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Δρακοντόπουλον, Δραγουμάνον, Δραμιτινόν, Φιλίπονον, Φιλοκάναβον, 
Γαβαλάν, Γεράνην, Γρηγορόπουλον, Γυψοκέφαλον, Γιαλιναν, Γιαλο- 
μάτην, Ίατρόπουλον, Λαμπάρδον, Λεοχάρην, Λουκάν, Λουπΐνον, Μα
κροδίκην, Μακρήν, Μανίτην, Μαραγκόν, Μαστράκην, Μαΰρον, Μα- 
τσαμούρδην, Μεσοκέφαλον, Μεταξάρην, Μοναχόν, Μουδάτσιον, Μου- 
σοΰρον, Ναπταπουλην, Παλαιολόγον, Πάγκαλον, Πανταλέον, Παπα- 
δόπουλον, Πασκόπουλον, Πετροκέφαλον, Πετρόπουλον, Πιζάνην, Πι- 
σκόπουλον, Σακλίκην, Σκανδολάριον, Σκλάβον, Σγουρόν, Συχωρεμέ- 
νον, Σίδερην, Σεμιτέκουλον, Στενόν, Θαλασσινόν, Θεοφύλακτον, Βα- 
ράχον, Βενέρην, Βεργίτσην, Ξηρόνημον, Τσαγκαρόπουλον καί Ύσ- 
λάνην.

Αύταί εινε εν όλίγοις αί ήμέτεραι κρίσεις επί τοΰ άρτι εκδοθέντος 
καί τόσον ενδιαφέροντος την Κρήτην συγγράμματος.

Βενετία 24-11- 1951
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 

ά. μ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη, Συμβολή ατά Ααογραφικά 
τής Κρήτης.

“Αν ή πρόθεσις τής κ. Φραγκάκη νά διάθεση τό λαογραφικόν υλι
κόν τής ιδιαιτέρας της πατρίδος—τό όποιον, ως εκθέτει εις τον πρόλο
γόν της, συνέλεγε μετά ζωηράς στοργής από νεαρας ηλικίας—έκδίδου- 
σα τοΰτο εις ιδιαίτερον τόμον είναι λίαν επαινετή, ή πραγματοποίη- 
σις τής προθέσεως ταύτης δεν συνετελέσθη κατά τρόπον έπιστημονικώς 
χρήσιμον. Ή εντελής άποσιώπησις των πηγών, έξ ών ήντλησε, ή μη 
διάκρισις έκδεδομένων καί ανεκδότων κειμένων, ή ατελής καί συγκεχυ
μένη διαίρεσις, τής ύλης ως καί ή έλλειψις μεθοδικώς συντεταγμένου 
γλωσσάριου είναι άτέλειαι αί όποΐαι δεν εξηγούνται ευκόλως σήμερον, 
διότι καί οί δημωδώς άπτόμενοι παρομοίων εργασιών έχουν πρόχειρα 
υποδείγματα, διά νά καθοδηγηθούν. Έάν ή κ. Φραγκάκη, πριν ή προ- 
βη εις τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου της, συνεβουλευετο ένα ειδικόν θά έξέ- 
τεινε μέν κατά πολύ τον μόχθον της, αλλά θά κατηξίωνε καί έπιστη
μονικώς τήν συλλεγεΐσαν ύπ5 αυτής ύλην, τής οποίας ή ποικιλία καί 
ή τερπνότης είναι αναμφισβήτητοι. Τοΰτο ίσως παρέχει τήν ελπίδα τής 
ταχείας έξαντλήσεως υπό τοΰ εύρέος άναγνωστικοΰ κοινοΰ τής πρώτης 
εκδόσεως, οπότε ή συλλογεύς αναθεωρούσα τήν μέθοδόν της θά δυ- 
νηθή νά παράσχη καί εις τήν επιστήμην πραγματικήν συμβολήν.

Μ. Γ. Π.
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