
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969-1972

Α'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 19691

ΊΊ συντ. Άν« Παπαμιχαήλ μεταβάσα επί 15 ημέρας κατά τούς μήνας Ίού-
λιον καί Αύγουστον εις τήν νήσον Σύμην κατέγραψε ποικίλην λαογραφικήν ύλην εις
427 σελ. τετρ., σχήμ. 8ου μεγ., ήτοι δημώδη ασματα 110, παραδόσεις 143, παρα-
μύθια 3, παροιμίας 6, ειδήσεις άναφερομένας εις τήν λαι'κήν λατρείαν, τήν λαϊκήν
ίατρικήν, τον γεωργικόν βίον κ.ά. Έπί πλέον ήχογράφησεν 109 μελωδίας ασμάτων
καί λαϊκών χορών. Τό καταγραφέν καί ήχογραφηθέν τούτο ύλικόν κατετέθη εις τό
Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. είσ. 3460 καί 16482- 16587 άντιστοίχως.

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραΐος έπεσκέφθη κατά τό άπό 11 Αύγ. - 5 Σεπτ.
χρονικόν διάστημα τά χωρία Τρανόβαλτον, Μικρόβαλτον, Έλάτην (πρ. Λουζιανήν),
Λαζαράδες καί ΙΙαλιάλωνα ή Φρούριον (πρ. Νιζισκόν) τής περιοχής Κοζάνης. Κατά
τήν ένταΰθα έρευνάν του περισυνήγαγε παραδόσεις 31, παροιμίας 35, αινίγμα-
τα 14, εύχάς 13, άράς 22, δημώδη ασματα 152, ειδήσεις σχετιζομένας μέ τήν λαϊ-
κήν κατοικίαν, τόν επαγγελματικό ν, ποιμενικόν καί γεωργικόν βίον, τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, την δημώδη ίατρικήν, τήν
άστρολογίαν, μετεωρολογίαν, μαντικήν, λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά
μουσικά όργανα, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν, τά κατά τήν γέννησιν, γάμον καί τήν
τελευτήν έθιμα κ. ά. Έγένετο έτι ήχογράφησις μουσικής ύλης συγκειμένης έξ 119
μελωδιών δημωδών ασμάτων. Τό σχηματισθέν χειρόγραφον κατετέθη είς τό Κέν-
τρον ύπ' άρ. 3470, ή δέ ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη ύπ' άρ. 16362-16481.

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης ήρεύνησε λαογραφικώς κατά τήν άποστο-
λήν του (10 - 30 Ίουλ.) τά χωρία Κεντρί, Καρύδι καί Άγιον Γεοιργιον (πρ. Τουρ-
τοΰλοι) τών έπαρχιών Ίεραπέτρας καί Σητείας 'Ανατ. Κρήτης.

1. Ή έκτέλεσις τών ερευνητικών τούτων αποστολών είς τήν υπαιθρον, σκοπος τών
όποιων είναι ή έπιτόπιος μελέτη τών λαογραφικών φαινομένων καί ή περισυναγωγή υλης προς
πλουτισμόν τής έν τώ Κέντρω άποκειμένης, ανατίθεται καθ' έ'καστον ετος είς τούς συντάκτας
τοΰ Κέντρου ύπό τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας μετά πρότασιν της οικείας 'Εφορευτικής
'Επιτροπής.
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Το Κεντρί άπετέλει μέχρι πρό τίνος εν τών μεγαλυτέρων κέντρων αγγειο-
πλαστικής. Σήμερον ομως ή άσκησις τής τέχνης ταύτης εύρίσκεται έν ύποχωρήσει,
λειτουργούντων μόνον τριών έκ τών πολυαρίθμων άλλοτε έργαστηρίων. Έκ τοΰ
λόγου τούτου ό ώς άνω συντάκτης παρηκολούθησε συστηματικώς τήν κατασκευήν
τών άγγείων (σταμνιών), έφωτογράφησε τά στάδια αύτής καί κατέγραψε πληροφο-
ρίας σχετικάς πρός τήν κεραμικήν ίδια όρολογίαν. Πρός τούτοις κατέγραψεν ούτος
ένταΰθα ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τόν γεωργικόν βίον, τήν
καλαθοπλεκτικήν, τήν ύφαντικήν κ. ά.· ήχογράφησε δέ καί μελωδίας ασμάτων καί
λαϊκών χορών.

Είς τό χωρίον Καρύδι έμελέτησεν ούτος ιδία τήν λαϊκήν κατοικίαν καί μάλι-
στα τόν τύπον τοΰ καμαρόσπιτου, συγκεντρώσας φωτογραφικόν ύλικόν καί άλλα
στοιχεία (καταμετρήσεις, άποτυπώσεις) τών σωζομένων παλαιών οικιών. Είς δέ τό
χωρίον Άγιος Γεώργιος ή ερευνά του περιεστράφη είς θέματα γενικώτερον τοΰ
κατά παράδοσιν λαϊκοΰ πολιτισμού. Το καταγραφέν καί ήχογραφηθέν ύλικόν κατε-
τέθη είς τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. 3467 καί 16299 - 16361 άντιστοίχως.
Τό σχηματισθέν χειρόγραφον, σχ. 8ου μεγ., σύγκειται έκ σελ. 406, αί δέ ήχογρα-
φήσεις άνέρχονται είς τόν άριθμόν 63.

Ό συντ. - μουσ. Σπυρ. Περιστέρης έπεσκέφθη άπό 4-18 Ίουλ. τήν Σκία-
θον πρός ήχογράφησιν ιδία δημώδους μουσικής ύλης. Κατά τήν διάρκειαν τής
άποστολής του ό έν λόγω συντ. μουσ. έπέτυχε νά ήχογραφήση μελωδίας α') 109
ασμάτων διαφόρων κατηγοριών καί χορών, β') 27 εκκλησιαστικών τροπαρίων, ψαλ-
λομένων έξ άκουστικής παραδόσεως άπό τής εποχής τών Κολλυβάδων, ίερομονά-
χων τής Μονής Εύαγγ^λιστρίας Σκιάθου, πρός τόν σκοπόν τής συγκρίσεως αύτών
πρός τήν σύγχρονον γραπτήν μουσικήν παράδοσιν, γ') 8 σκωπτικών έκκλησιαστι-
κών παρωδιών, δ') διστίχων τοΰ Κλήδονα κ. ά.

Πρός τούτοις ήχογραφήθη ύλη σχετική πρός τά τοπωνύμια τής νήσου, τόν
χορόν γαϊτανάκι, τό έθιμον τοΰ Κλήδονα κ. ά. Ή ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη
κατετέθη είς τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. 15880 - 16024, τά δέ κείμενα τών
ασμάτων καί ή λοιπή ώς άνω ύλη κατετέθησαν έν χειρογράφω ύπ' άρ. 3461
(σελ. 450 περίπου, σχ. 8ον).

Ό άπεσπασμένος καθηγητής - μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης έξετέλεσε τήν
άποστολήν του άπό 14 Ίουλ. - 3 Αύγ. είς Ρόδον καί είδικώτερον είς τά χωρία :
Παραδείσιον, Κοσκινού, Καλυθιές, Μαλώνα, Ίστριον, Προφίλια, Άπολακκιά,
Σιάννα, Σάλακον καί Σορωνή. Έγένοντο 174 ήχογραφήσεις μελωδιών δημοτικών
ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών (άρ. είσ. 16119 - 16293) συνελέχθη δέ καί
άλλη λαογραφική ύλη, περιλαμβάνουσα 4 πολύστιχα ασματα, 46 δίστιχα καί ειδή-
σεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τάς δεισιδαίμονας δοξα-
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σίας, τήν μετεωρολογίαν, τά έθιμα τοΰ γάμου καί τών άπόκρεω καί τά μουσικά όρ-
γανα. Ή ώς άνω μουσική καί λαογραφική ύλη κατεγράφη είς χειρόγραφον σελ.
259, σχ. 8ου μεγ., το όποιον κατατεθέν είς τό Κέντρον έλαβε τόν άρ. είσ. 3471.

Β'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1970

Καί κατά τό έτος τοΰτο έξετελέσθησαν λαογραφικαί άποστολαί καί δή
ώς έξής :

Ή συντ. Άννα ΓΙαπαμιχαήλ έπραγματοποίησεν άποστολήν είς τήν νήσον
Τήλον διαρκείας 24 ήμερών (22 Ίουλ. - 14 Αύγ.), κατά τήν οποίαν συνελέχθη ύπ'
αύτής λαογραφική ύλη είς 423 σελ. τετρ., σχήμ. 8ου μεγ. Αύτη περιλαμβάνει:
ασματα 90, ταχταρίσματα - νανουρίσματα 3, παραδόσεις 125, έπωδήν 1, παροι-
μίας 4, ειδήσεις σχετικάς πρός τήν λαϊκήν λατρείαν, μαντικήν, άστρολογίαν, μετε-
ωρολογίαν, λαι'κόν δίκαιον, κοινωνικήν όργάνωσιν, τόν γάμον, τό ένδυμα, τόν γεωρ-
γικόν βίον, τούς λαϊκούς χορούς κ.ά. Πρός τούτοις ήχογραφήθησαν αί μελωδίαι 88
άσμάτων καί χορών. Έκ τοΰ λαογραφικοΰ καί μουσικοΰ ύλικοΰ έσχηματίσθη χ/φον,
τό όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ' άρ. 3499 (άρ. είσ. μουσ. ύλ. 16849- 16937).

Ό συντ. Γεώργ·ος Αίκατερινίδης μετέβη εις τόν νομόν Αχαίας κατά τό
άπό 20 'Ιουλίου μέχρι 4 Αύγούστου χρονικόν διάστημα καί δή είς τά χωρία Κάτω
Αχαΐα, Λιμνοχώριον, Χαλανδρίτσαν, Άνω Καστρίτσι, Μυρόβρυσην, Ζήριαν καί
Λουσικά.

Κατά τήν άποστολήν του ταύτην ό ώς άνω συντάκτης συνεπλήρωσε 7 έντυπα
έρωτηματολόγια τοΰ Κέντρου διά τά γεωργικά έργαλεΐα καί τάς περιοδικάς πυράς
πρός πλουτισμόν τοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου έν όψει τής έκδόσεως λαογραφικών χαρ-
τών μέ τά έν λόγω θέματα έν τω πλαισίω τοΰ Εύρωπαι'κοΰ Λαογραφικοΰ Άτλαντος,

Ό συντ.-μουσ. Σπυρίδων Περιστέρης μετέβη άπό 21 Αύγούστου μέχρι 4 Σε-
πτεμβρίου είς τήν νήσον Σκόπελον. Ούτος έπέτυχε νά ήχογραφήση 94 μελωδίας
άσμάτων καί χορών, βυζαντινάς τινας έκκλησιαστικάς μελωδίας (τροπάρια), ψαλλό-
μενα έξ άκουστικής παραδόσεως, κείμενα παραμυθιών 10, ώς καί τινας ειδήσεις
περί γάμου, λαϊκής λατρείας καί άλλων έκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τής
νήσου. Ή ήχογραφηθεϊσα μουσική καί λαογραφική ύλη κατετέθη είς τό Κέντρον
Λαογραφίας καί έλαβε τούς άρ. είσ. 16754-16848 καί 3514 άντιστοίχως.

Ό άπεσπασμένος καθηγητής μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης είργάσθη εφέ-
τος έπί 18 ήμέρας (22 Ίουλ.- 8 Αύγ.) είς τήν νήσον Κάρπαθον, ενθα έπραγματο-
ποίησεν 157 ηχογραφήσεις κατά τό πλείστον δημωδών άσμάτων. Έκ τών κειμέ-
νων τών ώς άνω άσμάτων καί έξ άλλων συλλεχθεισών ειδήσεων περί γάμου, μου_
σικών οργάνων καί χορών, ποιμενικοΰ καί άλιευτικοΰ βίου κ.ά. έσχηματίσθη χει-
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ρόγραφον έκ 327 σελίδων, σχ. 8ου μεγ., το όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ'
άρ. 3518. 'Εξ άλλου ή ήχογραφηθεϊσα μουσική ύλη έλαβε τον άρ. 17044 - 17181.

Γ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1971

Σκοπός τών άποστολών τοΰ 1971 ύπήρξεν ή περισυλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ καί ίδια σχετικοΰ μέ τήν σύνταξιν τοΰ Λαογραφικού Άτλαντος τής Ελλάδος.

Ό συντ. Στέφανος "Ημελλος έπεσκέφθη επί 27 ήμέρας (30 Ίουλ.-25 Αύγ.)
πρός τον ώς άνω σκοπόν τά χωρία: Κοινιάνοι, Βίταλον, Χαροκόπος, Όξύλιθος,
"Οριον, Αύλωνάριον, Όχθωνιά, Νεοχώριον, Λέπουρον καί Βέλος τής κεντρικής Εύ-
βοιας καί συνεπλήρωσε κατά τήν άποστολήν ταύτην 8 ερωτηματολόγια περί τών
γεωργικών εργαλείων καί τών περιοδικών πυρών, τήν ύλην τών οποίων συμπλη-
ροΰν αί άπαραίτητοι διά τήν έν λόγω περίπτωσιν φωτογραφίαι. Πέρα τούτου κατε-
γράφη είς 168 σελ. τετρ., σχ. 8ου μεγ., ποικίλη λαογραφική ύλη, περιλαμβάνου-
σα είδικώτερον παραδόσεις 53, ασματα διαφόρων κατηγοριών 114, δίστιχα 21, έπω-
δάς 14, παροιμίας 10, ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαΐκήν λατρείαν, μαγείαν, μαν-
τικήν, δημώδη ίατρικήν, γέννησιν, γάμον, γεωργικόν βίον κ.ά. (άρ. είσ. χ/φου 3530).

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραίος μετέβη καί παρέμεινεν επί 1 μήνα (9 Αύγ.-
8 Σεπτ.) πρός άποθησαύρισιν ύλικοΰ είς τά χωρία Λεύκην, Κολοκυνθού, Καλοχώ-
ριον, Μεσοποταμίαν, Ποριάν, Χιλιόδενδρον, Τσάκωνην, Νεστόριον, Πεΰκον, Κοτύ-
λην, Πευκόφυτον, Χρυσήν καί Κυψέλην τής περιοχής Καστορίας. Συνεπληρώθησαν
13 έρωτηματολόγια καί έλήφθη σχετικόν φωτογραφικόν ύλικόν.

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης είργάσθ/) άπό 19 Αύγ.- 18 Σεπτ. είς τά χω-
ρία Μαγούλαν, Πλατάναν, Αίγιάς (Κουτουμοΰ), Πλάτανον καί Άγιον Ίωάννην τοΰ
νομοΰ Λακωνίας, Βλαχέρναν, Βλόγγον, Ζάτουναν, Λευκοχο'^ριον, Πλάκαν, ΓΙλατά-
ναν καί Μεσόγειον Άστρος τοΰ νομοΰ Αρκαδίας καί είς Άνδρίτσαιναν 'Ηλείας.
Συνεπληρώθησαν 13 έρωτηματολόγια καί έλήφθη μέγας άριθμός φωτογραφιών σχε-
τικών πρός τον γεωργικόν βίον. Πρός τούτοις ό έν λόγω συντ. έπραγματοποίησε
3 κινηματογραφήσεις θεμάτων του γεωργικού ιδία βίου καί 125 ήχογραφήσεις με-
λωδιών ασμάτων, παραμυθιών κ.ά. λαογραφικής ύλης. Τό σχηματισθέν χειρόγρ.,
σχ. 8ου μεγ., συγκείμε^ον έκ σελ. 195, έ'λαβε τον άρ. 3531.

Δ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972

Κύριος σκοπός τών άποστολών τοΰ 1972 ύπήρξεν ή περισυλλογή δι' ήχο-
γραφήσεως ίδια μελωδιών ασμάτων καί χορών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος έν όψει
τής έκδόσεως ύπό τοΰ Κέντρου τόμου δημωδών μελωδιών έκ τής περιοχής ταύτης.
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Προς τον σκοπόν τούτον ό συντ. "Αγγελος Δευτεραΐος έπραγματοποίησεν
άπό 27 'Ιουλίου μέχρι 26 Αύγούστου άποστολήν είς τάς νήσους Ίθάκην καί Λευ-
κάδα, ένθα επέτυχε νά ήχογραφήση 292 μελωδίας δημωδών ασμάτων — τάς πλεί-
στας έξ 'Ιθάκης — καί νά καταγράψη πληροφορίας τινάς περί τών γεωργικών
έργαλείων. Τό έκ τής καταγραφής τών κειμένων τών ασμάτων σχηματισθέν χει-
ρόγραφον, συγκείμενον έκ 450 σελ., σχ. 8ου μεγ., κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ'
άρ. είσ. 3644 (άρ. είσ. μουσ. υλ. 18400 - 18690).

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης έξετέλεσε 30ήμερον άποστολήν είς τάς
νήσους Λέσβον (9 - 23 Αύγ.) καί Λήμνον (24 Αύγ. - 8 Σεπτ.). Είδικώτερον είρ-
γάσθη είς τά χωρία Άγίαν Παρασκευήν, Μιστεγνά, Άγιάσον, Μανταμάδον, Κά-
πην, "Αντισσαν, Σκουτάρον καί Θερμήν Λέσβου, καί Νέαν Κούταλην, Καλλιθέαν,
'Αγκαρυώνες, Πορτιανόν, Πλατύ, Βάρος, Τσιμάνδρια, Κάσπακαν, Δάφνην, ΓΙανα-
γίαν, Πλάκαν καί Μούδρον Λήμνου.

Ήχογραφήθησαν 318 δημώδεις μελωδίαι (148 έκ Λέσβου καί 170 έκ Λή-
μνου). Προς τούτοις κατεγράφησαν υπό τοΰ ο:>ς άνω συντ. 7 παραδόσεις, 9 διά-
φοροι διηγήσεις, ώς καί ειδήσεις άναφερόμεναι ιδία είς τήν λατρείαν καί τήν κοι-
νωνικήν όργάνωσιν. 'Εκ τοΰ ώς άνω ύλικοΰ κατηρτίσθη χειρόγραφον έκ σελ. 370,
σχ. 8ου μεγ., τό όποιον κατατεθέν μετά τών σχετικών ταινιών καί φωτογρα-
φιών είς τό Κέντρον έ'λαβε τόν άρ. 3637. Τό μουσικόν ύλικόν κατετέθη υπό
τόν άρ. 18081 - 18399.

Ό συντ. - μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης μετέβη έπί 30 ή μέρας (3 Αύγ. -
1 Σεπτ.) είς τήν νήσον Κρήτην, έργασθείς είδικώτερον είς 14 χωρία τών έπαρχιών
Ίεραπέτρας, Σητείας, Μαλεβιζίου, Σελίνου καί Κυδωνιάς, ένθα επέτυχε νά ήχογρα-
φήση 259 μελωδίας. Προς τούτοις κατέγραψεν ούτος ειδήσεις άφορώσας είς τά
λαϊκά μουσικά όργανα, τούς χορούς, τά ριζίτικα τραγούδια, παραδόσεις κ. ά. 'Εκ
τών κειμένων τών ήχογραφηθέντων άσμάτίον καί τών λοιπών ειδήσεων έσχηματί-
σθη χειρόγραφον έκ 424 σελ. τετρ., σχ. 8ου μεγ., τό όποιον κατετέθη είς τό
Κέντρον ύπ' άρ. 3634. Τό κατατεθέν μουσικόν ύλικόν έλαβεν έπίσης τόν άριθμόν

17829 - 18070.
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