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λαογραφικές αποστολεσ
πορισματα, προβληματισμοι και θεματικη
τησ επιτοπιασ ερευνασ

Είναι γνωστά ότι ή επιτόπια έρευνα ή άλλως ή έργασία τών λαογράφων - άν-
Ορωπολόγων στήν ύπαιθρο κυρίως χώρα εΐναι ό σπουδαιότερος, εάν οχι ό μόνος,
σπουδαίος παράγων γιά τήν άπόκτηση πλήρους άπόψεως, γνώσεως τών μορφών
τοϋ λαϊκοΰ βίου καί τή διερεύνηση τής πολιτισμικής δομής τής μελετώμενης περιοχής.

Θεωρούμε δέ σαφέστατο το ότι ή έργασία στήν ύπαιθρο είναι μία πείρα άμεση
καί άναντικατάστατη γιά τόν έρευνητή. Μία πείρα άμεση γνώσεως καί μελέτης
τοΰ πολιτισμού, ή όποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, οί όποιες εΐναι άναγ-
καΐες, όταν οί ερευνητές πηγαίνουν νά έρευνήσουν μιά κοινωνία ή μιά καινούργια
πολιτισμική μονάδα γιά νά άναμοχλεύσουν, άνακαλύψουν, περιγράψουν καί κατα-
γράψουν τήν πολιτισμική γνώση καί τό πολιτισμικό έπίπεδο τών άνθρώπων στήν
ύπό έξέταση κοινωνία.

Τό σημείο αύτό ακριβώς τής άμέσου προσλήψεως τής γνώσεως, τής άξίας τής
πείρας αύτής τής μορφής, ή πείρα τής μάθησης καί τής έργασίας, ή συγκέντρωση
τοΰ ύλικοΰ, τών μορφών τοΰ βίου στόν τόπο τους, στή λειτουργικότητά τους, στήν
άμεσότητά τους χαρακτηρίζει καί διακρίνει τήν λαογραφία άπό τις άλλες κοινωνι-
κές επιστήμες.

"Ετσι ό έρευνητής, ό πραγματικός έρευνητής, εισάγεται στήν όλη κοινωνική
δομή, πολλά δέ άπό τά δρώμενα της πληθυσμιακής μονάδος καθίστανται μυητι-
κές τελετές εισαγωγής στό κοινωνικοπολιτισμικό σύνολο τών έκφάνσεων τής ζωής,
ώς τελετουργικά στοιχεία σέ μιά πειθαρχία στούς κανόνες τοΰ χώρου καί τής ιδιο-
μορφίας του. Ή έργασία έτσι αύτή στήν ύπαιθρο θά μπορούσε νά ταυτισθή γιά τόν
λαογράφο - άνθρωπολόγο μέ τήν άναγκαιότητα τοΰ νεροΰ στή ζωή τοΰ ανθρώπου.

Είναι έπίσης γεγονός ότι ό πραγματικός λαογράφος - έρευνητής έλκεται άπό
τήν έπιτόπια έρευνα, σέ σημείο μάλιστα πού νά βλέπη νά ύπάρχη γοητεία στήν
έργασία, μόνο μιά γοητεία πού επαναλαμβάνεται διαρκώς γιά τή γνώση τοΰ πολι-
τισμού. Θεωρούμε δέ άναγκαΐο νά σημειώσουμε ότι ό λαογράφος έρευνητής πού
στερείται έπιτόπιας έρευνας, έργασίας στήν ύπαιθρο, στερείται σπουδαίου δυναμι-
κού κατάρτισης καί έπάρκειας στήν έπιστήμη του.

Έξ αιτίας λοιπόν τών άνωτέρω δεδομένων όπως καί τής εμπιστοσύνης μας
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στόν τομέα αύτό δέν μένομε ικανοποιημένοι άπό τήν μέθοδο τής άπλής παραθέσεως
τών περιεχομένων τών λαογραφικών ερευνών στήν ύπαιθρο στήν 'Επετηρίδα τοΰ
Κέντρου μας, γεγονός πού άπό πολλές πλευρές ζημιώνει καί μειώνει τήν έρευνα, τή
σπουδαία αύτή εργασία, τήν επιστήμη καί γενικώτερα τή γνώση τής πολιτισμικής
μας ταυτότητας.

Τό έφαρμοσθέν προηγουμένως σύστημα γιά τά άποτελέσματα τής έπιτόπιας
έρευνας τοϋ Κέντρου Λαογραφίας καί ή δημοσίευση έργασίας μέ τήν επωνυμία «Έκ-
θεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχία. . . » κάλυπτε άρκετές πτυχές καί ση-
μεία τής έρευνας. Φυσικά τά άποτελέσματα έχουν σχέση, ώς γνωστόν, πάντοτε
μέ τόν ερευνητή, τήν κατάρτιση καί τις γνώσεις του καί τόν τρόπο προγεγγίσεως
τών φαινομένων. Θεωρούμε δέ τήν κατάργηση τών «έκθέσεων» τών λαογραφικών
έρευνών στήν ύπαιθρο, έκείνων βέβαια πού πληρούν τις άπαιτήσεις τής έρευνας καί
έχουν έπιστημονική δομή, μεγίστη άπώλεια. Διότι έπρόκειτο γιά άξιόλογη συμ-
βολή στήν έρευνα καί τήν γνώση τών φαινομένων τής πολιτισμικής μας κληρονο-
μιάς. Συνήθως αύτές οί έργασίες περιείχαν τά σημαντικώτερα πορίσματα τής έπι-
τόπιας έρευνας, βασισμένα στό άνέκδοτο ύλικό της καί τεκμηριωμένα πλήρως όπως
όλες οί έπιστημονικές μελέτες. Μάλιστα οί έργασίες αύτές έχουν διφυή φυσιογνωμία,
δηλ. άφ' ένός μέν κατευθυντήρια, μυητική στό άντικείμενο καί εκπαιδευτική καί
μποροΰν νά άποτελέσουν προπαίδευση τών μελετητών, ώστε νά άποκτήσουν τήν
ειδική ευαισθησία πού άπαιτεΐ ή συνθετική ένατένιση τοΰ άντικειμένου τους, καί
άφ' έτέρου έπιστημονική - δημιουργική, διότι διαπραγματεύονται τό άντιπροσω-
πευτικώτερο κατά τήν κρίση τοΰ έρευνητή θέμα τής περιοχής.

Γι' αύτό παραθέτουμε καί στήν 'Επετηρίδα αύτή τά περιεχόμενα τών έπιτο-
πίων έρευνών καί επανερχόμαστε στίς «εκθέσεις» ώς αναγκαίες γιά τις έπόμενες έργα-
σίες στήν ύπαιθρο μέ τήν προσπάθεια στόχευσης καί έπικέντρωσης τής διαπραγμά-
τευσης τών έργασιών τών έρευνητών στήν έπιστημονική μορφή αύτών καί στήν
άλλαγή τοΰ τίτλου, ώστε έφεξής νά άποκαλοΰνται: «Πορίσματα καί προβληματισμοί
άπό τήν επιτόπια έρευνα στήν περιοχή... ».

Γίνεται σαφές ότι έτσι ό ήθικός κώδικας τής έργασίας στήν ύπαιθρο γιγαντώ-
νεται, οί τρόποι έρευνας γίνονται πιό άπαιτητικοί, ή έθνογραφική καταγραφή, ή
περιγραφή τοΰ πολιτισμοΰ οφείλει νά είναι λεπτομερής, βαθειά καί πολύπλευρη.
Οί παρατηρήσεις πού γίνονται σέ ένα φαινόμενο πρέπει νά είναι βασισμένες καί στήν
προσωπική άντίληψη τών πραγμάτων άπό τόν έρευνητή, ό όποιος έχει ύποχρέωση
νά καταγράφη τί οί κάτοικοι γνωρίζουν γιά τό φαινόμενο α, β, κλπ. Πάντοτε οί
πληροφορίες πρέπει νά διασταυρώνονται καί ό 'ίδιος νά εϊναι γνώστης τών πολλών
καί γνώστης τής παλαιότερης μορφής κάθε φαινομένου, τής ιστορίας καί τοΰ βυ-
ζαντινού καί άρχαίου λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.
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Κατά τήν καταγραφή τοΰ ύλικοϋ το διασταυρωμένο ύλικό πρέπει νά περιγραφή
έναν συγκεκριμένο, ειδικό πολιτισμό, άλλά ή εθνογραφική αύτή έρευνα δέν είναι ό
τελικός σκοπός τών ανθρωπολόγων, λαογράφων. Οί ερευνητές πρέπει νά ζητήσουν
νά βρουν τήν κατάταξη, σύγκριση καί εξήγηση τών ομοιοτήτων καί διαφορών. Νά
γίνη ή προσέγγιση τών φαινομένων καί νά άνακαλυφθοΰν οί σκοποί τής πολιτισμι-
κής δομής καί έρευνας

'Οφείλει ό ερευνητής νά ρίξη τό βάρος σέ μιά πολιτισμική ενότητα καί νά προσ-
παθήση νά παρουσιάση τή λαϊκή γνώση, τήν όποία προσλαμβάνει διά τών πληρο-
φορητών, καί νά σκιαγραφήση μεγάλο μέρος πολιτισμικών λεπτομερειών. Νά συγκεν-
τρώση δέ τό πλείστον τοΰ ακατέργαστου ύλικοϋ, όπως είναι αύτό τής εργασίας στήν
ύπαιθρο. Ύλικό πού δίδει τή σφραγίδα, τήν ταυτότητα άναγνωρίσεως τών φαινομέ-
νων καί τής πληθυσμιακής μονάδος.

Ή παρατηρητικότητα τοΰ ερευνητού θά εντόπιση καί θά συμπεριλάβη τά ιδιό-
μορφα πολιτισμικά στοιχεία τών κατοικούν καί τής περιοχής. Θά έρευνήση καί θά
άνακαλύψη αύτά άπό τούς άνθρώπους πού ζοΰν έκεΐ, όπως βέβαια οφείλει νά κατα-
γράφη καί κάθε στοιχείο κοινωνικών σχέσεων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικο-
νομικών δραστηριοτήτων καί δ,τιδήποτε έχει σχέση μέ τήν περιοχή αύτή τοΰ λαϊκοϋ
πολιτισμοΰ.

Οί ερευνητές βέβαια οφείλουν νά έχουν σαφή διάκριση μεταξύ τής λαϊκής γνώ-
σης τών πληροφοριοδοτών στό συγκεκριμένο πολιτισμικό χώρο, μεταξύ τών στοιχείων
του καί τών δικών τους παρατηρήσεων. Καί οπωσδήποτε δέν πρέπει νά διατυπώνουν
τόν πολιτισμό μέ τό δικό τους τρόπο, επιβάλλοντας τίς δικές τους σκέψεις-άπόψεις
τής πραγματικότητος στούς άνθρώπους τής έρευνώμενης ομάδος, πού βλέπουν τόν
κόσμο κατά διαφορετικό τρόπο.

Οί ερευνητές πρέπει νά γράφουν καί νά μεταφέρουν στά μέσα καταγραφής καί
στήν έρευνα τήν κοινωνική συμπεριφορά κλπ., χωρίς νά έπεμβαίνουν σέ αύτά. Επο-
μένως τά φαινόμενα, τούς προβληματισμούς τους, τά πορίσματά τους, άκόμη καί
τήν ανάλυση ίδιοτύπων φαινομένων, πού χαρακτηρίζουν τήν περιοχή τής έξεταζό-
μενης κοινωνίας, πρέπει νά άπεικονίσουν οί ερευνητές στό κεφάλαιο αύτό τής έρεύ-
νης: «Λαογραφικές αποστολές».

Σέ αύτή τήν Επετηρίδα δέν ήταν δυνατόν νά συμπεριληφθούν οί προβληματι-
σμοί, τά πορίσματα κλπ. τόσων επιτόπιων ερευνών, μέθοδος πού θά έφαρμοστή
γιά τίς έπόμενες έρευνες στόν προσεχή τόμο τής Έπετηρίδος.

Νομίζομε ότι έδώ πρέπει νά τονισθή ή προσπάθειά μας καί ό προγραμματι-
σμός μας γιά τήν διεξαγωγή τής επιτόπιας έρευνας οχι ελευθέρως, κατ' επιλογήν
τών έρευνητών, άλλά κατά γεωγραφική χώρα συλλογικά άπό δλο τό προσωπικό
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τοΰ Κέντρου ή κατά ομάδες έργασίας, προκειμένου νά έξαντληθή κατά το δυνατόν
ή έρευνα καί καταγραφή δι' όλων τών μεθόδων, τρόπων καί μέσων μιας περιοχής,
νά ταξινομηθή, σχολιασθή, χαρτογραφηθή κλπ. τό υλικό καί νά έκδοθή σχετικός
τόμος. Τούτο βέβαια θά μπορούσε νά γίνη καί άπό εν αν ερευνητή, άλλά πολλά προ-
βλήματα καί ιδίως τοϋ χρόνου φαίνεται νά είναι ό άνασταλτικός παράγων.

Γιά τήν συνύφανση καί τό συντονισμό τοΰ προγράμματος άξιολογήσεως, κωδι-
κοποιήσεως καί στά πλαίσια τοΰ προγραμματισμού αύτοΰ προς διευκόλυνση τής
πραγμάτωσής του, έκτός τών άλλων, συντάξαμε «Χάρτη κωδικοποιήσεως τών μορ-
φών τοΰ λαϊκοϋ βίου». "Εχομε μέ τόν χάρτη αυτό τήν άποτύπωση παραστατικά όλων
τών μορφών τοΰ λαϊκοϋ βίου έπί ένός φύλλου χάρτου (βλ. σ. 726) γιά τήν εύκολη
χρήση καί διεκπεραίωση τής έργασίας καταγραφής, κωδικοποίησης καί άξιολό-
γησης του χειρόγραφου ύλικοΰ, τήν σύνταξη ειδολογικών χαρτών καί τήν άποτα-
μίευση τοΰ ύλικοΰ στόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή.

Μάλιστα προγραμματίστηκε γιά εύκολώτερη πραγμάτωση τοΰ σκοποΰ κατά
τήν εισαγωγή τής χειρόγραφης ύλης καί τήν καταγραφή της στό Βιβλίο Εισαγωγής
νά γίνεται έκτός τής εύρετηρίασης τών γεωγραφικών τόπων κλπ. καί ή άναγραφή
τοΰ ύλικοΰ έπί τών πινάκων άξιολογήσεως.

Παράλληλα, άν χρειασθή, μπορεί νά γίνη καί κατά είδος - θέμα έπιτόπια έρευνα
άπό όμάδα έργασίας ή μεμονωμένους ερευνητές.

A'. TOT ΕΤΟΥΣ 1981

Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης πραγματοποίησε (10-24
Αύγ. 1981) λαογραφική άποστολή στήν έπαρχία Κυνουρίας νομού 'Αρκαδίας, χ/φ ο
σχ. 8ο, σελ. 298), είδικώτερα στά χωριά 'Αγία Σοφία, Πλάτανος, Στόλος Κυνου-
ρίας. Κατά τήν ερευνά του αύτή κατέγραψε ειδήσεις γιά λατρεία, δεισιδαιμονία,
ποιμενικό βίο, βιοτεχνία, μελισσοκομία κ.α., έπίσης όνόματα, διάφορα, παραδόσεις,
παροιμίες, ήχογραφημένα τραγούδια 147, φωτογρ. 71 κ.α. (άρ. εΐσ. χ/φ ου 4166).

Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου Έλευθ. Π. 'Αλεξάκης πραγματοποίησε λαογρα-
φική άποστολή στόν νομό 'Ιωαννίνων (19 Αύγ. - 2 Σεπτ. 1981, χ/φο σχ. 8ο, σελ.
450), είδικώτερα στά χωριά Καλλιθέα, Πύργος, ΙΙωγωνιανή 'Ιωαννίνων. Στό χει-
ρόγραφο περιέχονται ειδήσεις γιά κατοικία, σκεύη, έργαλεΐα, τροφές, κτηνοτροφία,
γεωργία κ.α. έπαγγέλματα, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, γάμο, τελευτή, μα-
γεία, μαντική, μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία, έπίσης: παραδόσεις
31, αινίγματα 15, παροιμίες 11, έπωδές 4, τοπωνύμια 80, εύχές 10, τραγούδια (κεί-
μενα) 33, ήχογραφήσεις 53, φωτογρ. 130 κ.α. (άρ. είσ. χ/φου 4169).
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Ή συντάκτρια τοϋ Κέντρου "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε
λαογραφική άπο στολή στο νομό Φθιώτιδος (13 Αύγ. - 3 Σεπτ. 1981, χ/φο σχ. 8ο,
σελ. 686), είδικώτερα στά χωριά Ράχες, "Αγ. Γεώργιος, Μύλοι και στή Λαμία.

Κατά τήν έ'ρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο λαογραφικό υλικό πού περι-
λαμβάνει ειδήσεις γιά κατοικία, ένδυμα, τροφές, γεωργία, έλαιοκομία, ποιμενικό
βίο, άλιεία, υφαντική, βαφική, διάφορα άλλα έπαγγέλματα, γέννηση, γάμο, τελευτή,
λαϊκή λατρεία, μαγεία καί δεισιδαιμονίες, λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρολογία,
μαντική, λαϊκό θέατρο, έπίσης χαιρετισμούς, εύχές, κατάρες 23, διηγήσεις διάφο-
ρες 12, παραδόσεις 134, παροιμίες 37, αινίγματα 4, τραγούδια (κείμενα) 137, ήχο-
γραφήσεις 118, παιγνίδια 10, έπωδές 8, φωγρ. 235 κ.ά. (άρ. είσ. χ/φο υ 4179).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματο-
ποίησε λ.αογραφική άποστολή στό νομό Μαγνησίας (1-15 Αύγ. 1981, χ/φο σχ. 8ο,
σελ. 417) στά χωριά 'Αγ. Λαυρέντιος, 'Αγ. Γεώργιος Νηλείας Μαγνησίας. Κατέ-
γραψε ειδήσεις γιά κατοικία, οικισμό, τροφές, υφαντική, σηροτροφία, λαϊκή τέχνη,
γεωργία, έπαγγέλματα, κοινωνική όργάνωση, δίκαιο, γέννηση, γάμο, ιατρική, μα-
γεία, λαϊκή λατρεία, έπίσης: παραδόσεις 27, παραμύθια, αινίγματα 3, μΰθο 1, παι-
γνίδια 3, τραγούδια (κείμενα) 34, τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, φωτογραφίες 60,
ηχογραφήσεις 18 (άρ. είσ. χ/φου 4172).

Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου "Αγγελος Ν. Δευτεραϊος πραγματοποίησε λαο-
γραφική άποστολή στήν 'Ορεινή Πιερία (1-15 Σεπτ. 1981, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 159),
είδικώτερα στά χωριά Φτέρη, Μικρή Μηλέα. Καταγράφτηκαν πληροφορίες σχετι-
κές μέ τή λατρεία, μετεωρολογία, άστρολογία, άμπελουργία, γάμο, μαγεία, δεισι-
δαίμονες συνήθειες, λαϊκή ιατρική, μαντική, τελευτή, παραμύθια 1, παραδόσεις
4, τραγούδια 34, δίστιχα 9, νανουρίσματα 3, αινίγματα 20, φωτογραφίες 27,
παροιμίες 21 (άρ. είσ. χ/φου 4174).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου Ελένη Ψυχογιοΰ-'Ιωαννίδη, πραγματοποίησε
λαογραφική άποστολή στό νομό 'Αρκαδίας (1-15 Αύγ. 1981, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 329,
361-365) στά χωριά Καμενίτσα, Καρβούνι Γορτυνίας 'Αρκαδίας. Στό υλικό περιέ-
χεται Α' 'Υλικός βίος: Γεωργία, κτηνοτροφία, άρχιτεκτονική, οικία, τροφές, ένδυ-
μασία, υφαντική, κ.ά. άσχολίες, εμπόριο. Β' Κοινωνικός βίος: Κοινωνική όργάνωση,
λαϊκό δίκαιο, γάμος, τελευτή. Γ' Πνευματικός βίος: Άστρολογία-μετεωρολογία,
μαντική, λαϊκή ιατρική, μαγεία, λαϊκή λατρεία, παραδόσεις 22, παροιμίες κλπ. 9,
έπωδές 9, διηγήσεις, τραγούδια, θέατρο, χορός, έπίσης ηχογραφήσεις, φωτογρ. 83
(άρ. είσ. χ/φου 4182).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου Μιράντα Τερζοπούλου-Άναστασιάδη πραγμα-
τοποίησε άποστολή στούς Φούρνους 'Ικαρίας (Β') (24 Αύγ. - εως 7 Σεπτ. 1981,
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χ/φο σχ. 8ο, σελ. 375). Στο ύλικό περιέχονται: Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση,
λαϊκό δίκαιο, παιδί, γάμο, θάνατο, μαγεία, μαντική, αστρολογία, μετεωρολογία,
λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία, λαϊκό θέατρο, μουσικά όργανα, γεωργία, κτηνοτρο-
φία, ναυτικό βίο, τροφές, ενδυμασία, κατοικία, έπιπλα, σκεύη, υλοτομία, ξυλογλυ-
πτική, σιδηρουργία, αγγειοπλαστική, ψαθοτεχνική, κηροπλαστική, υφαντική, υπο-
δηματοποιία, μεταφορές- έπίσης τραγούδια, λαϊκές διηγήσεις, παραδόσεις, παροι-
μίες, παιδιές, κατάρες, ονόματα, τοπωνύμια (άρ. εΐσ. χ/φ ου 4184).

Β'. ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1982

Ό συντάκτης τού Κέντρου Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης πραγματοποίησε λαο-
γραφική αποστολή στό νομό Λασιθίου (έπαρχία Σητείας) Κρήτης (25 Αύγ. - 8 Σεπτ.
1982, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 251) στά χωριά Συκιά, Βορί, Σκλάβα, Παπαγιαννάδες, Τουρ-
τούλοι ("Αγιος Γεώργιος). Στό ύλικό περιέχονται ειδήσεις γιά γεωργία, κυνήγι,
τροφές, κοινωνική όργάνωση, λαϊκή πίστη καί λατρεία, μαγεία καί δεισιδαιμονία"
έπίσης έπωδές, ήχογραφήσεις τραγουδιών καί μελωδιών, φωτογραφίες 56 (άρ. είσ.
χ/φου 4188).

Ή άπεσπασμένη στό Κέντρο φιλόλογος Βασιλική Φάτση πραγματοποίησε
λαογραφική άποστολή στό Βελεστίνο Μαγνησίας (30 Αύγ. - 13 Σεπτ. 1982, χ/φο
σχ. 8ο, σελ. 374).

Κατ' αύτήν κατέγραψε πληροφορίες σχετικές μέ τόν Α) Ύλικό βίο: Κατοικία,
ένδυμα, τροφές, γεωργία, ποιμενικός βίος, ύφαντική, βαφική, πλεκτική, άλλα έπαγ-
γέλματα. Β) Κοινωνικό βίο: Γέννηση, βάπτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργά-
νωση. Γ) Πνευματικό βίο: Λαϊκή λατρεία, λαϊκή ιατρική, άστρολογία, μετεωρο-
λογία, μαντική, μουσική, έπωδές, παραμύθια κ.ά., διάφορες διηγήσεις, παραδόσεις,
τραγούδια, παροιμίες, εύχές κλπ. ήχογραφήσεις, φωτογρ. 94 (άρ. είσ. χ/φου 4189).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Π. 'Αλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Θεσπρωτίας (18 Αύγ. - 1 Σεπτ. 1982, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 494). Στό ύλικό
περιέχονται ειδήσεις γιά τόν Α) Ύλικό βίο: Οικιστική, κατοικία, εργαλεία, σκεύη,
τροφές, έπαγγέλματα. Β) Κοινωνικό βίο: Κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδί,
παιγνίδια, γάμος, τελευτή. Γ) Πνευματικό βίο: Λαϊκή λατρεία, μαγεία, μαντική,
μετεωρολογία-άστρολογία, λαϊκή φιλολογία-γλώσσα, παραδόσεις 29, παροιμίες
18, λεξιλόγιο, έπώνυμα, τοπωνύμια, τραγούδια κείμενα 34, ήχογραφήσεις 29, φωτο-
γραφίες 165, ταινίες μαγνητ. 2 (άρ. είσ. χ/φου 4190).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματο-
ποίησε λαογραφική άποστολή στό νομό Εύρυτανίας (άπό 31 Αύγ. - 15 Σεπτ. 1982,
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χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 601), είδικώτερα στά χωριά Προυσό και Τόρνο. Κατά τήν ερευνά
αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο ύλικό πού περιλαμβάνει: I. 'Ιστορικά, γεωφυσικά κλπ.
στοιχεία. 'Επίσης πληφορορίες σχετικές μέ τό II. Ύλικό βίο: Κατοικία, ένδυμα, τρο-
φές, γεωργικός βίος, άμπελουργία, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, φυτι-
κός κόσμος, ζωικός κόσμος, βιοτεχνία: υφαντική, βαφική κ.ά. επαγγέλματα, παρα-
δοσιακές τέχνες κ.ά. III. Κοινωνικό βίο: Γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργά-
νωση. IV. Πνευματικό βίο: Θρησκεία καί λαϊκή λατρεία, μαγεία, λαϊκή ιατρική,
αστρολογία - μετεο^ρολογία, μαντική, τραγούδια 71, μύθοι - παραμύθια κλπ. 20,
παραδόσεις 196, παροιμίες 52, αινίγματα 9, παιγνίδια, λαϊκό θέατρο, μουσικά όρ-
γανα, επωδές 4, εύχές κλπ., τοπωνύμια, χοροί, ήχογραφήσεις τραγουδιών 114, φω-
τογρ. 315, 1 χάρτη (άρ. είσ. χ/φου 4191).

Ή συντάκτρια 'Ελένη Ψυχογιοϋ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαογραφική απο-
στολή στό νομό Αιτωλοακαρνανίας, είδικώτερα στό χωριό Παλιάμπελα Βονίτσης
(18 Αύγ. - 1 Σεπτ. 1982, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 397).

Στό ύλικό περιέχονται ειδήσεις γιά τόν I. Ύλικό βίο: Τροφές, ένδυμασία, καλ-
λωπισμοί, οικία, σκεύη, γεωργία, άμπελουργία, μεταλλουργία, σιδηρουργία, χαλκουρ-
γία, ξυλουργική, κεντητική, ύφαντική, βαφική, κεραμεικά, αλιεία, κτηνοτροφία, μετα-
φορές, εμπόριο, μέτρα, άρχιτεκτονική, κ.ά. II. Κοινωνικό βίο: Γέννηση - παιδί, γά-
μος, θάνατος, εύχές, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο. III. Πνευματικό βίο: Θρη-
σκεία, μαγεία, λαϊκή ιατρική, άστρολογία, μετεωρολογία, μαντική, τραγούδια - ήχο-
γραφήσεις 55, παραμύθια 11, επωδές 9, παραδόσεις, μουσικά όργανα, χορός, παροι-
μίες, φωτογραφίες καί σχέδια (άρ. είσ. χ/φου 4192).

Ό συντάκτης Παναγ. I. Καμηλάκης πραγματοποίησε λαογραφική αποστολή
στό νομό Άρτας (1982, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 386).

Ή υλη περιλαμβάνει ειδήσεις: I. ιστορικές κ.ά.' II. άπό τόν ύλικό βίο: Κατοικία-
άρχιτεκτονική, τροφές, ένδυμασία, έπαγγελματικός βίος, ποιμενικός βίος, κυνήγι,
οινοποιία, βιοτεχνία, (ύφαντική, κεντητική, πλεκτική, βαφική, κ.ά.), ληστρικός
βίος· III. άπό τόν κοινωνικό βίο: Κοινωνική όργάνο^ση, λαϊκό δίκαιο" IV. άπό τόν
πνευματικό βίο: Δημοτικά τραγούδια, μουσικά όργανα, παραδόσεις, παροιμίες, αινί-
γματα, όνόματα διάφορα, τοπωνύμια, συνθηματική γλώσσα, (άρ. είσ. χ/φου 4218).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, πραγματοποίησε λαογρα-
φική αποστολή στό νομό Λαρίσης (3-17 Αύγούστου 1982, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 363)
στά χωριά Σκοπιά, Άμπελιά, Ερέτρια, Παλυόμυλος.

Στήν υλη περιέχονται ειδήσεις, ιστορικές κλπ. πληροφορίες, ειδήσεις γιά τήν
κατοικία, έπιπλα καί σκεύη, ένδυμασία, τροφές, βαφική, ύφαντική, γυναικείες άσχο-
λίες, γεωργία, καπνοκαλλιέργεια, ποιμενικό βίο, άλιεία, κυνήγι, άσβεστοποι'ία, καρ-



720

ΑΧΝΑΣ I. Π Α Π A MIX AI I Α- Κ OTTP OTM Π A

βουνοποιία, διάφορα άλλα επαγγέλματα, χτίστες, χτενάδες, ραφτάδες κ.α., γέννηση,
γάμο, λαϊκή λατρεία, μαγεία καί δεισιδαίμονες συνήθειες, κοινωνική όργάνωση, λαϊκή
ιατρική, μετεωρολογία κ.α. Έπίσης στήν ΰλη περιέχονται τραγούδια (κείμενα) 122,
δίστιχα 11, παραμύθια 8, μύθοι 3, παροιμία 1, παραδόσεις 12, άνέκδοτα 11, έπώνυμα,
τοπωνύμια, γλωσσοδέτες, παιγνίδια, φωτογραφίες 78, ήχογραφήσεις 111 τρα-
γουδιών καί 3 παραμυθιών (άρ. είσ. χ/φ ου 4223).

Γ'. TOT ΕΤΟΥΣ 1983

Ή Διεθύνουσα (έπιστ.) τοΰ Κέντρου Άννα Ί. Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα,
πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή στό νομό Καβάλας (22 Αύγούστου - 11 Σε-
πτεμβρίου 1982, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 627. Ή εΐδικώτερη γεωγραφική χώρα ήταν τά
χωριά Κρυονέρι, Παλαιοχώρι Καβάλας, Λιμένας καί Παναγία Θάσου. Κατά τήν
έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλη ΰλη, ή οποία άναφέρεται στήν: I. Κλιματογεω-
λογία καί ιστορία τών τόπων. II. Στόν υλικό βίο: κατοικία, έπιπλα-σκεύη, ένδυμα,
τροφές, γεωργία, αμπελουργία, έλαιοκομία, ποιμενικό βίο, μελισσοκομία, άλιεία,
βιοτεχνία, άλλα έπαγγέλματα, κατασκευές, κ.α. III. Στόν κοινωνικό βίο: γέννηση,
βάφτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργάνο^ση, χαιρετισμοί, κατάρες κ.α. IV. Στόν
πνευματικό βίο: λαϊκή θρησκεία καί λατρεία, μαγεία καί δεισιδαίμονες συνήθειες
λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρολογία, λαϊκό θέατρο, τραγούδια, παραδοσιακοί
έθνικοί χοροί, μουσική, παραμύθια 3, αινίγματα 9, παραδόσεις 188, παροιμίες καί
παρ. φράσεις 58, επωδές 17, τοπωνύμια κ.α. γλωσσικά στοιχεία, φωτογραφίες 315,
ήχογραφήσεις 96 (άρ. είσ. χ/φ ου 4200).

Ό συντάκτης Ελευθέριος Άλ^εξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό 'Ιωαννίνων (25 Ίουλ. - 31 Αύγ. 1983, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 635) στά χωριά
Άγια Παρασκευή (Κεράσοβο), Καστάνιανη, Βούρμπιανη, Ώραιόκαστρο, Κτίσματα
'Ιωαννίνων. Στό ύλικό περιέχονται ειδήσεις γιά έπαγγέλματα, άρχιτεκτονική, τρο-
φές, κατοικία, εργαλεία, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, γέννηση, βάπτιση,
γάμο, τελευτή, λαϊκή λατρεία, μαγεία, μαντική, άστρολογία, μετεωρολογία, γλώσσα,
έπώνυμα, τοπωνύμια, θέατρο, παραδοσιακούς χορούς, έπίσης παραδόσεις 12, παροι-
μίες 21, διηγήσεις διάφορες 2, τραγούδια (κείμενα) 42, ήχογραφήσεις 46, φωτογρ.
138, ταινίες μαγνητ. 2 (άρ. είσ. χ/φου 4201).

Ή συντάκτρια Ελένη Τυχογιοΰ-Ίωαννίδου πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή (άπό 25-7 έως 15-8-1983) στό νομό Αρκαδίας, χ/φο 8ο, σελ. 452), στά
χωριά Λαγκάδια, Καλονέρι Αρκαδίας. Ή περιεχόμενη στό χειρόγραφο ΰλη άνα-
φέρεται σέ Α) 'Υλικό βίο: Γεωργία, αλευροποιία, άμπελουργία, τυροκομία, μετα-
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ξουργία, άρχιτεκτονική, λιθογλυπτική, κεραμοποιία, οικία-οικοσκευή, τροφές, ένδυ-
μασία, κοσμήματα, υφαντική, κεντητική-πλεκτική, υλοτομία, ξυλουργική, ξυλο-
γλυπτική, σαγματοποιΐα, καλαθοπλεκτική, χαλκουργία, κασσιτέρωμα, πετάλωμα,
υποδηματοποιία, κηροποιΐα, εμπόριο. Β) Κοινωνικό βίο: ειδήσεις γιά τή μετανά-
στευση, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, γέννηση - παιδί, γάμος τελευτή.
Γ) Πνευματικό βίο: λαϊκή λατρεία, μαγεία, μαντική, αστρολογία, λαϊκή ιατρική,
παραδόσεις 13, παροιμίες 6, εύχές 6, λαϊκό θέατρο-μεταμφιέσεις, τραγούδια 106,
ειδήσεις γιά παραδοσιακή μουσική καί μουσικά όργανα, παραμύθια 1, εύτράπελες
διηγήσεις 1, ήχογραφήσεις 108 (τραγ. 106 καί 2 διάφορες, διηγήσεις), φωτογρ.
158, σχέδια 5 (άρ. είσ. χ/φ ου 4213).

Ό συντάκτης Άγγελος Ν. Δευτεραΐος πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Πιερίας (άπό 22-7 έως 12-8-1983, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 379) στά χωριά
Μοσχοπόταμος, Καστανιά Πιερίας. Στό υλικό περιέχονται ειδήσεις: I. Γιά τόν ύλικό
βίο: κατοικία, ένδυμα, τροφές, γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, άλλες γεωργικές
άσχολίες, έθιμα γεωργών, ποιμενικός καί κυνηγετικός βίος, βιοτεχνία. II. Κοινω-
νικό βίο: Γέννηση καί βάπτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργάνωση. III. Πνευμα-
τικό βίο: λαϊκή θρησκεία, μαγεία, λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρολογία, μαν-
τική, δημώδης ποίηση, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, εύχές, δίστιχα, όρκοι,
φωτογραφίες 108 (άρ. χ/φου 4214).

Ή υπάλληλος τοΰ Κέντρου Ζωή Ρωπαΐτου πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας (Αύγουστος 1983, χ/φο σχ. 8ο,
σελ. 348). Ή συλλεγεϊσα ύλη περιλαμβάνει ειδήσεις γιά γάμο, γεωργία, γέννηση,
λαϊκή τέχνη, λαϊκό δίκαιο, γεωργικά έργαλεΐα, καπνοκαλλιέργεια, άλληλοβοήθεια,
οινοποιία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία, κτηνοτροφία, λαϊκή οικοδομική, οικοσκευή·
έπίσης παραδόσεις, τοπωνύμια, παροιμίες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα (άρ. είσ.
χ/φου 4215).

Ό συντάκτης-μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης πραγματοποίησε λαογρα-
φική άποστολή στό Ρέθυμνο Κρήτης (Αύγουστος 1983, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 127).

Ή ύλη περιλαμβάνει ηχογραφήσεις μελωδιών καί τραγουδιών, πληροφορίες
γιά μουσικά όργανα καί οργανοπαίκτες, καθώς καί 77 έγχρωμες φωτογρ. (άρ. είσ.
χ/φου 4216).

Ό συντάκτης Παναγ. Ί. Καμηλάκης, πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Φλωρίνης (21 Ίουλ. - 9 Αύγ. 1983, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 573).

Ή ύλη περιλαμβάνει ειδήσεις: I. Γενικές, τοπικές, ιστορικές, κ.ά. II. Γιά τόν
ύλικό βίο: Κατοικία, ένδυμασία-ύπόδεση-καλλωπισμός, τροφές, έπιπλα, σκεύη, επαγ-
γελματικός βίος, γεωργία, ποιμενικός βίος, άμπελουργία, κυνήγι, ψάρεμα, βιοτε-
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χνία (υφαντική κλπ.), μελισσοκομία. III. Γιά τον κοινωνικό βίο: Γέννηση, γάμος,
τελευτή, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο. ΙΥ. Πνευματικό βίο: λαϊκή λατρεία,
μαγεία, λαϊκή ιατρική, μαντική, προλήψεις, τραγούδια, μουσικά όργανα, παραδο-
σιακοί χοροί, σκώμματα, παραδόσεις 2, παροιμίες 9, όνόματα-έπώνυμα, τοπωνύ-
μια, συνθηματική γλώσσα (άρ. εΐσ. χ/φου 4217).

Δ'. ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1984

Ό συντάκτης Άγγελος Ν. Δευτεραΐος πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Πιερίας (Αύγουστος 1984, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 284) στά χωριά Ρυά-
κια, 'Ελαιώνα, Παληοστάνη. Στήν συλλεγεΐσα ύλη περιέχονται ειδήσεις γιά τόν I.
Ύλικό βίο: Κατοικία, ένδυμα, τροφές, έπαγγελματικός βίος, γεωργία, άμπελουρ-
γία, έλαιοκομία, άλλες γεωργικές άσχολίες, έθιμα τών γεωργών, ποιμενικός βίος,
βιοτεχνία (υφαντική, βαφική, ξυλοτεχνία)· II. Κοινωνικό βίο: Γέννηση, γάμος, τε-
λευτή, κοινωνική όργάνωση (κοινότης, οικογένεια, συνεργασία, εθιμικό δίκαιο),
ευχές· III. Πνευματικό βίο: Λαϊκή θρησκεία, λαϊκή πίστη καί λατρεία, μαγεία, μαν-
τική, δεισιδαιμονία, λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρολογία, παραδόσεις, παροι-
μίες, άρές, τραγούδια, δίστιχα, αινίγματα, παραμύθια, φοιτογραφίες 79 (άρ. είσ.
χ/φου 4220).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Π. 'Αλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Φωκίδος (2-31 Ίουλ. 1984, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 670) στά χωριά Λευ-
καδίτι, 'Αρτοτίνα, Κροκύλειο, Διακόπι, Κόκκινο. Στή συγκεντρωθεΐσα ΰλη περιέ-
χονται ειδήσεις γιά τόν I. Ύλικό βίο: Ραπτική, βαρελοποιΐα, γεωργία, κτηνοτροφία,
υφαντική, άρχιτεκτονική, κασσιτερωτική, σιδηρουργική, υποδηματοποιία, αλιεία,
κυνήγι, οικιστική, κατοικία, μελισσοκομία, τυροκομία, σκεύη-έργαλεΐα, τροφές,
ποτοποιία, νερόμυλοι, ενδυμασία" II. Κοινωνικό βίο: Κοινωνική όργάνωση, λαϊκό
δίκαιο, παιδί, γάμος, θάνατος, τουρισμός" III. Πνευματικό βίο: Μαγεία, μαντική,
άστρολογία, μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία κ.ά., παραδόσεις 36, εύτρά-
πελες διηγήσεις-άνέκδοτα 12, έπωδές 9, αινίγματα 12, παροιμίες-παρ. έκφράσεις
50, παιγνίδια 12, τραγούδια 64, ήχογραφήσεις 49, φωτογραφίες 179, γλώσσα, τοπω-
νύμια, έπώνυμα, ταινίες μαγνητ. 2 (άρ. είσ. χ/φου 4221).

Ό διοικητικός διευθύνων Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης πραγματοποίησε λαογρα-
φική άποστολή στό νομό 'Αρκαδίας (9 Αύγ.-3 Σεπτ. 1984, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 607)
στά χωριά Κορακοβούνι, Χάραδρος, Βέρβενα, Δολιανά. Στό ύλικό περιέχονται ειδή-
σεις γιά τόν I. Ύλικό βίο: Κατοικία, τροφές, γεωργία, έλαιοκομία, φυτικός κόσμος,
ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι-ζο^ϊκός κόσμος, σαγματοποιΐα, ψαλιδο-
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ποιία, κεραμιδοποιΐα, σαπουνοποιία, καρβουνοποιΐα, άσβεστοποιία' II. Κοινωνικο
βίο: Γέννηση - παιδικός βίος, γάμος, κοινωνική όργάνωση (κοινότητα, οικογένεια,
λαϊκό δίκαιο κλπ.)· III. Πνευματικό βίο: Λαϊκή πίστη καί λαϊκή λατρεία, μαγεία-
δεισιδαιμονία, λαϊκή ιατρική καί κτηνιατρική, άστρολογία καί μετεωρολογία, μαν-
τική, τραγούδια (κείμενα) 30, διάφορες διηγήσεις καί παραδόσεις 74, παροιμίες
20, όνόματα, τοπωνύμια, ήχογραφήσεις 197, φωτογραφίες 113 (άρ. είσ. χ/φου 4222).

Ή έπιστημονική διευθύνουσα Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε
λαογραφική άποστολή στό νομό Δωδεκανήσου (άπό 23 'Ιουλίου έως 24 Αύγούστου
1984, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 883), είδικώτερα στά χωριά'Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παραδείσι,
Άγιος 'Ισίδωρος, Φάνες, Κοσκινού, Ασκληπιός Ρόδου καί Σύμη). Κατά τήν
έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλη λαογραφική ΰλη, ή οποία περιλαμβάνει: α)
Πληροφορίες γιά τροφές, κατοικία, έπιπλα-σκεύη κλπ. β) Ειδήσεις περί κοινωνικού
βίου (γεννήσεως, κοινωνικής όργανοισεως, λαϊκού δικαίου κ.ά.). γ) Στοιχεία πνευμα-
τικού βίου: άστρολογία καί μετεωρολογία, μαντική, μαγεία καί δεισιδαίμονες συνή-
θειες, λαϊκή λατρεία κ.ά. δ) Πληροφορίες σχετικές μέ τήν τοπογραφία τοΰ χώρου
καί τήν τοπική οικονομία. Έπίσης συγκεντρώθηκαν 102 ήχογραφήσεις, φωτογρα-
φίες 510, ταινίες μαγνητοφώνου (μπομπίνες) 8 (άρ. είσ. χ/φ ου 4233).

Ε'. TOT ΕΤΟΥΣ 1985

Ό συντάκτης Ελευθέριος Π. Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Εύρυτανίας (2-31 'Ιουλίου 1985, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 734) στά χωριά
Γρανίτσα, Άγραφα, Δομνίστα, Άνατ. Φραγκίστα, Κρίκελο, Δομιανοί. Στή συλλε-
γεϊσα υλη περιέχονται ειδήσεις γιά τόν I Υλικό βίο: Κατοικία, έπιπλα καί σκεύη,
εργαλεία, οικιστική, έπαγγέλματα (γεωργία, κτηνοτροφία κ.ά.), τροφές. II Κοι-
νωνικό βίο: Κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδί, τελευτή. III Πνευματικό βίο:
Λαϊκή λατρεία, μαγεία, μαντική, άστρολογία καί μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική,
γλώσσα, τοπο^νύμια, έπώνυμα, λαϊκή φιλολογία κλπ., παραδόσεις 15, παροιμίες-
παρ. εκφράσεις 16, αινίγματα 12, έπωδές 5, εύχές 7, παιδιές, τραγούδια 73, ήχογρα-
γραφήσεις 59, φωτογραφίες 204 (ταινίες μαγνητ. 4) (άρ. είσ. χ/φου 4236).

Ό συντάκτης Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Αργολίδος (5 Αύγ.-3 Σεπτ. 1985, χ/φο σχ. 8ο, σελ. 495) στά χωριά
Καρυά, Κιβέρι, Άχλαδόκαμπος, Κρύα Βρύση, Άνδρίτσα Αργολίδας. Στό υλικό
περιέχονται ειδήσεις γιά τόν I 'Υλικό βίο: Κατοικία, ένδυμα, τροφές, γεωργία καί
άλλες γεωργικές άσχολίες (έλαιοκομία, άμπελουργία κλπ.), κτηνοτροφία, βιοτε-
χνία-έπαγγελματικός βίος, φυτικός καί ζωικός κόσμος, κυνήγι. II Κοινωνικό βίο:
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Γέννηση, βάπτιση, παιδικός βίος, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργάνωση (αλληλο-
βοήθεια, λαϊκό δίκαιο κλπ.). III Πνευματικό βίο: Λαϊκή πίστη καί λατρεία, μαγεία
καί δεισιδαίμονες συνήθειες, λαϊκή ιατρική, άστρολογία καί μετεωρολογία, μαντική,
διηγήσεις διάφοροι (παραδόσεις κλπ.), παροιμίες, ειδήσεις γιά μουσικά όργανα,
τοπωνύμια, όνόματα, τραγούδια- ηχογραφήσεις, φωτογραφίες 134 (άρ. είσ. χ/φου
4238).

Ή Διευθύντρια "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή στό νομό Δωδεκανήσου (άπό 22 'Ιουλίου έ'ως 3 Αύγ. καί 14-30 Αύγούστου
1985, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 771), είδικώτερα στά χωριά Κρεμαστή, Σορωνή, Άρχίπολη,
Τριάντα, 'Ασγούρου, Μανδρικό Ρόδου καί στή νήσο Σύμη. Στή συλλεγεΐσα άπό τήν
έρευνα ύλη περιέχονται: α) Πληροφορίες σχετικές μέ τήν τοπογραφία, ιστορία καί
οικονομία τοΰ τόπου, β) Άπό τόν ύλικό βίο: πληροφορίες γιά έπιπλα καί σκεύη,
κατοικία, τροφές, γεωργικό καί ποιμενικό βίο κλπ. γ) Άπό τόν κοινωνικό βίο τά
κατά τή γέννηση, τό γάμο, τήν τελευτή, κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, δ) Άπό
τόν πνευματικό βίο ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία καί τις δεισιδαίμονες συνήθειες,
άστρολογία καί μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική κ.ά. 'Επίσης συγκεντρώθηκαν ήχο-
γραφήσεις τραγουδιών 51 καί 336 φωτογραφίες (14 κασέτες μαγνητοφωνημένες
καί μία ταινία (μπομπίνα) μαγνητοφώνου) (άρ. είσ. χ/φου 4245).

ς'. TOT ΕΤΟΥΣ 1986

Ό συντάκτης Ελευθέριος Π. Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Αιτωλοακαρνανίας (5-29.11.1986, χ/φ ο σχ. 8ο, σελ. 528) στά χωριά
Πλάτανος, Αράχοβα, Στράνωμα, Παλαιόπυργος έπαρχ. Ναυπακτίας. Στή συγκεν-
τρωθεΐα ύλη περιέχονται ειδήσεις γιά τόν I Ύλικό βίο: Γεωργία, κτηνοτροφία, ρα-
πτική, ύφαντική, μελισσοκομία, σηροτροφία, αρχιτεκτονική, σιδηρουργία, κυνήγι,
ψάρεμα, έπαιτεία (μπουλιαριά), κατοικία, οικιστική, ένδυμασία, τροφές. II Κοι-
νωνικό βίο: Κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδί, γάμος τελευτή. III Πνευ-
ματικό βίο: Λαϊκή λατρεία, μαγεία, άστρολογία, καί μετεωρολογία, μαντική,
χορός, γλώσσα, τοπωνύμια, έπώνυμα, παραδόσεις 19, τραγούδια 29, ήχογραφή-
σεις 29, φωτογραφίες 128 (ταινίες μαγνητοφώνου 2) (άρ. είσ. χ/φου 4255).



RÉSUMÉ

Missions folkloriques. Conclusions, problèmes et thématique de la recherche locale

par Anna J. Papamichael-Koutroubas

La recherche locale faite par le chercheur folklorique - anthopologue,
surtout en province, est le moyen le plus important, si non le seul, d'acqué-
rir une connaissance complète des aspects de la vie populaire, et offre une
experience irremplaçable qui séduit le chercheur.

Le manque de recherche locale, dont le matériel est accumulé sous la
forme soit de manuscits soit de cassettes, constitue un désavantage pour le
spécialiste de cette science.

Nous considérons que la principe de mentionner simplement le contenu
des missions de recherche folklorique dans l'«Epétiris» (Annuaire) du Centre
de Recherche, n'est pas suffisante et fait du tort à ce travail important.
Au contraire, le système précédent de la publication des «Rapports de re-
cherche folklorique en province...» a offert des études remarquables et bien
documentées des plusieurs phénomènes, en incluant en même temps les résul-
tats les plus importants de chaque mission scientifique, qui ont été utiles
aux missions ultérieures.

C'est pour cela que nous rétablissons ces rapports qui, à notre avis,
doivent porter le titre: «Resultats et problèmes divers de la recherche dans
la région...».

Il est clair que la description de la civilisation donnée doit être appro-
fondie et multiple, présentant la réalité sans intervention de la part du cher-
cheur. Ce travail, ainsi que l'interprétation des divers aspects et phénomè-
nes, devient meilleur et plus approfondi en fonction de l'expérience, de la
clairvoyance et des connaissances du chercheur.

Nous estimons que la recherche collective effectuée par un groupe de
travail dans une région géographique définie, offre plus d'avantages que
la recherche individuelle.

Pour coordonner la recherche et le programme d'évaluation et de codi-
fication du matériel on a rédigé une «fiche de codification des aspects de la
vie populaire» qui donne d'une façon représentative tous les aspects de la
vie populaire.
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