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432 Βιβλιοκριοίαι (Στ. Α. Κοτσιάνου, "Ενα ταξίδι στη Χαλκιδική) 

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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καί πλουσιοτέρων είς εΙδήσεις περιηγητών δια την Μακεδονίαν καί χρησι

μοποιείται ώς Ιστορική πηγή δια τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. 

Ευχής έργον θα ήτο αν το παράδειγμα του συγγραφέως εύρισκε καί 

άλλους μιμητός. Οί ξένοι, οι επισκεφθέντες τήν Μακεδονίαν καί δημοσιεύ-

σαντες τάς εξ αυτής εντυπώσεις των είναι αρκετοί, ή δε συλλογή καί δημο-

σίευσις των σχετικών αποσπασμάτων θα καθίστα ευκόλως προσιτός εις τους 

φιλίστορας τάς υπ* αυτών παρεχομένας πληροφορίας καί θα διεφώτιζε πολύ 

τήν σκοτεινήν ταΰτην περίοδον της Ιστορίας του Μακεδόνικου Ελληνισμού. 

ΙΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Λ. Π. Λ α σ κ α ρ ί δ η, Το Ζαγκλιβερι. Θεσσαλονίκη 1953. 8ον, σ . 34. 

Αί ειδικώταται περιγραφαΐ καί ίστορίαι επαρχιακών πόλεων, κωμο

πόλεων καί χωρίων ακόμη είναι πολύ ευπρόσδεκτοι, διότι μας παρέχουν 

πολλάκις λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια τήν τοπογραφίαν, τήν τοπι-

κήν λαογραφίαν καί τήν ίστορίαν, εκ τών οποίων θα καταστή δυνατόν κά

ποτε να καταρτισθη ή πλήρης λαογραφική και ιστορική εΐκών της Ελλάδος, 

Ό συγγραφεύς του φυλλαδίου, διαμένων από ετών εις τήν κωμόπολιν, τήν 

δποίαν περιγράφει, συνεκέντρωσε φιλοτίμως αρκετά στοιχεία δια τήν ίστο

ρίαν καί τήν λαογραφίαν αυτής έκ προφορικών παραδόσεων, τουρκικών βι

βλίων καί Εγγράφων τών μονών του 'Αγίου "Ορους. Δυστυχώς, μή έχων 

τήν άναγκαίαν προπαιδείαν, δεν ήδυνήθη ούτε τήν αφθονον λαογρα-

φικήν καί γλωσσικήν ΰλην, ή οποία αναμφιβόλως υπάρχει εις τήν κωμό

πολιν, να περισυλλέξη, οΰτε και τάς Ιστορικός παραδόσεις να παρου

σίαση κατά τον προσήκοντα τρόπον, ματαίως δ' αναζητεί κανείς είς το βι-

βλίον αυτούσιους τάς ειδήσεις, τάς οποίας ήρύσθη, ώς λέγει, Ικ τουρκικών 

βιβλίων καί αγιορείτικων εγγράφων. Ό συγγραφεύς σπεύδει να συγγράψη 

τήν ίστορίαν του τόπου, τήν θρησκείαν και τον πολιτισμον κατά τρόπον γε-

νικώτατον, χωρίς να παρέχη καί αυτούσια τα στοιχεία, §πί τών οποίων 

εστηρίχθη. 'Αφήνω δ η και ή δημοτική του γλώσσα δεν είναι Ιπιμεμελη-

μένη καί άψογος. Πολύ χρησιμώτερον δια τήν γνώσιν του τόπου και τών 

ανθρώπων του έργον θα παρουσίαζεν, αν αντί τών γενικοτήτων μας παρου

σίαζε λεπτομερή συναγωγήν του τοπικού γλωσσικού καί λαογραφικού υλικού, 

δηλ. λεξιλόγιον κατά το δυνατόν πλήρες καί γραμματικήν του τοπικού ιδιώ

ματος, τοπωνύμια, #σματα καί παραμύθια εϊς το τοπικόν ιδίωμα, παραδό

σεις, παροιμίας, αΐνίγματα, ήθη εν γένει καί Ιθιμα θρησκευτικά και κοινω

νικά, ενδύματα καί κατοικίας καί τροφήν, τα κατά τον γεωργικον καί ποι-

μενικον βίον κτλ., εξέδιδε δε καί αυτούσιους τάς γραπτός πηγάς, επί τών 

δποίων, ώς λέγει, εστηρίχθη. Τοιαύτα έργα περιμένει ή ελληνική Ιπιστήμη 

από τους επιτόπιους λογίους, τών οποίων ή αξία ώς πηγών παραμένει αμεί

ωτος εϊς το διηνικές. "Ανευ της πλήρους συναγωγής καί της δημοσιεύσεως 
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