
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1975, 1976

A'. TOT ΕΤΟΤΣ 1975

Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου Στέφανος "Ημελλος διενήργησε λαογραφικήν έρευ-
ναν διαρκείας 17 ημερών (27 Ίουλ. - 13 Αύγ.) εις τά χωρία: Ξινόν Νερόν, Άγιος
Παντελεήμων, ΓΙέτραι καί Βεύη Αμυνταίου τής περιοχής Φλωρίνης. Κατά τήν
διάρκειαν τής έν λόγω έρεύνης συνελέχθη ποικίλη λαογραφική υλη εις 155 σελ. τε-
τραδ. περιλαμβάνουσα: παραδόσεις 49, τραγούδια 4, αινίγματα 6, παροιμίας 11, εύ-
τραπέλους διηγήσεις 2. παραμύθια 2, έπωδάς 3, μύθους 1, λατρευτικά έθιμα, τά
κατά τήν γέννησιν, τον γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, ειδήσεις περί άμπελουργίας,
λαϊκής οικίας, άλληλοβοηθείας, ποιμενικοΰ, άλιευτικοΰ καί γεωργικού βίου, λαϊκόν
δίκαιον, πληροφορίας περί ενδυμασίας, δημο:>δους ιατρικής, μαντικής, μαγικάς καί
δεισιδαίμονας συνήθειας κ.ά. Προσέτι ήχογραφήθησαν έπί μιας ταινίας 12 λαϊκαί
μελωδίαι (άρ. είσαγ. χειρ. 3801).

Ώς διεπιστώθη έκ τής διενεργηθείσης έρεύνης, ό συλλογεύς ευρίσκει σήμερον
μέ μεγάλην δυσκολίαν ύλικόν έκ τών μνημείων τοΰ λόγου (τραγούδια, παροιμίαι,
αινίγματα κ.ά.). Τούτο δέν οφείλεται εις τό ότι δέν έφέρετο παλαιότερον εις τό στόμα
τοΰ λαοΰ τής περιοχής παρόμοιον ύλικόν. Αντιθέτως, τόσον τραγούδια όσον καί
άλλα μνημεία τοΰ πνευματικού βίου τοΰ λαοΰ έκυκλοΰντο εις τήν περιοχήν εις τό
γνωστόν τοπικόν ιδίωμα, τό όποιον σήμερον λόγω τής έπικρατήσεως τής κοινής
νεοελληνικής δέν ομιλείται κατά τό πλείστον. Εις τον τελευταΐον τοΰτον λόγον
οφείλεται καί ή ΐσχνότης τοΰ ύλικοΰ τραγουδιών κλπ. εις τήν καταρτισθεΐσαν συλ-
λογήν έν άντιθέσει πρός τάς ειδήσεις έκ τοΰ ύλικοΰ καί τοΰ κοινωνικού βίου τοΰ λαοΰ,
αί όποϊαι είναι πλούσιαι.

Ό συντ. Άγγελος Δευτεραΐος έξετέλεσε λαογραφικήν άποστολήν διαρκείας
30 ήμερών (1-30 Αύγ.) εις τά χωρία Πολυδένδρι, Ριζώματα, Δάσκιον, Σφηκιά καί
Χαράδρα τοΰ νομοΰ 'Ημαθίας. Διά καταγραφής καί ήχογραφήσεως συνελέχθη εις
552 σελ. τετραδ. ποικίλη λαογραφική ύλη. Αύτη περιλαμβάνει είδικώτερον: τρα-
γούδια 241, παραδόσεις 69, παροιμίας 6, εύχάς 5, τοπωνύμια 42, ειδήσεις άναφε-
ρομένας εις τήν λαϊκήν λατρείαν, άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν, μαντικήν, μα-
γείαν, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, τά κατά τήν γέννησιν, τον γάμον
καί τήν τελευτήν έθιμα, ειδήσεις περί τής κοινωνικής όργανο'ισεως, περί τής κατοι-
κίας, τής ένδυμασίας, τών τροφών, τής γεωργίας, τής ύφαντικής. τής ξυλοτεχνίας,
τοΰ ποιμενικοΰ βίου κ.ά. Πρός τούτοις εις 7 ταινίας μαγνητοφώνου ήχογραφήθησαν
185 μελωδίαι δημοτικών τραγουδιών καί χορών (άρ. εΐσαγ. χειρ. 3804).

Ό συντ. Γεώργιος Αΐκατερινίδης είργάσθη έπί 20 ήμέρας (4-23 Αύγ.) εις τήν
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περιοχήν τοϋ νομοΰ Ροδόπης καί είδικο')τερον είς τά χωρία: Κόσμιον, Γρατινή,
Μαρώνεια, Προσκυνηταί καί Μεσοχώριον. Τά τρία πρώτα έκ τών ώς άνω χωρίων
κατοικούνται ύπό γηγενούς πληθυσμού, τά δέ δύο τελευταία, έκ τών οποίων ήχο-
γραφήθη μόνον δημώδης μουσική, ύπό προσφύγων έξ 'Ανατολικής Θράκης.

Κατά τήν ώς άνω άποστολήν κατεγράφησαν είς 304 σελίδας τετραδ. ειδήσεις
σχετικαί μέ τήν κατοικίαν, τάς τροφάς, τόν γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν βίον, τήν
γέννησιν, τόν γάμον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. Ήχογρα-
φήθησαν έτι 150 μελωδίαι τραγουδιών καί χορών, τάς όποιας έξετέλεσαν τοπικοί
τραγουδισταί καί όργανοπαΐκται μέ γκάϊντα καί φλογέραν (άρ. είσαγ. χειρ. 3800).

Ή συντ. 'Ελένη Ψυχογιού -Ίωαννίδη απεστάλη είς τά χωρία τοΰ ΒΔ τμήμα-
τος τοΰ νομοΰ 'Ηλείας: Νεοχώριον, Μυρσίνη, Κάστρον, Κάτω Παναγιά καί είργά-
σθη είς αύτά έπί 30 ήμέρας (8 Αύγ. - 7 Σεπτ. ).

Κατά τήν διάρκειαν τής άποστολής της κατέγραψε είς 746 σελ. τετραδ. παρα-
δόσεις 90, τραγούδια 276, έπωδάς 41, παροιμίας 40, παραμύθια 14, αινίγματα 17,
εύχάς 14, άράς 2, παιδιάς 8, ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν
μαγείαν, τήν μαντικήν, τήν δημώδη ιατρική ν, τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν
τελευτήν, τήν κοιν. όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν μαντικήν, τήν άστρολογίαν,
τόν γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν βίον, τήν λαϊκήν οίκίαν, τάς τροφάς κ.ά. Ήχο-
γραφήθησαν καί 270 μελωδίαι τραγουδιών (άρ. είσαγ. χειρ. 3805).

Ή συντ. Μιράντα Τερζοπούλου μετέβη πρός έκτέλεσιν τής λαογραφικής της
άποστολής είς τά χωρία: Μαλαθριά (Δίον), Νέα Τραπεζοΰς, Κάτω "Αγιος 'Ιωάν-
νης, Κορινός, Κίτρος καί Λιτόχωρον Πιερίας, όπου παρέμεινεν έπί 30 ήμέρας (18
Σεπτ. - 18 Όκτωβρ.). Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα συνέλεξε είς 632 σελί-
δας τετραδ. τραγούδια 288, παραδόσεις 13, παραμύθια 6, έπωδάς 24, παροιμίας 8,
εύχάς 10, αινίγματα 2 καί ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν
κοινωνικήν όργάνωσιν, τό λαϊκόν δίκαιον, τήν μαγείαν, τήν δημώδη ίατρικήν, τήν
μαντικήν, τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρολογίαν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, τόν άγρο-
τικόν βίον κ.ά. 'Επί πλέον ήχογράφησε 262 μελωδίας δημοτικών τραγουδιών καί
χορών (άρ. είσαγ. χειρ. 3807 ).

Ή συντ. Αικατερίνη Πολυμέρου μετέβη πρός έκτέλεσιν τής άποστολής της
είς τήν Καστορίαν καί "Αργός 'Ορεστικόν καί είς τά χωρία Κωσταράζι, Βογατσικόν
καί Γέρμα Καστορίας. Κατά τήν διάρκειαν 32 ήμερών (17 Σεπτ. - 19 Όκτωβρ.)
κατέγραψε είς 635 σελ. τετραδ. πληροφορίας περί τής κατοικίας, τής ένδυμασίας, τών
τροφών, τοΰ γεωργικοΰ καί ποιμενικού βίου, τής ύφαντικής, τής κεντητικής, τής
μεταλλουργίας, τής σαγματοποιίας, τής γουνοποιίας, τής λαϊκής τέχνης, έθιμα κατά
τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, ειδήσεις περί τής κοινωνικής οργανώσεως,
τραγούδια 409, παραδόσεις 41, παροιμίας 45, χαιρετισμούς, εύχάς, άράς, αινίγματα
25, ονόματα καί επώνυμα, τοπωνύμια 101, ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν
πίστιν καί λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν,
τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας. 'Ηχογράφησε προσέτι 275 μελωδίας
(άρ. είσαγ. χειρ. 3806).

Ό συντ. 'Ελευθέριος Άλεξάκης μετέβη είς τά χωρία τοΰ ΒΑ τμήματος τοΰ
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νομού Γρεβενών Κνίδην, Πόρον, Φελλίον, Ταξιάρχην, 'Ελεύθερον Α καί Καλόχιον.
Ή άποστολή αύτη ήτο διαρκείας 30 ημερών (25 Αύγ. - 23 Σεπτεμ. ). Κατ' αύτήν
κατεγράφησαν εις 515 σελ. τετραδ. παραδόσεις 18, τραγούδια 150, έπωδαί 9, παροι-
μίαι 12, παραμύθια 8, εύχαί 14, παιδιαί 9, ειδήσεις άναφερόμεναι είς τήν λαϊκήν
λατρείαν, μαγείαν, μαντικήν, δημώδη ίατρικήν, γέννησιν, γάμον, τελευτήν, κοινωνι-
κήν όργάνωσιν, λαϊκόν δίκαιον, άστρολογίαν, μετεωρολογίαν, γεωργίαν καί κτηνο-
τροφικόν βίον, λαϊκήν οίκίαν. τάς τροφάς κ.α. Πέρα τούτου έγένοντο 148 ήχογρα-
φήσεις (άρ. είσ. χειρ. 3802).

Ώς παρατηρεί ό συλλογεύς, ό λαϊκός πολιτισμός τής έν λόγω περιοχής ευ-
ρίσκεται παρά τήν σχετικήν γεωγραφικήν άπομόνωσιν είς ύποχώρησιν, όφειλομένην
κατά τό μέγιστον μέρος είς τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν μετανάστευσιν (μεγάλα
άστικά κέντρα, Γερμανία κ.ά.), ή οποία έχει ώς άποτέλεσμα την άποδιοργάνωσιν
τών μικρών χωρίων καί οικισμών καί τήν διακοπήν τής παραδόσεως. 'Αντιθέτως
ό λαϊκός πολιτισμός είς μεγαλύτερα χωρία διατηρεί μεγαλυτέραν ζωτικότητα.

Ό συντ. Παναγιώτης Καμηλάκης είργάσθη έπί 32 ήμέρας (16 Σεπτ. - 17 'Οκτ. )
είς τάς κοινότητας Γαλατινής, Δρυοβούνου, Έρατύρας καί Πενταλόφου, ώς καί είς
τόν δημον Σιατίστης τής έπαρχίας Βο'ίου.

Κατά τήν έν λόγω άποστολήν του συνέλεξεν είς 986 σελ. τετραδ. πληροφορίας
περί κατοικίας, ένδύματος, ύποδέσεως, κομμώσεως καί καλλωπισμού, περί τροφών
καί ποτών, γεωργικού καί ποιμενικού βίου, ύφαντικής, λαϊκής τέχνης, μεταλλουρ-
γίας, γεννήσεως, γάμου καί τελευτής, κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκού δικαίου,
λαϊκής ιατρικής, μετεωρολογίας, μαντικής, προλήψεις, λατρευτικά έθιμα, μαγικάς
καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τραγούδια 384, δίστιχα 24, μύθους 2, παραμύθια 10, εύ-
τραπέλους διηγήσεις καί άνέκδοτα 10, παροιμίας, παροιμιώδεις εκφράσεις καί γνω-
μικά 130, αινίγματα 40, λογοπαίγνια καί καθαοογλωσσήματα 6, τοπωνύμια 110 κ.α.
Προσέτι ήχογραφήθησαν 358 μελωδίαι τραγουδιών (άρ. είσαγ. χειρ. 380.3).

Ό έν λόγω συντάκτης έπισημαίνει τό πανελλήνιον φαινόμενον τής ύποχωρή-
σεως τών στοιχείων τοΰ λαϊκού πολιτισμού διά διαφόρους λόγους, τό όποιον παρου-
σιάζεται έντονώτεοον είς τόν ύλικόν βίον, όπου αί τεχνικαί εξελίξεις έχουν μετα-
βάλει τήν μορφήν τής κατοικίας, τής ενδύσεως, τών καλλιεργειών τής γης κλπ. Δια-
τήρησις τοΰ κατά παράδοσιν τρόπου ζωής παρατηρείται έντονωτέρα έν σχέσει πρός
τά λοιπά έρευνηθέντα χωρία είς τήν Γαλατινήν, εύρισκομένην έν άπομονώσει μακράν
τών άστικών κέντρων καί τών κόμβων συγκοινωνίας.

Β'. ΤΟΓ ΕΤΟΤΣ 1976

Τάς άποστολάς τοΰ έτους τούτου, δεκαπενθημέρου διαρκείας, έξετέλεσαν οί
κατωτέρω συντάκται ώς έξής:

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραΐος μετέβη καί ήρεύνησε τά χωρία Βεργίναν καί
Συκέαν τοΰ νομού 'Ημαθίας (16-30 Αύγ.). Ή ύπ' αύτοΰ συλλεχθεΐσα υλη περι-
λαμβάνει: τραγούδια 55, παραδόσεις 6, παροιμίας 6, εύχάς 2, τοπωνύμια 6, ειδή-
σεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, άστρολογίαν. μετεωρολογίαν, μαντι-
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κήν, μαγείαν, δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, τά κατά τήν γέννησιν, τον γά-
μον καί τήν τελευτήν έθιμα, ειδήσεις περί τής κοινωνικής οργανώσεως, περί τοΰ γε-
ωργικού βίου κ.ά. Έξ άλλου ήχογράφησε 40 μελωδίας τραγουδιών (άρ. είσαγ. χειρ.
3895).

Ή συντ. "Αννα Παπαμιχαήλ είργάσθη ιδίως είς τό χωρίον Καστανέα Εύρυτα-
νίας (13 - 27 Αύγ. ) καί κατέγραψε είς 282 σελ. τετραδ. τραγούδια 57, παραδόσεις
67, έπωδάς 3, αινίγματα 7, παροιμίας 16, εύχάς 32, όρκους 8, παιδιάς 5, μύθους 3,
ειδήσεις σχετικάς μέ τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν λαϊκήν ίατρικήν, τήν άστρολογίαν
καί μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν, τήν μαγείαν, τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί
συνήθειας, τά κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμ,α, τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν, τό λαι'κόν δίκαιον, τόν ζωϊκόν καί φυτικόν κόσμον, τόν ποιμενικόν καί
γεωργικόν βίον, τάς τροφάς, τήν κατοικίαν, τό ένδυμα, τήν βαφικήν κ.ά. Έπί πλέον
ήχογράφησε 45 μελωδίας ασμάτων καί λαϊκών χορών (άρ. είσαγ. χειρ. 3896).

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης έπραγματοποίησεν άποστολήν (18 Αύγ. -
1 Σεπτ. ) είς τά χο^ρία "Ανθειαν καί Άγνάντιαν τού νομού Έβρου καί είς τήν νήσον
Σαμοθράκην. Τό είς τά άνωτέρω χωρία περισυναχθέν ύλικόν κατεγράφη παρά προσ-
φύγων τής 'Ανατολικής Θράκης. Γενικώς ή συλλεχθεΐσα ύλη, καταγραφείσα είς
263 σελ. τετραδ., περιλαμβάνει ειδήσεις περί τροφών, γεωργίας καί κτηνοτροφίας,
ένδύματος, λαϊκής λατρείας, βιοτεχνίας, μαγείας καί δεισιδαιμονίας, παραδόσεις,
τραγούδια κ.ά. Έξ άλλου αί ήχογραφήσεις δημωδών μελωδιών τραγουδιών καί χο-
ρών άνέρχονται είς 107 (μουσ. όργανα: γκάιντα, βιολί, λύρα). Σημειωτέον ότι αί
πραγματοποιηθεΐσαι είς Σαμοθράκην ήχογραφήσεις μέ λύραν προέρχονται άπό τόν
τελευταΐον έπιζώντα λυράρην τής νήσου. Είς τήν Σαμοθράκην ήσχολήθη ιδιαιτέρως
ό αύτός συντ. μέ τήν έρευναν τής τοπικής λαϊκής κατοικίας, ή όποία διασο)ζει άρχέ-
γονον μορφήν, πρός περαιτέρω δέ μελέτην τοΰ θέματος προέβη είς έξέτασιν ίκανοΰ
άοιθμοΰ παλαιών οικιών καί λήψιν μεγάλου άριθμοΰ σχετικών φωτογραφιών, ώς
καί είς καταγραφήν τής τοπικής οικοδομικής ορολογίας (άρ. είσαγ. χειρ. 3888).

Ή συντ. Ελένη Ψυχογιοΰ -Ίωαννίδη είργάσθη είς τά χωρία τοΰ ΒΑ τμή-
ματος τοΰ νομοΰ 'Ηλείας: "Ηλιδα (τ. Παλιόπολις), Αύγεΐον (τ. Μπουχιώτι) καί Σι-
μόπουλον. Τήν διαρκείας 15 ημερών άποστολήν της, άρξαμένην τήν 17ην Αύγ., ή-
ναγκάσθη νά διακόψη διά λόγους υγείας 3 ήμέρας ένωρίτερον, συνεπλήρωσεν όμως
αύτήν μεταβάσα δι' ιδίων εξόδων είς τά αύτά χωρία καί παραμείνασα είς αύτά άπό
22 - 24 Νοεμβρίου.

Συνελέχθη είς 237 σελ. τετραδ. λαογραφική ύλη περιλαμβάνουσα: παραδόσεις
30, τραγούδια 89, έπωδάς 4, παροιμίας 6, παραμύθια 4, εύχάς 3, ειδήσεις άναφε-
ρομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, μαντικήν, δημ. ίατρικήν, γέννησιν, γάμον
καί τελευτήν, κοινωνικήν όργάνωσιν, λαϊκόν δίκαιον, άστρολογίαν, μετεωρολογίαν,
γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν βίον, λαϊκήν οίκίαν, τροφάς κ.ά. Ήχογραφήθησαν
έπίσης 83 μελωδίαι ασμάτων (άρ. είσαγ. χειρ. 3889).

Ή συντ. Μιράντα Τερζοπούλου μετέβη είς Πάργαν, 'Αγιάν καί 'Ανθοΰσαν
τοΰ νομοΰ Πρεβέζης (1 - 16 Όκτωβρ.).

Κατά τήν άποστολήν της ταύτην κατεγράφη λαογραφική ύλη είς 274 σελ. τε-
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τραδ. περιλαμβάνουσα: παραδόσεις 25, τραγούδια 44, παραμύθια 3 καί ειδήσεις
άναφερομένας εις τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, δημώδη ίατρικήν, γέννησιν, γάμον,
κοινωνικήν όργάνωσιν, λαϊκόν δίκαιον, μαντικήν, άστρολογίαν, γεωργικόν βίον, ύλι-
κόν βίον κ.ά. Ήχογραφήθησαν προσέτι 37 μελωδίαι (άρ. είσαγ. χειρ. 3891).

Ή συντ. Αικατερίνη Πολυμέρου μετέβη πρός έκτέλεσιν τής λαογραφικής της
άπο στολής εις τά χωρία: Μούρεσι, Ξουρίχτι, Ζαγορά, 'Ανήλιο, Τσαγκαράδα τοΰ
νομοΰ Μαγνησίας. Κατά τήν διάρκειάν της (13-27 Αύγ.) συνελέχθη καί κατε-
γράφη εις 250 σελ. τετραδ. ύλη περιλαμβάνουσα: ειδήσεις περί κατοικίας, ένδυμα-
σίας, τροφών, γεωργικού καί ποιμενικοΰ βίου, σηροτροφίας, υφαντικής, κεντητικής,
βαφικής, άνθρακοποιίας, τά κατά τήν γέννησιν, τον γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα,
πληροφορίας περί τής κοινωνικής οργανώσεως, τραγούδια 61, παραδόσεις 49, παροι-
μίας 20, έπώνυμα καί τοπωνύμια, ειδήσεις άναφερομένας εις τήν λαϊκήν πίστιν καί
λατρείαν, τήν μαγείαν, τήν~ μετεωρολογίαν, τήν μαντικήν, τάς δεισιδαίμονας δοξα-
σίας καί συνήθειας κ.ά. Ήχογραφήθησαν 62 μελωδίαι τραγουδιών καί χορών (άρ.
είσαγ. χειρ. 3918).

Ό συντ. 'Ελευθέριος Άλεξάκης μετέβη είς τά χωρία τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ
νομοΰ Λακωνίας Νεάπολιν, Βελανίδια, Έλληνικόν (Κουλέντια), Βελίας καί Λάγειαν
(4-18 Σεπτ.).

Κατεγράφη υλη εις 412 σελ. τετραδ. περιλαμβάνουσα: παραδόσεις 75, τρα-
γούδια 64, δίστιχα 101, έπωδάς 7, παροιμίας 18, παραμύθια 6, εύχάς 14 καί ειδή-
σεις σχετικάς πρός τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, μαντικήν, δημώδη ίατρικήν, γέν-
νησιν, γάμον, τελευτήν, κοινωνικήν όργάνωσιν, λαϊκόν δίκαιον, άστρολογίαν, μετεω-
ρολογίαν, γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν βίον, λαϊκήν οίκίαν, τροφάς κ.ά. Ήχογρα-
φήθησαν 76 μελωδίαι τραγουδιών καί χορών (άρ. είσαγ. χειρ. 3892).

Ό συντ. Παναγιώτης Καμηλάκης έπεσκέφθη πρός έκτέλεσιν τής άποστολής
του τά χωρία ΙΙιτσίδια, Πετροκεφάλι, Μοίρες, Φλαθιάκες καί Καμάρες τής περιο-
χής Μεσαράς Ηρακλείου Κρήτης (14 - 28 Αύγ.). Κατεγράφη είς 373 σελ. τετραδ.
ύλη περιλαμβάνουσα: πληροφορίας περί κατοικίας, ένδυμασίας, άμπελουργίας, α-
λιείας, παραγωγής άλατος, ποιμενικοΰ βίου, γεννήσεως, γάμου, κοινωνικής όργα-
νώσεως, τραγούδια 14, λαϊκά ποιήματα 5, μύθους 1, παραμύθια 6, εύτραπέλους διη-
γήσεις 4, παραδόσεις 36, παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις 176, δίστιχα 239,
αινίγματα 41, παιδιάς 3, έπωδάς 17, τοπωνύμια καί ειδήσεις άναφερομένας είς τήν
λαϊκήν πίστιν καί λατρείαν, τήν λαϊκήν ίατρικήν, τήν άστρολογίαν, τήν μετεωρολο-
γίαν, τήν μαντικήν, τάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας, τήν μαγείαν κ.ά. Ήχογρα-
φήθησαν 14 μελωδίαι τραγουδιών καί χορών (άρ. είσ. χειρ. 3890).

Σ. Δ. Η.
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