
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1978, 1979, 1980

A'. TOT ΕΤΟΥΣ 1978

Ή συντάκτρια τοϋ Κέντρου Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαο-
γραφική έρευνα διάρκειας 29 ημερών (5 Αύγ. έως 2 Σεπτ. 1978) στά χωριά
Δροσιά (Προστοβίτσα), Σκιαδας καί Πόρτες τοΰ νομοΰ 'Αχαΐας.

Κατά τήν έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 628 σελ.
τετραδίου, σχήματος 8ου μεγάλου, πού περιλαμβάνει : παραδόσεις 55, τραγούδια
236, παροιμίες 31, παραμύθι 1, έπωδές 12, εύχές 8, παιδιές 2, ειδήσεις πού άναφέ-
ρονται στή λαϊκή θρησκεία καί λατρεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρο-
λογία, τή μετεωρολογία, τό λαϊκό θέατρο, τή μαντική, τή γέννηση - βάπτιση, τό
γάμο καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο.

'Επίσης καταγράφηκαν πληροφορίες αναφερόμενες στόν ύλικό βίο καί είδικώτερα
σχετικές μέ σκεύη καί άλλα αντικείμενα, μέ τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τήν ύφαντική,
τή βαφική, τή λαϊκή κατοικία, τή γεωργία, τήν οινοποιία, τήν κτηνοτροφία, τήν
τυροκομία, τήν ξυλοτεχνία καί τό εμπόριο. "Εγιναν 236 ηχογραφήσεις, πού πε-
ριλαμβάνονται σέ 10 ταινίες (άρ. είσ. χ/φου 4100).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη ΙΙολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή στό νομό Καστοριάς, στά χωριά Νεστόριο, Έπταχώρι, Χρυσή, Πευκό-
φυτο, Κυψέλη, Μανιάκοι καί στόν οικισμό Ζούζουλης στό Τσοτίλι Κοζάνης.

Κατά τή διάρκεια 30 ήμερών (1 - 30 Σεπτεμβρίου 1978) κατέγραψε σέ 536
σελίδες τετραδίου πληροφορίες περί τής κατοικίας, τών έπίπλίον καί σκευών, τής
ενδυμασίας, τών τροφών, τοΰ γεωργικοΰ καί ποιμενικού βίου, τής ύφαντικής, τής
βαφικής, τής ξυλογλυπτικής, τής λιθογλυπτικής, τοΰ κυνηγίου, τής άλιείας καί άλ-
λων έπαγγελμάτων. 'Επίσης συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τή γέννηση, τό γάμο
καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο.

'Ακόμη κατέγραψε πληροφορίες σχετικές μέ τή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία, τή
μαντική, τή μετεωρολογία καί τούς λαϊκούς χορούς. Συγκέντρωσε δέ παραμύθια 9,
παραδόσεις 26, παροιμίες 9, άνέκδοτα καί εύτράπελες διηγήσεις 5 καί τοπωνύμια.
"Εγιναν ήχογραφήσεις 23 μελο^διών (άρ. είσ. χ/φου 4102).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στά χιοριά Πέρδικα, Καμίνιον, Μανδρότοπος, Κεραμίτσα, "Αγιοι Πάντες καί Πλα-
κωτή τοϋ νομοΰ Θεσπρο^τίας άπό 7 έως 31 Αύγούστου 1978.

Κατά τήν άποστολή αύτή καταγράφηκαν σέ 624 σελίδες τετραδίου 27 παρα-
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δόσεις, 69 τραγούδια, 18 παροιμίες, 4 παραμύθια, 8 παιδιές. Επίσης συγκεντρώ-
θηκαν ειδήσεις πού άναφέρονται στή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία, τη μαντική, τή δη-
μοόδη ιατρική, άστρολογία, μετεωρολογία καί τούς χορούς.

'Ακόμη καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τήν κοινωνική όργάνωση, τό
λαϊκό δίκαιο, τή γέννηση-βάφτιση, τό γάμο καί τό θάνατο, τή γεωργία, τήν κτηνο-
τροφία, τη λαϊκή κατοικία καί τά οικιακά σκεύη, τίς τροφές, την υφαντική, τήν έν-
δυμασία καί τά κοσμήματα. Άπό τό γλωσσικό θησαυρό κυρίως τοπωνύμια καί έπά>-
νυμα. "Εγιναν έπίσης 88 ήχογραφήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4092).

Β'. TOT ΕΤΟΥΣ 1979

Ή συντάκτρια "Αννα IIαπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε ερευνητική
λαογραφική άποστολή στό νομό Πρεβέζης καί συγκεκριμένα στά χωριά Μυρσίνη,
Μύτικας, Αυγιά καί Βράχος άπό 20 Αύγούστου έως 19 Σεπτεμβρίου 1979.

Κατέγραψε σέ 728 σελίδες τετραδίου 177 τραγούδια, 241 παραδόσεις, 6 έπο;-
δές, 8 αινίγματα, 52 παροιμίες, 10 όρκους, 2 ύβρεις, 11 παιδιές, 4 μύθους κλπ.
'Επίσης συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τη λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τή λα-
ϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τη μετεωρολογία, τή μαντική, τή μαγεία, τίς δεισι-
δαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, τά έθιμα της γέννησης, του γάμου καί τοΰ θανάτου,
τήν κοινωνική όργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο κλπ.

Ακόμη συγκέντρωσε πληροφορίες, πού άναφέρονται στό ζωικό κόσμο καί τό
κυνήγι, τόν ποιμενικό καί τό γεωργικό βίο, τίς τροφές, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί
σκεύη, τό ένδυμα, τη βιοτεχνία, τήν υφαντική, τή βαφική, την κεντητική, τήν πλε-
κτική, τήν ξυλογλυπτική καί σέ άλλες άσχολίες καί έπαγγέλματα. 'Επίσης κατέ-
γραψε ειδήσεις σχετικές μέ τά μέτρα καί τά σταθμά. Έπί πλέον ηχογράφησε 175
μελωδίες τραγουδιών καί λαϊκών χορών καί άπό τό γλωσσικό θησαυρό κατέγραψε
38 τοπωνύμια (άρ. εΐσ. χ/φου 4126).

Ό συντάκτης Άγγελος Δευτεραϊος πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
29 ήμερών στά χωριά Μηλιά, Καρυοβούνι, Καστανέα, Σαϊδόνα, Έξωχώρι, Τσέρια
τοΰ νομοΰ Μεσσηνίας (Έξω Μάνη) άπό 7 Αύγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 1979.

Συγκέντρωσε καί ηχογράφησε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 420 σελίδες τε-
τραδίου, σχ. 8ου μεγάλου.

Περιέχει ειδήσεις, πού άναφέρονται στή λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τήν άστρο-
λογία, τή μετεωρολογία, τη μαντική, τή μαγεία, τη λαϊκή ιατρική, τά έθιμα τής
γέννησης, τοΰ γάμου καί τοΰ θανάτου, τήν κοινωνική όργάνωση, την κατοικία, τήν
ένδυμασία, τίς τροφές, τη γεωργία καί τήν άμπελουργία, τόν ποιμενικό βίο Καί τή
βιοτεχνία.

Ή έργασία αύτη περιέχει έπίσης τραγούδια 25, αινίγματα 17, παροιμίες 79,
παραδόσεις 12, ήχογραφήσεις 121 κλπ. (άρ. είσ. χ/φου 4130).

Ό συντάκτης-μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης πραγματοποίησε άποστολή
στό νομό 'Ιωαννίνων άπό 12 'Ιουλίου έως 10 Αύγούστου 1979 καί ηχογράφησε 260
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τραγούδια, καταρτίζοντας χειρόγραφο 329 σελίδων, πού περιέχει και ειδήσεις σχε-
τικές μέ τό γάμο στό Δελβινάκι (άρ. είσ. χ/φου 4131 ).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαο-
γραφική έρευνα στά χωριά Άγναντα, Δροσοπηγή, Θεοδώριανα καί Κομπότι τοΰ
νομού Άρτας άπό 8 Αύγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 1979.

Κατά τήν έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 783 σε-
λίδες τετραδίου, πού περιλαμβάνει : ειδήσεις πού άναφέρονται στίς τροφές, τήν έν-
δυμασία, τή ραπτική, τήν κεντητική, τήν ύφαντική, τήν άρχιτεκτονική, τήν κατοι-
κία, τίς άσχολίες τών κατοίκων, τή γεωργία, τήν κτηνοτροφία, την τυροκομία, τό
κυνήγι, τήν ξυλουργική, τή γλυπτική, τήν εικονογραφία, τή σιδηρουργία, τήν όπλο-
ποιΐα, τήν υποδηματοποιία, τά μέτρα καί τά σταθμά, τούς μύλους, τή γέννηση-
βαπτιση, τό γάμο, τό θάνατο, τήν κοινωνική όργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο κλπ.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τή λαϊκή θρησκεία καί
λατρεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μαντική, τό λαϊκό θέα-
τρο, τούς χορούς καί τή μουσική. Άκόμη καταγράφηκαν παραμύθια καί εύτράπελες
διηγήσεις 4, παραδόσεις 54, τοπούνύμια 12. Συγκεντρώθηκαν έπί πλέον 270 τρα-
γούδια, άπό τά όποια ηχογραφήθηκαν 240 μελωδίες (άρ. είσ. χ/φου 4129).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογρα-
φική άποστολή στά χωριά ΙΙουρί, Κεραμίδι, Κανάλια, Τρίκερι, Ααΰκος καί Προμύρι
τοΰ νομοΰ Μαγνησίας. Ή άποστολή διήρκεσε 31 ημέρες (23 'Ιουλίου - 22 Αύγού-
στου 1979).

Ή συντάκτρια κατέγραψε σέ 731 σελίδες τετραδίου πληροφορίες σχετικές μέ
τήν ποιμενική ζωή, τη γεωργία, τήν ελαιοκομία, την άμπελουργία, τη σηροτροφία,
τη μελισσοκομία, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τίς
τροφές, τήν ένδυμασία καί τόν καλλο^πισμό, τήν ύφαντική, κεντητική, βαφική, την
άνθρακοποιΐα, τήν άσβεστοποιΐα, τή λιθογλυπτική, τήν ξυλογλυπτική, τή μεταλλο-
τεχνία, τή σαγματοποιΐα κ.ά.

Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τή γέννηση, τό γάμο, τό θάνατο,
τήν κοινωνική όργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο, τή λαϊκή λατρεία, τή μαντική, τή
μετεωρολογία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τούς λαϊκούς στιχουργούς καί τό λαϊκό
θέατρο. Έπίσης κατέγραψε 118 τραγούδια, 14 παροιμίες, 72 παραδόσεις, '119 ήχο-
γραφήσεις μελωδιών, τοπο^νύμια κλπ. (άρ. εΐσ. χ/φου 4127).

Ό συντάκτης Ελευθέριος Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στά χωριά Συκιά, Καλάνδρα, Στανός, Βαρβάρα, Γαλάτιστα καί στόν Πολύγυρο τού
νομοΰ Χαλκιδικής. Ή άποστολή αύτη διήρκεσε 30 ημέρες (2 - 31 Αύγούστου 1979).

Ό συντάκτης κατέγραψε σέ 741 σελίδες τετραδίου 27 παραδόσεις, 6 παροιμίες,
7 αινίγματα, 5 παραμύθια, 135 τραγούδια, '171 τοπωνύμια, 89 βαφτιστικά ονόματα,
489 επώνυμα, 6 επωδές, 17 χαιρετισμούς, 7 εύχές καί κατάρες καί 80 ήχογραφήσεις
μελωδιών. Έπίσης συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικές μέ τήν πολεοδομία, τήν κα-
τοικία, τά οικιακά σκεύη, τήν ένδυμασία, τόν καλλωπισμό, τίς τροφές, τά ποτά, τή
γεωργία, τά άγροτικά έθιμα, τήν κτηνοτροφία, τήν άλιεία, τή μελισσοκομία, τήν
ύφαντική, τήν άνθρακοποιΐα κ.ά.
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Άκόμη κατέγραψε πληροφορίες γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο,
τή γέννηση, τό γάμο καί τό Θάνατο, τή μαγεία, τή λαϊκή λατρεία, τη μαντική, τή
λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μετεωρολογία, τά μουσικά όργανα κλπ. (άρ. είσ.

χ/φου 4125).

Γ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1980

Ή συντάκτρια "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε άποστολή
στά χωριά Αχλάδι, Νέα καί Παλιά Σπαρτιά καί στήν πόλη τής Ααμίας τοϋ νομοΰ
Φθιώτιδος. Ή άποστολή διήρκεσε 20 ημέρες (21.8- 10.9.1980).

Καταγράφηκαν σέ '1006 σελίδες τετραδίου ειδήσεις σχετικές μέ τήν κατοικία,
τά έπιπλα και σκεύη, τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τά επαγγέλματα, τή γεωργία, τήν
αμπελουργία, τήν έλαιοκομία, τό φυτικό καί τό ζωικό κόσμο, τόν ποιμενικο βίο, τή
μελισσοκομία, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τή ναυπηγική, τή βιοτεχνία, τήν υφαντική, τή
βαφική, τήν πλεκτική καί την κεντητική.

Άκόμη συγκεντρώθηκαν ειδήσεις γιά τή γέννηση καί τή βάφτιση, τό γάμο καί
τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο. Έπίσης καταγράφηκαν
ειδήσεις πού άναφέρονται στή λαϊκή θρησκεία καί λατρεία, τή μαγεία καί τίς δεισι-
δαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, τή λαϊκή ιατρική, την άστρολογία καί μετεωρολογία,
τή μαντική, τούς χορούς, τά μουσικά όργανα καί τό θέατρο.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν 246 παραδόσεις, 257 παροιμίες, 14 αινίγματα, 77
εύχές, 19 κατάρες, 15 παραμύθια, 18 ύβρεις, 206 άσματα, 3 όρκοι, 9 χαιρετισμοί,
9 επωδές καί τοπωνύμια. "Εγιναν '161 ήχογραφήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4146).

Ό συντάκτης Άγγελος Δευτεραϊος εργάσθηκε στά χωριά Κάτίο καί "Avco
Μηλέα, Έλατοχώριον καί Άγιος Δημήτριος τοΰ νομοΰ Πιερίας έπί 20 ήμέρες,
άπό 1 έως 20 Αύγούστου 1980.

Κατέγραψε σέ 416 σελίδες τετραδίου 9 παραδόσεις, 2 μύθους, εύχές καί κατά-
ρες, άσματα καί ειδήσεις σχετικές μέ τή λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τή μαγεία
καί τίς δεισιδαιμονίες, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μετεωρολογία καί
τή μαντική.

Άκόμη συγκέντρωσε πληροφορίες γιά τήν κατοικία, τήν ένδυμασία, τίς τροφές,
τά επαγγέλματα, τή γεωργία, τήν αμπελουργία, τόν ποιμενικό βίο, τή μελισσοκομία,
τή γέννηση, τό γάμο, τό θάνατο, την κοινωνική οργάνωση, τό εθιμικό δίκαιο καί τά
μουσικά όργανα (άρ. είσ. χ/φου 4145).

Ό συντάκτης Γεώργιος Αίκατερινίδης συγκέντρωσε ύλικό άπό τό νομό "Ε-
βρου (Σαμοθράκη, Δαδιά, Κορνοφωλιά κλπ.) άπό 22.8-9.9.1980.

Κατέγραψε σέ 559 σελ. τετραδίου 25 παραδόσεις καί άλλες διηγήσεις, 5 τρα-
γούδια, χαιρετισμούς καί εύχές. Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τήν
κατοικία, τήν ένδυμασία, τίς τροφές, τή γεωργία, τήν άμπελουργία, τό φυτικό καί
τό ζωϊκό κόσμο, τό κυνήγι, τόν ποιμενικό βίο, τά επαγγέλματα, τη βιοτεχνία, τό
γάμο καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνο^ση, τή λαϊκή πίστη, τή μαγεία καί τίς
δεισιδαιμονίες, τή λαϊκή ιατρική, τή μαντική κλπ. Έπί πλέον έκανε 130 ηχογρα-
φήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4144).
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Ή συντάκτρια 'Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στά χωριά Καμενιάνοι, Αεχούρι καί 'Άνω Βλασία τοϋ νομοϋ 'Αχαΐας, άπο
2 έως 22 Αύγούστου 1980.

Κατέγραψε ειδήσεις σχετικές μέ την άρχιτεκτονική, τήν κατοικία, τά έπιπλα
καί σκεύη, τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τήν κτηνοτροφία, τήν τυροκομία, τή γεωργία,
τήν άμπελουργία, τή χαλκουργία, τή σαγματοποιΐα, τήν ύφαντική, τή βαφική, τή
γέννηση καί το παιδί, το γάμο, το θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό δί-
καιο, τή θρησκεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία καί τή μετεωρο-
λογία, τούς χορούς καί τά μουσικά όργανα.

Συγκέντρωσε άκόμη 3 έπωδές, 19 παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις, UO
παραδόσεις, 3 παραμύθια καί εύτράπελες διηγήσεις καί 87 ήχογραφήσεις μελωδιών
(άρ. είσ. χ/φου 4148).

Ή συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου-'Αναστασιάδη πραγματοποίησε άπο-
στολή στούς Φούρνους 'Ικαρίας άπό 12 έως 31 Αύγούστου 1980.

Κατάρτισε χειρόγραφο 650 σελίδων, πού περιέχει πληροφορίες σχετικές μέ
τίς τροφές, τήν ένδυμα σία, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τίς οικιακές εργα-
σίες, τή γεωργία, τόν άνεμόμυλο καί τήν αλεστική, τή μελισσοκομία καί τήν κηρο-
πλαστική, τήν κτηνοτροφία καί τήν τυροκομία, τήν ύφαντική καί κεντητική.

Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις γιά τήν καρβουνοποιΐα, την αλιεία, τήν ξυλουρ-
γική καί τά ξυλουργικά καί ναυπηγικά εργαλεία.

'Επίσης συνέλεξε ειδήσεις σχετικές μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό
δίκαιο, τή γέννηση καί τό παιδί, τό γάμο, τό θάνατο, τή λαϊκή ιατρική, τή μαγεία
καί τίς δεισιδαιμονίες, τη μαντική, τήν άστρολογία, τή λαϊκή λατρεία καί τό λαϊκό
θέατρο.

Άκόμη κατέγραψε 7 έπωδές, 10 παραδόσεις, 5 παραμύθια, 233 παροιμίες, 50
τραγούδια, 76 δίστιχα, 23 παρωνύμια καί 32 τοπο^νύμια (άρ. είσ. χ/φ ου 4183).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή στά νησιά τών Β. Σποράδων Σκόπελο καί Αλόννησο άπό 4 έως 23 Αύγού-
στου 1980, κατά τήν όποία συγκέντρωσε ύλικό (σελίδες 633) σχετικό μέ τήν κα-
τοικία, τίς τροφές, τήν κτηνοτροφία, τή γεωργία, ελαιοκομία, άμπελουργία, λινο-
καλλιέργεια, σηροτροφία, ρητινοσυλλογή, άλιεία, καλαθοπλεκτική, βαφική, ύφαν-
τική, πλεκτική, ένδυμασία κλπ.

'Επίσης συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικές μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τή
γέννηση καί τό παιδί, τό γάμο, τό θάνατο, τά έθιμα τοΰ λαϊκοΰ εορτολογίου, τή μα-
γεία, τίς προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, τή μαντική, τή λαϊκή ιατρική, τή μετεωρο-
λογία, τό λαϊκό θέατρο καί τούς λαϊκούς ποιητές.

Άκόμη συγκέντρωσε έπωδές, παραδόσεις, παραμύθια, εύτράπελες διηγήσεις,
τραγούδια, νανουρίσματα, παροιμίες, αινίγματα καί τοπωνύμια.

Επίσης ήχογραφήθηκαν 87 τραγούδια, 200 δίστιχα καί '17 παραμύθια (άρ.
είσ. χ/φου 4171).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Άλεξάκης έργάσθηκε στά χωριά Λαχανάς, Άσ-
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σηρος, Στεφανινά, Ζαγκλιβέρι τής επαρχίας Λαγκαδά τοΰ νομοΰ Θεσσαλονίκης άπο
18 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 1980.

Κατά τήν άποστολή αύτή καταγράφηκαν σέ 577 σελίδες τετραδίου σχήματος
8ου μεγάλου 33 παραδόσεις, 1 παραμύθι, 6 παιχνίδια, 10 έπωδές, 9 παροιμίες καί
παροιμιώδεις φράσεις, 13 αινίγματα, 83 τραγούδια, 112 τοπωνύμια, 662 έπώνυμα,
31 βαπτιστικά όνόματα καί έγιναν 81 ήχογραφήσεις μελωδιών.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τήν κατοικία, τά εργαλεία
καί σκεύη, τίς τροφές, την ένδυμασία, τήν υφαντική, τή γεωργία, την κτηνοτροφία
καί τά έπαγγέλματα. Έπί πλέον καταγράφηκαν ειδήσεις σχετικές μέ τό λαϊκό δί-
καιο, τήν κοινωνική όργάνωση, τό παιδί, τό γάμο καί τό θάνατο, τη μαγεία, τήν
άστρολογία, τή μαντική, τή μετεωρολογία, τή δημώδη ιατρική, τή λαϊκή λατρεία
καί τό λαϊκό θέατρο (άρ. είσ. χ/φου 4147).

"Ολες οί παραπάνω λαογραφικές συλλογές συμπληρώνονται μέ πολλές φωτο-
γραφίες.

"Α. Ί. Παπαμιχαήλ- Κουτρούμπα
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