογ
κώδους τόμου.Ή αντιγραφή των συμβολαίων τούτων παν άλλο ή ευχερής ήτο, 
λόγφ τής κακογραφίας καί κυρίως τών απείρων ορθογραφικών σφαλμάτων 
τών πρωτοτύπων συμβολαίων, αποτελεί δέ πραγματικόν αθλον ή έκδοσις τού
των υπό τού κ. Π. Νομίζω, δτι καί μετά τήν έκδοσιν ταύιην, ούδείς υπάρ
χει λόγος ν’ αναθεωρήσω τάς έν τή Έπετηρίδι ταύτη (ΚΖ’/1957, σ. 402 - 
404) σκέψεις μου, ας είχον διατυπώσει έπ’ εύκαιρίρ τών ανωτέρω μνημο- 
νευομένων εκδόσεων τού κ. Π., σκέψεις άφορώσας τά χορηγοϋντα τάς σχετικάς 
δαπάνας έκδόσεως 'Ιδρύματα' φαίνεται δέ, δτι θά επακολουθήσουν άλλοι 
πέντε τόμοι, με συμβόλαια Κεφαλληνίας, Μυκόνου, Χίου, Καστελλορίζου, 
’Ηπείρου καί Αιτωλίας (πρβλ. τού ίδιου: Correspondance echangee 
entre Μ. Fr. Dolger et M. G. A. Petropoulos [1958], σ. 5). Ό αναγ
γελλόμενος σήμερον τόμος άφιεροΰται εις τήν μνήμην τού ’Αντωνίου Μομ- 
φερράτου, ως επτανησίου καί ως πρωτοπόρου εις τήν ερευνάν τής ιστορίας 
τού έλλ. Δικαίου" σημειωτέου, δτι είναι ή δευτέρα φορά, καθ’ ήν 6 κ. ΓΙ. 
άφιεροίνει εργασίαν του εις τον αείμνηστον Μομφερράτον (πρβλ. τού 
ί δ ίου : Ή ελληνική συμβολή εις τήν έρευναν τής ιστορίας τού έλλ. Δικαίου. 
Άθ. 1945). Πάντως, χωρίς νά θέλω νά μειώσω διόλου τήν αξίαν τού Μομ- 
φερράτου, αλλά διά λόγους δικαιοσύνης, θά παρετήρουν, δτι, εάν ήθέλαμεν 
ν’ άκριβολογήσωμεν, δ Μ. δεν είναι « πρωτοπόρος » εις τήν έρευναν ταύτην, 
διότι νομίζω, οτι τοιούτον θά έπρεπε νά χαρακτηρίσωμεν τον Λεωνίδαν 
Σγούταν, δημοσιεύσαντα εις τό περιοδικόν του «Θέμις» ( 1846-1861), 
πλήν διαφόρων άξιολόγων μελετών του, οκτώ ανέκδοτα κείμενα τού βυζαντι
νού καί μεταβυζαντινού Δικαίου.

'Ως προς τό έν τώ προλόγιρ μνημονευόμενου άντίγραφον τής Βακτηρίας 
’Αρχιερέων, οΰτινος αγνοείται ή τύχη μετά τον θάνατον τού Μ., θά ήθελα 
νά προσθέσω, δτι τό χφ. εξ ου τό άπολεσθέν άντίγραφον, είναι τό ύπ’ άριθ. 
1373 ΕΒΕ, λίαν ευανάγνωστου, συνεπώς δυνάμενον εΰχερώς ν’ αντιγραφή 
έκ νέου ύφ’ οίουδήποτε, έχοντος στοιχειώδεις καν γνώσεις τής παλαιογρα
φίας" συνεπώς ή δυσχέρεια δεν έγκειται εις τήν αντιγραφήν, άλλ’ εις τήν 
έξεύρεσιν τής δαπάνης έκδόσεως" σημειωτέου δμως, δτι πρόκειται περί παραλ
λαγής τής Βακτηρίας, τού 1703, υπό τίνος μοναχού Νεοφύτου («έπί Λέ
σβου » ), έν <|> ή αρχική Βακτηρία ( τού 1645) εύρίσκεται εις άλλα χφ. ( πρβλ. 
έμόν Περίγραμμα, έν Έπετηρίδι 26/1956, σ. 174, εις α χφ. δέον νά προσ- 
τεθή τό ύπ’ άριθ. 9 χφ. τής Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης)" συνε
πώς μία κριτική έκδοσις τής Βακτηρίας θά έπρεπε νά γίνη έπί τή βάσει τών 
18 σωζομένων χφ. τής Βακτηρίας, ή τουλάχιστον τών προσιτωτέρων έκ 
τούτων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ
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