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490 BtßXtokQtolai (M. Lascaris, La toponymie de la Macédoine) 

πιστώνει ορθώς δη το πρώτον Ιγκώμιον etc τον "Αγιον Δημήτριον συνεγράφη 

κατόπιν της υπό του « υ π ά τ ο υ τ ω ν φ ι λ ο σ ό φ ω ν » 'Ιωάννου 

"Αμπάρι προκηρύξεως διαγωνισμού, ορθότατα δέ έρμηνεΰων τήν τετάρτην 

έπιστολήν διαπιστώνει, êv αντιθέσει προς τον Sevcenco, δτι δ Καβάσιλας 

δέον να Ιχη γράψει και δεύτερον εγκώμιον εϊς τον "Αγιον Δημήτριον. "Ο 

Loenertz δεν εΐχεν υπ* δψιν του δτι το δεύτερον αυτό εγκώμιον πράγματι 

υπάρχει καΐ μάλιστα έχει εκδοθή υπ' έμοΰ. Ή Ικδοσις αυτή επαληθεύει τώ

ρα τάς παρατηρήσεις του. 
BAI. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

M. L a s c a r i s, Survivances dans la toponymie de la Macé
doine des «Francs» d' avant et après la IV Croisade, εν Byzantion, t. 

X X I I I (1953), σ. 5 - 10. 

Ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί φραγκικών τίνων τοπωνυμίων Ιν 

Μακεδονία, αλλ' ή μελέτη έχει γενικωτέραν σημασίαν δια τήν ίστορίαν καί 

έθνογραφίαν της περιοχής κυρίως των Σκοπίων, ή δποία ίσως ουχί δρθώς 

χαρακτηρίζεται ώς ανήκουσα είς τήν Μακεδονίαν, διότι, ως γνωστόν, άνηκε 

κατά μέγα μέρος είς τήν πάλαιαν Δαρδανίαν. 

"Ηδη το 1912 δ επιφανής Τσέχος Ιστορικός Κωνσταντίνος Jirecek 1 

σχολιάζων το χρυσόβουλλον του Σέρβου βασιλέως Ουρεσι του Β' (1282 -

1321), του καταλαβόντος εν ετει 1282 τα Σκόπια, το εκδοθέν εν ετει 1299/ 

1300 υπέρ της παρά τήν πόλιν ταΰτην μονής του 'Αγίου Γεωργίου του 

Γοργού ¿"χαρακτήρισε τήν πόλιν ώς Ιλληνικήν. Παραθέτομεν δλόκληρον το 

άξιοσημείωτον χωρίον. 

Eine griechische Stadt war das 1282 besetzte Skopje. In einer 

Urkunde des Königs Stephan Uros I I vom Jahre 1299- Χ3°° ^ e s t 

man eine Menge von griechischen Personennamen aus dieser Ge

gend : Güter des Konstantin Sohn des Lipsiotos, sowie Adrian, Sohn 
des Kyr Theodor und dessen Schwester Kyra Kalija (Καλή), ferner 

ein Skopiotes, ein Moskios, ein Mönch Xenophon, ein Hof (dvor) 
und eine Kirche des Apokaukos (Apokavkova crkva), ein Garten des 
Leon (vrt Leunov) und ein Dorf eines Leon (Levunovo selo), ein 
Feld des Akropolites (niva Akropolitova), die Mühle eines Βεστιαρί-

της (vodenica vistiatitova), das Feld eines μαγκλαβίτης (polje Magla-

vitsko) u.s.w. Ähnlich ist das Detail der Urkunden des Stephan 
Duschan für das Kloster Treskavec bei Prilep : ein Weinberg des 
καστροφΰλαξ (vinograd kastrofilakov), das Gut eines Σιδηροφάγος 

« C. J i r e e e k, Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien I, 
έν Denkschriften της 'Ακαδημίας της Βιέννης, t. 56 (1912), σ. 26. 
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(stas Sidrofajeva), der Besitz eines Argyropulos, ebenso der eines 
Protonobelissimos Kontoleon, eines σεβαστός Peckopul, eines Mosy-

nopolites u.s.w. 

Και περαιτέρω, σελ. 64, επανερχόμενος είς τα Σκόπια, γράφει περί 

τών κατοίκων αυτών : Die Bürger waren, wie schon erwähnt, s. 26, 
teilweise Griechen ; aus den Aufzeichnungen des Kantakuzenos wis
sen wir dass es noch 1350, 70 Jahre nach der Eroberung durch die 
Serben, in Skopje zahlreiche geheime Anhänger der Byzantiuer gab. 

"Ηδη είς προγενεστέραν μελέτην του (Byzantion, XXI, 1951, σελ. 

265 - 268) ó Λάσκαρις εξέφρασε τήν γνώμην, δτι τα εν τφ χρυσοβούλλφ 

τούτω αναφερόμενα κτήματα του Άκροπολίτου καΐ του Μαγκλαβίτου έδω-

ρήθησαν το 1246 υπό του αΰτοκράτορος 'Ιωάννου Β'Βατάτζη ε!ς αυτόν τού

τον τον ιστορικόν Γεώργιον "Ακροπολίτην καΐ εις τον Νικόλαον Μαγκλαβί-

την, δστις κατά τον 'Ακροπολίτην ήτο «εις τών επιφανέστερων εν τοις του 

Μελενίκου οΐκήτορσιν». Τώρα συμπληρών τα υπό του Γίρετσεκ παρατηρη-

θέντα υπογραμμίζει τα εν τφ σερβικφ τοΰτφ χρυσοβούλλφ απαντώντα ελλη

νικά παρά τα Σκόπια τοπωνυμία (Καταμονή, Καταφΰγι, Βιστιαρίτισσα), ως 

καΐ ουκ ολίγας σλαβικός Ικ της ελληνικής λέξεις, π.χ. apodohiar (άποδοχειά-

ριος), praktor (πράκτωρ), mitât (μιτάτον), harizmo (χάρισμα), jeksalima 

(εξάλειμμα), kula (λέξις αραβική μέν, άλλα παραληφθεΐσα υπό τών Σλάβων 

Ικ της ελληνικής, ήδη παρά Κεκαυμένφ : το κουλά). Το Levunovo selo 

(Dorf eines Leon του Γίρετσεκ) δ Λάσκαρις νομίζει δτι ώνομάσθη από 

τίνος 'Αρμενίου Λεβούνη, το δε selo Avazgovo από τίνος Άβασγοΰ. "Επί 

πλέον σημειώνει τρία τοπωνυμία, δτινα θεωρεί λείψανα Φράγκων : Stude-

nec Fruski (ή πηγή του Φράγκου), Kavianovo Brdo (το δρος του Cavia-

ni) καί Barbarasa, ούτινος ή Ιταλική προέλευσις είναι προφανής. 

Τα τελευταία ταΰτα τοπωνυμία δ Λάσκαρις συσχετίζει με το δνομα 

τής κωμοπόλεως Βελβενδός καί αποδέχεται τήν εκ του Ιταλικοί) Beneven

to έτυμολογίαν, ήν κατά τον Λάσκαριν έδωσε πρώτος δ Πέτρος Σκόκ 

είς τήν Ικτενή περί τής περιοχής Σερβίων μονογραφίαν του εν Glas τής 

Σερβικής 'Ακαδημίας, 178 (1938). Το τελευταΐον τοΰτο δεν είναι ακριβές. 

Τήν έτυμολογίαν ταύτην προέτεινε πρώτος δ Χαρίσης Μεγδανης, ονομαστός 

λόγιος τών άρχων του ΙΘ' αίώνος. Εϊς τήν «Άπογραφικήν εκθεσιν του με

σημβρινού μέρους τής Μακεδονίας», τήν εκδοθεΐσαν υπό του Μ. Καλιν-

δέρη,* δ Μεγδάνης γράφει : «Μία κώμη ως τρεις ώρας μακράν τών Σερ

βίων είναι ομώνυμος με τήν ιταλικήν πόλιν Βενεβεντόν καί κατά τίνα πα

ραφθορών Βελβεντόν». 

1 Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η , Γραπτά μνημεία από τη Δυτική Μακεδονία. Πτολε-
μαις^1940, σ. 18. 
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Επίσης ανακριβές είναι δτι ó Vasmer άπέδειξεν δτι το Ιν Πελο-

ποννήσω τοπωνύμιον Σανταμέρι, το όποιον υπό των σλαβολόγων Ιθεω-

ρεΐτο ώς σλαβικόν, προέρχεται εκ του Ονόματος του Φράγκου άρχοντος 

ΣαΙντ Όμερίον, του μνημονευομένου έν τφ Χρονικψ του Μωρέως. Το 

τοπωνύμιον είχεν ήδη έτυμολογηθή ορθώς υπό του Ικ Πατρών φιλίστορος 

ΐατροΰ Χρήστου Κορΰλλου, όστις ήδη το 1903 ήτυμολόγησεν αυτό §κ του 

Ονόματος του Νικολάου Σαίντ Όμέρ του Β', δστις Ικτισεν Ιπί του δρους 

Σκόλλιδος φροΰριον, λείψανα του οποίου σφζονται μέχρι σήμερον.1 Είναι 

περίεργον δτι ξένοι επιστήμονες, ειδικώς ασχολούμενοι περί τα εν 'Ελλάδι 

τοπωνύμια, καΐ δη ιής περιωπής του Vasmer, αγνοούν τάς ελληνικός πη-

γάς. Λέγω τοΰτο, διότι το βιβλίον του Κορΰλλου αποτελεί πλουσίαν πηγήν 

δια τήν περιοχήν της 'Αχαΐας. Το λεγόμενον υπό του Λάσκαρι δτι έπρεπε οί 

"Ελληνες να ύποδεχθώμεν το βιβλίον του Vasmer μετ' ευγνωμοσύνης, διότι 

άπέδειξεν ώς μη σλαβικά πλείστα εν Ελλάδι τοπωνύμια, ατινα εθεωρούντο 

ώς σλαβικά, είναι κάπως ύπερβολικόν. "O Vasmer έκαμε το καθήκον του 

ώς ευσυνείδητος επιστήμων. Το μόνον, δια το όποιον Ιξενίσθησαν οί "Ελ

ληνες, είναι ó τίτλος του βιβλίου «Die Slaven in Griechenland» αντί 

του ακριβούς «Die slavischen Ortsnamen in Griechenland». Ώ ς προς 

τάς γενομένας δια το βιβλίον παρατηρήσεις, συμφώνως προς τάς οποίας 

καΐ πολλά τών υπό του Vasmer θεωρουμένων σλαβικών ή δεν είναι σλα

βικά ή ουδεμίαν έχουν σχέσιν προς τήν παρουσίαν τών Σλάβων Ιν 'Ελλάδι, 

είναι ζήτημα καθαρώς επιστημονικόν. Νομίζω δτι ή Ιν Νέα Εστία δημο

σιευθείσα βιβλιοκρισία του Ζακυθηνοΰ θέτει τα πράγματα είς τήν θέσιν των. 

ΣΤΙΛΠΟΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Σ τ ε φ ά ν ο υ Ά θ α ν. Κ ο τ σ ι ά ν ο υ , "Ενα ταξίδι στή Χαλ

κιδική στα 1793. Εντυπώσεις καΐ κρίσεις του Γάλλου προξένου Θεσσαλο

νίκης E. Cousinery. 'Αθήνα 1951. 8 ο ν σ. 24. 

Το περιεχόμενον του μικρού φυλλαδίου είναι διάλεξις, γενομένη υπό 

του συγγραφέως εν 'Αρναία της Χαλκιδικής. Οΰτος, καταγόμενος Ικ τής πε

ριοχής ταύτης, εντυχών τφ γνωστοτάτφ βιβλίω του Ε.-Μ. Cousinery, Voya

ge dans la Macédoine, χρηματίσαντος επί αρκετά ειη προξένου τής Γαλ

λίας έν Θεσσαλονίκη περί τα τέλη του I H ' αΙώνος, εσχε τήν άγαθήν εμπνευ· 

σιν να ανακοίνωση δια τής διαλέξεως ταύτης εις τους συμπατριώτας του τα 

μάλλον ενδιαφέροντα σημεία τής ανά τήν Χαλκιδικήν περιηγήσεως του Ιν 

λόγω προξένου, εκ τών οποίων αποδεικνύεται ή καΐ πολλαχόθεν γνωστή 

πλήρης Ιλληνικότης τής χώρας. Ό Cousinéry είναι είς τών ότψευδεστέρων 

1 Χ ρ. Κ ο ρ ΰ λ λ ο υ , Χορογραφία της 'Ελλάδος. Α'. Νομός 'Αχαΐας. 
Αθήναι 1908, σ. 184. 
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