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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1973, 1974

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας είργάσθη κατά το λήξαν έτος
1973 μέ μειωμένον έπιστημονικόν προσωπικών, καί -τούτο διότι ή συντάκτρια Ελένη
Ψυχογιού-'Ιωαννίδη έλαβεν άπο 1ης Φεβρουαρίου τετράμηνον άδειαν άπουσίας λόγω
κυήσεως καί τοκετού, έργασθεΐσα έν συνεχεία μέ μειωμένον κατά δύο ώρας ώράριον,
ή συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου-Παπαγεωργίου άπελύθη τής υπηρεσίας τήν
Ιην 'Απριλίου καί ό συντάκτης-μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης άνεχώρησε μέ
έκπαιδευτικήν άδειαν τήν Ιην Σεπτεμβρίου είς Δανίαν δι' εύρυτέρας σπουδάς.

Έπιτελεσθέν έργον:

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ΰλης

Είς τό Κέντρον εισήχθησαν:

1. 120 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελί-
δων 8890. 'Εκ τών συλλογών τούτων 95 άπέστειλαν είς τό Κέντρον έκπαιδευτικοί
λειτουργοί, 15 διάφοροι άλλοι συλλογείς, τάς δέ λοιπάς 10 κατήρτισε τό προσο,ιπικόν
τού Κέντρου.

2. 312 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών·
Έκ τών ήχογραφήσεο^ν τούτων αί 263 προέρχονται έκ συντακτών τοΰ Κέντρου, αί
δέ λοιπαί έκ προσφοράς διαφόρων προσώπων, φίλων τής δημοτικής μουσικής.

3. 675 δίσκοι (είς διπΛοΰν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέντρον
ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ έργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογραφικής
Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. 'Αρχειακό ν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον

α') 'Απεδελτιώθη ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου δι' άντιγραφής καί άπο-
κοπής τών φύλλων ή λαογραφική ύλη 17 χ/φων συλλογών καί πολλών έντύπων ποι-
κίλου περιεχομένου έπί 9105 δελτίων.

β') Οί συντάκται έπεξειργάσθησαν καί έταξινόμησαν 3465 άσματα, 440
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παροιμίας καί 2222 δελτία ποικίλης λαογρ. ΰλης, έτοποθέτησαν δέ είς τά οικεία
άρχεΐα 4450 ασματα, 910 παροιμίας καί 8155 δελτία ποικίλης λαογραφικής ΰλης.

γ') Ό συντάκτης μουσικός κατέγραψεν είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
έκ ταινιών μαγνητοφώνου 108 μελωδίας δημωδών ασμάτων καί έπεξειργάσθη μου-
σικολογικώς 24 έξ αύτών.

δ') Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου ήσ/ολήθη μέ τήν έπιλογήν ΰλης έκ τοΰ άρχείου
ασμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτής διά τόν ύπό έ'κδοσιν Β' τόμον τής
'Εκλογής Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών.

Γ'. Δημοσιεύματα

1. Έξετυπώθη ό λαογραφικός χάρτης τοΰ ζυγοΰ τοΰ ξυλίνου άροτρου, κατα-
σκευασθείς τή έποπτεία τοΰ διευθυντού ύπό τοΰ έπί άναθέσει έ'ργου έν τω Κέντρω
έργασθέντος κ. Γρηγ. Δημητροπούλου, καί άπεστάλη μετά των χαρτών τών πυρών
καί τοΰ ξυλίνου άροτρου πρός έ'κθεσιν είς τό έν Σικάγω c/υνελθον άνθρωπολογικόν
Συνέδριον.

2. Έξετυπώθη καί έκυκλοφορήθη, έπιμελεία τοΰ διευθυντού τοΰ Κέντρου,
ή μελέτη τοΰ Άρ. Πασαδαίου «Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής "Ιμβρου».

3. Έγένετο ή έναρξις τής έκτυπώσεως τοΰ KB' τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ
Κέντρου, ή όποία θά περιλάβη μελέτας τών συντακτών τοΰ Κέντρου, άναφερομένας
είς ένδιαφέροντα θέματα τοΰ έκ παραδόσεως έλληνικοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, ώς καί
τήν βιβλιογραφίαν τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1968- 1971, συνταχθεΐσαν
ύπό τών συντακτών Αγγέλου Δευτεραίου καί Γεωργίου Αίκατερινίδου.

4. "Ηρχισεν άπό τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου καί συνεχίζεται ή προπαρασκευαστική
έργασία διά τήν εκδοσιν τόμου δημωδών μελωδιών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος,
τοΰ έργου τής μουσικολογικής έπεξεργασίας αύτοΰ άνατεθέντος ύπό τής Ακαδημίας
είς τόν μουσικολόγον κ. Σπυρ. ΙΤεριστέρην.

Δ'. Λαογραφικαί σποστολαι

Έξετελέσθησαν έπιτυχώς τρεις λαογραφικαί άποστολαί πρός περισυλλογήν
λαογραφικής ΰλης καί ήχογράφησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών, ήτοι ύπό τοΰ
διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου Στεφ. Ήμέλλου είς "Ανδρον (20 ήμέραι), ύπό τοΰ συντ.
Αγγέλου Δευτεραίου είς Κύθηρα καί Αντικύθηρα (30 ήμέραι) καί ύπό τοΰ συντ.
Γεωργίου Αίκατερινίδου είς Μήλον - Σίφνον (30 ήμέραι).

Ε'. Βιβλιοθήκη

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 244 δημοσιεύματα.

Τήν βιβλιοθήκην καί τό έν αύτω άποκείμενον ύλικόν έχρησιμοποίησαν πολλοί
"Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. ΓΓρός τούτοις παρεσχέθησαν δι' ά/.ληλογραφίας είς
άλλοόαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι άφορώσαι είς ελληνικά λαογραφικά
θέματα.
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Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

Το Κέντρον 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας είργάσθη κατά τούς πρώ-
τους μήνας του λήξαντος έτους 1974 μέ μειωμένον έπιστημονικόν προσωπικών, είτα
όμως ένισχύθη δια τής προσλήψεως τών συντ. Αικατερίνης Πολυμέρου (16 Μαΐου)
καί Ελευθερίου 'Αλεξάκη (1 'Οκτωβρίου), ώς καί διά τής έπανόδου εις τήν ύπηρεσίαν
τής συντ. Μιράντας Τερζοπούλου-Παπαγεωργίου (11 Νοεμβρίου).

Το βοηθητικον προσωπικόν έμειώθη ένεκα του θανάτου τής γραφέιυς 'Αλίκης
Γιαννοπούλου (23 'Απριλίου).

Έπιτελεσθέν έργον:

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης

Είς το Κέντρον εισήχθησαν:

1. 9 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων
1058. 'Εκ τών συλλογών τούτων αί 5 άπεστάλησαν ύπό έκπαιδευτικών, αί δέ λοιπαί
ύπό διαφόρων άλλων συλλογέων.

2. 38 ηχογραφήσεις μουσικής δημωδών άσμάτουν καί λαϊκών χορών έκ Κρή-
της έκ προσφοράς τού έλληνοαμερικανοΰ μουσικολόγου Μενελάου Καλογιαννίδη.

3. 381 δίσκοι (είς διπλούν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέντρον
ύπό διαφόρων παραγο^γών μέσω τού εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογραφικής
Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον

α') Άπεδελτιώθη ύπό τών γραφέων τού Κέντρου ή λαογραφική ύλη 10 χ /φων
συλ,λογών έπί 3176 δελτίων.

β') Οί συντάκται κατέταξαν 606 ασματα καί έτοποθέτησαν είς τάς οικείας
δελτιοθήκας 471 ασματα καί 13867 δελτία ποικίλης λαογραφικής ύλη,.

Παραλλήλως ήσχολήθησαν ούτοι μέ τήν άποδελτίωσιν τού έν τοις χ/φοις
ύλικού διά τήν σύνταξιν λαογρ. χάρτου τροφών καί άλλων θεμάτων, μέ τήν σύνταξιν
έρωτηματολογίου διά τον ύλικόν βίον του λαού, μέ τήν άντιγραφήν έκ τών άντιτύπων
τού Α' έρωτηματολογίου τού Κέντρου διά τον γεωργικόν βίον καί ταξινόμησιν τών
έν αύτοϊς χωρίων τής Ελλάδος κατά γεωγραφικάς περιφερείας διά τόν καταρτισμόν
βασικού χάρτου (ύποβάθρου) τού "Ατλαντος τής Ελληνικής Λαογραφίας, ώς καί μέ
τήν σύνταξιν εύρετηρίου ονομάτων καί πραγμάτων τής Βιβλιογραφίας τής Ελληνικής
Λαογραφίας τών έτών 1921 - 1971, ήτις έχει δημοσιευθή είς τούς τόμους τής 'Επε-
τηρίδος τού Κέντρου.

γ') Ό διευθυντής τού Κέντρου ήσχολήθη μέ τήν έπιλογήν ύλης έκ τού άρχείου
ασμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτής διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμο ν τής
'Εκλογής Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών.
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Γ\ Δημοσιεύματα

1. Έξετυπώθη καί έκυκλοφορήθη έπιμελεία τοϋ διευθυντού ό ΚΒ' τόμος
τής 'Επετηρίδας τοΰ Κέντρου τών έτών 1969 - 1972 μέ μελέτας τοΰ διευθυντού (2),
τοΰ συντάκτου Γεωργ. Αίκατερινίδου, τών διατελεσάντων κατά τό παρελθόν διευθυν-
τών Δημ. Οΐκονομίδου καί Γεωργ. Σπυριδάκη καί τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 'Αρχείου
Δικαίου Μενελάου Τουρτόγλου. Ό τόμος ούτος περιέχει προσέτι τήν Βιβλιογραφίαν
τής Έλληνικής Λαογραφίας τών έτώ; 1968 - 1971, συνταχθεϊσαν ύπό τών συντα-
κτών Γεωργ. Αίκατερινίδου καί 'Αγγέλου Δευτεραίου.

2. Έξετυπώθη ό χάρτης τοΰ σιδηρού άροτρου κατασκευασθείς τή έποπτεία
τοΰ διευθυντοΰ ύπό τοΰ έπί άναθέσει έργου έν τω κέντρω έργασθέντος Γρηγ.
Δημητροπούλου.

3· Έπερατώθη ή έκτ·'πωσις είς β' έκδοσιν τού Β' τόμου τών συμμείκτων
τοΰ Ν. Γ. Πολίτου.

4. Συνεχίσθη ή προπαρασκευαστική έργασία διά τήν έκδοσιν δημο^δών με-
λωδιών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος τοΰ έργου τής μουσικολογικής επεξεργασίας
αύτοΰ άνατεθέντος ύπό τής 'Ακαδημίας είς τόν μουσικολόγον Σπυρ. Περιστέρην.

Δ'. Βιβλιοθήκη

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 156 δημοσιεύματα.

Ε'. Επιστημονικά συνέδρια

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη α') είς τό έν Θεσσαλονίκη συνελθόν Α' Συμπό-
σιον Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου (18 - 20 'Απριλίου) διά τοΰ διευθυντού
Στεφ. Ήμέλλου καί τοΰ συντ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, οΐτινες προέβησαν καί είς
σχετικάς άνακοινώσεις, β') είς τήν έν Visegrâd τής Ούγγαρίας λαβοΰσαν χώραν
5ην Σύνοδον πρός έκδοσιν Εθνολογικού "Ατλαντος τής Εύρώπης (23 - 28 Σεπτεμ-
βρίου) διά τοΰ διευθυντοΰ, όστις καί προέβη είς σχετικήν άνακοίνωσιν. (Περί τής
συνόδου ταύτης βλ. έκτενή εκθεσίν του έν Λαογραφία 29 (1974), σ. 27J - 273).

ΣΤ'. Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν τοΰ Κέντρου εισήχθησαν \ 1 αντικείμε-
να (άρ. 791 - 801), τά όποια προσέφεραν ό μουσικός Ίάκ. 'Ηλίας (2) καί ή Εύαγ-
γελία Φραγκάκι (9).

Τήν Βιβλιοθήκη; τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτω άποκειμένην λαογραφικήν
ΰλην έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Πρός τούτους παρεσχέ-
θησαν δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι άφο-
ρώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα.

Σ. Δ. Η.

RÉSUMÉ

Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du Folklore Hellénique pendant
les années 1973, 1974.


