
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969 - 19721

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969

Το κατά το ώς άνω χρονικό ν διάστημα έπιτελεσθέν έργον είς τό Κέντρον
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, λίαν ίκανο-
ποιητικόν, λαμβανομένου ύπ' όψιν του είς αύτό ύπηρετοΰντος άνεπαρκοΰς είς άρι-
θμόν έπιστημονικοϋ καί βοηθητικού προσωπικού. Κατά τάς άρχάς του λήγοντος
έ'τους άπεχώρησε τής υπηρεσίας ό διευθυντής τοΰ Κέντρου καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Σπυριδάκης, ήδέ 'Ακαδημία άνέθεσε τήν διεύθυνσιν αύτοΰ είς τόν
άρχαιότερον συντάκτην ύφηγητήν κ. Δ η μ ή τ ρ ι ο ν Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ν .

Τό έργον τοΰτο άναλύεται έν συντόμω ώς κατωτέρω :

Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

α') Είς τό άρχεΐον λαογραφικής ύλης εισήχθησαν 107 συλλογαί (χειρόγραφοι
ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων έν συνόλω 5526. 'Εκ τών συλλογών τούτων 27
άπεστάλησαν υπό εκπαιδευτικών, ιδία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 73 ύπό δια-
φόρων προσώπων, έχόντων λαογραφικόν διαφέρον, καί αί υπόλοιποι 7 προήλθον έκ
περισυλλογής στοιχείων τοΰ λα'ικοΰ πολιτισμού ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου,
κατά τάς είδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς του είς τήν υπαιθρον.

β') Τό άρχεΐον τοΰ τμήματος τής δημώδους μουσικής έπλου-
τίσθη διά 1257 νέων ήχογραφήσεων (695 γενομένων ύπό τοΰ ώς άνω προσωπικοΰ
τοΰ Κέντρου καί 562 έκ μεταγραφής ήχογραφημένης μουσικής ύπό Ελλήνων καί
άλλοδαπών συλλογέων, οί όποιοι έχορήγησαν άντίγραφον αύτής προς χρήσιν ύπό
τοΰ Κέντρου).

γ') Είς τήν Δισκοθήκη ν, πλουτιζομένην συμφώνως προς τήν σχετικήν

1. Έκ τών εκθέσεων τούτων αί Α' καί Β' συνετάχθησαν ύπό τοϋ πρώην διευθυντού Δημ.
Οίκονομίδου, ή Γ' ύπό τοϋ επίσης πρώην διευθυντοϋ Έλευθ. Πρεβελάκη καί ή Δ' ύπό τοΰ νΰν
διευθυντού Στεφ. Ήμέλλου.
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διάταξιν του Νόμου 4545/1966, κατετέθησαν ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ
εργοστασίου τής 'Ελληνικής Φωνογραφικής 'Εταιρείας ((Κολούμπια» 693 δίσκοι,
είς διπλοΰν έκαστος, αύξηθέντος ούτω τοΰ άριθμοΰ αύτών μέχρι σήμερον είς 3830.

δ ) Τό τμήμα Κινηματογραφήσεων έπλουτίσθη μ.έ τά εξής θέ-
ματα : 1) Μορφαί άλιευτικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ τής κοινότητος Παραλίου "Αστρους
Κυνουρίας (60 μ.). 2) "Εθιμον τής θυσίας ταύρου είς Άγίαν Παρασκευήν Λέσβου
(240 μ.). 3) Τρόπος έκτελέσεως «οργανικών» μελωδιών μέ κρητικήν λύραν (30 μ.)
καί 4) Εικόνες κρητικής ύφαντικής (30 μ.).

ε') Εις τήν Μ ο υ σ ε ι α κ ή ν σ υ λ λ ο γ ή ν, άπαραίτητον τμήμα ύπό έπο-
ψιν επιστημονικής σημασίας διά τό Κέντρον, προσετέθησαν διά δωρεάς κατά τό
πλείστον 9 νέα άντικείμενα τής λαϊκής τέχνης (έκ τούτων 3 σεντούκια έκ Θάσου).
Έκ τών έν λόγω άντικειμένων τά 2 έδωρήθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων τοΰ
Λαογραφικοΰ 'Αρχείου».

Είς τό ώς άνω έργον τής περισυλλογής ύλης διά καταγραφής, φωτογρα-
φήσεως, ήχογραφήσεως καί κινηματογραφήσεως συνετέλεσαν έκ τοΰ προσωπικού
τοΰ Κέντρου, έκτελέσαντες έρευνητικάς άποστολάς : 1) είς τήν νήσον Σκίαθον ό
συντ. - μουσικός Σ π υ ρ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η ς, 2) είς τήν νήσον Σύμην Δωδεκανήσου
ή συντ. "Αννα Π α π α μ ι χ α ή λ, 3) είς χωρία τοΰ νομοΰ Κοζάνης ό συντ. "Α γ-
γ ε λ ο ς Δεύτερα ίο ς, 4) είς τόν νομόν Λασιθίου Κρήτης καί είς Λέσβον ό
συντ. Γεώργ. Αίκατερινίδης καί 5) είς Ρόδον ό άπεσπασμένος είς τό
Κέντρον Λαογραφίας θεολόγος - μουσικός Γεώργ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Τό άρχειακόν καί εύρύτερον επιστημονικόν έργον.

' Η εργασία τής άποδελτιώσεως λαογραφικής ύλης έξ άνεκδότων ή έκδεδομένων
συλλογών, ειτα δέ τής κατατάξεως κατ' είδη καί τής κατόπιν επεξεργασίας ταξινο-
μήσεως αύτής είς τά οίκεϊα άοχεΐα, έγένετο, ώς πρός τό πρώτον μέρος, διά τών γρα-
φέων, οί όποιοι άπεδελτίωσαν έκ 58 χειρογράφων συλλογών ποικίλου περιεχομένου
λαογραφικήν ύλην έπί 7912 δελτίων, ώς πρός δέ τό δεύτερον μέρος, δηλ. τής άρχεια-
κής κατατάξεως, διά τοΰ επιστημονικού προσωπικοΰ. 'Ανάλογος εργασία διεξήχθη
έπίσης καί είς τό τμήμα τής δημώδους μουσικής διά τό ήχογραφηθέν νέον ύλικόν,
γενομένης καί καταγραφής έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 125 δημωδών
άσμάτων είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν, παραλλήλως πρός τό έργον τοΰτο, ήσχολήθη
προσέτι είς τήν έκλογήν ύλης έκ τοΰ άρχείου άσμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργα-
σίαν αύτής διά τήν παρασκευήν πρός έ'κδοσιν τοΰ Β' τόμου τών Ελληνικών Δημο-
τικών Τραγουδιών. Πρός τοΰτο έμελετήθησαν έν συνόλω αί παραλλαγαί 38 άσμάτων.
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Δημοσιεύματα.

α') Κατά τάς άρχάς τοϋ τρέχοντος έτους είδε το φως τής δημοσιότητος
το βιβλίον «Έλληνικά Δημοτικά Τραγούδια», τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή) μετά
προσηρτημένων εις αύτό 5 δίσκων, έφ' ών έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 άσμάτων,
και β') έξετυπώθη καί άπεστάλη είς τούς λειτουργούς τής στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως Έρωτηματολόγιον περί γεωργικού βίου τοΰ λαοΰ καί κατ' έθιμον πυρών
μετά σχετικής συστατικής έγκυκλίου τής 'Ακαδημίας διά τήν έναρξιν συντάξεως
Λαογραφικού Άτλαντος τής Ελλάδος.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, περιλαμβάνουσαν βιβλία καί περιο-
δικά λαογραφικού κυρίως περιεχομένου, εισήχθησαν 100 τόμοι περιοδικών, βιβλίων
καί φυλλαδίων (άρ. 4650 - 4750) έξ άγοράς, άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ
Κέντρου καί δωρεών.

Επιστημονικά συνέδρια κ. ά.

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη είς τά έξής έπιστημονικά Συνέδρια: 1) Είς τό
Α' Διεθνές Κυπρολογικόν διά τοΰ διευθυντοΰ κ. Δημ. Οίκονομίδου καί
τών συντακτών Κω ν. Ρωμαίου καί "Α ν ν η ς Παπαμιχαήλ, ο'ίτι-
νες προέβησαν είς σχετικάς άνακοινώσεις, καί 2) είς τό έν Βουκουρεστίω συνελθόν
Ε' Διεθνές Συνέδριον διά τήν έρευναν τών λαϊκών διηγήσεων διά τοΰ συντάκτου κ.
Σ τ ε φ. Ή μ έ λ λ ο υ, όστις προέβη καί είς σχετικήν άνακοίνωσιν. Ό διευθυντής
κ. Δημ. Οίκονομίδης καί ή συντ. δ/ίς Ά ν να Π α π α μ ι χ α ή λ συμ-
μετέσχον έπίσης είς αύτό μόνον διά τής άποστολής τών λαογραφικών των άνακοι-
νώσεων, α'ίτινες θά δημοσιευθούν είς τά Πρακτικά τοΰ έν λόγω Συνεδρίου.

Τάς συλλογάς ύλικοΰ καί τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, εύρύτατα γνωστού
ού μόνον παρ' ήμΐν, άλλά καί είς τό διεθνές έπιστημονικόν κοινόν, έχρησιμοποίησαν
άρκετοί ήμέτεροι καί άλλοδαποί λαογράφοι έρευνηταί. Πρός τούτοις παρεσχέθησαν
καί δι' άλληλογραφίας έπιστημονικαί πληροφορίαι έπί διαφόρων λαογραφικών θε-
μάτων.

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970

Τό είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έπιτελεσθέν έργον
κατά τό λήξαν έτος υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, ίκανοποιητικόν, καίτοι ή έν αύτώ
εργασία έγένετο μέ ήλαττωμένας δυνάμεις, διότι έκ μέν τοΰ έπιστημονικοΰ πρόσω-
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πικοΰ 1) ό συντ. Κ. Ρωμαίος είργάσθη μόνον μέχρι τοΰ 'Ιουλίου, παραιτηθείς
τής υπηρεσίας, 2) ό συντ. Στέφανος "Η μ ε λ λ ο ς ανέλαβε ύπηρεσίαν τήν
Ίην Σεπτεμβρίου, ότε έ'ληξεν ή έν Δυτ. Γερμανία εκπαιδευτική του άδεια, 3) ό έκ
τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως άπεσπασμένος καθηγητής Γ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς
είργάσθη μόνον μέχρι τής 31ης Αύγούστου, ότε ήρθη ή άπόσπασίς του, έκ δέ του
βοηθητικού προσωπικού ή γραφεύς 'Αλίκη Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ προσέφερεν
ύπηρεσίαν είς τό Κέντρον μικρόν μόνον χρονικόν διάστημα, διότι, άφ' ένός μέν είρ-
γάσθ/j είς τήν Γραμματείαν τής 'Ακαδημίας επί πολλούς μήνας, άφ' ετέρου δ' έλα-
βε μακροχρόνιον άναρρωτικήν άδειαν λόγω άσθενείας.

Τό έργον τοΰτο αναλύεται έν συντόμω ώς κατωτέρω :

Εισαγωγή λαογραφικής ΰλης.

α') Εις τό άρχεΐον Λαογρ. ύλης εισήχθησαν 26 συλλογαί (χειρόγραφοι ή δα-
κτυλογραφημένα*..) έκ σελίδων έν συνόλω 2867.'Εκ τών συλλογών τούτων 18 άπεστά-
λησαν ύπό έκπαιδευτικών, ιδία τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, 4 ύπό διαφόρων
προσώπων, εχόντων λαογραφικόν διαφέρον, καί αί ύπόλοιποι 4 προήλθον έκ περι-
συλλογής στοιχείων τοΰ λαϊκού πολιτισμού ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά
τάς είδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς του είς τήν υπαιθρον.

β') Τό άρχεΐον τοΰ τμήματος τής δημώδους μουσικής έπλουτίσθη
δι' 623 νέων ήχογραφήσεων (350 γενομένων ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου, 103
έκ προσφοράς ύπό τών φίλων τοΰ Κέντρου κυρίων Παν. Καρζή, Ί. Μπασλή καί Γ.
Καραγκιοζοπούλου, τέλος δέ 170 έκ μεταγραφής ήχογραφημένης μουσικής ΰλης ύπό
Ελλήνων καί άλλοδαπών συλλογέων).

γ') Είς τήν Δισκοθήκη ν, πλουτιζομένην συμφώνως προς τήν σχετικήν
διάταξιν τοΰ Νόμου 4545/1966, κατετέθησαν ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ
εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογραφικής Εταιρείας «Κολούμπια» 580 δίσκοι,
είς διπλοΰν έκαστος, αύξηθέντος ουτω τοΰ άριθμοΰ αύτών μέχρι σήμερον είς 5035.

δ') Τό τμήμα Κινηματογραφήσεων έπλουτίσθη δι' ειδικών επί
τόπου άποστολών ύπό τοΰ συντ. Γ. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ μέ τά κάτωθι θέματα :
1) Ή τελετή τής καταδύσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού κατά τά Θεοφάνια είς Παρά-
λιον Άστρος Κυνουρίας (60 μ.). 2) 'Αγερμός παίδων κατά τό Σάββατον τοΰ Λα-
ζάρου εις Καπαρέλλι Θηβών (50 μ.) καί 3) Λαϊκή άγορά είς συνοικίαν «Πη-
γάδα» Πειραιώς (40 μ.).

ε') Είς τήν Μ ο υ σ ε ι α κ ή ν σ υ λ λ ο γ ή ν τοΰ Κέντρου, σημαντικήν
καί άπαραίτητον ύπό έπιστημονικήν έποψιν, προσετέθησαν 5 μόνον τεμάχια έξ άγο-
ρας καί 1 έκ δωρεάς ύπό τοΰ πρώην συντ. Στ. Κ α ρ α κ ά σ η.
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Εις τό ώς άνω έργον τής περισυλλογής ύλης διά καταγραφής, φωτογρα-
φήσεως, ήχογραφήσεως καί κίνηματογραφήσεως, συνετέλεσαν έκ του προσωπικού
τοΰ Κέντρου, έκτελέσαντες έρευνητικάς άποστολάς 1) εις τήν νήσον Σκόπελον ό
συντ. - μουσικός Σπυρ. Περιστέρης, 2) είς τήν νήσον Τήλον Δωδεκανήσου
ή συντ. "Αννα Π α π α μ ι χ α ή λ, 3) είς τον νομόν 'Αχαΐας ό συντ. Γ. Α ί κ α-
τέ ρ ι ν ί δ η ς καί 4) εις τήν νήσον Κάρπαθον ό άπεσπασμένος είς τό Κέντρον θεο-
λόγος μουσικός Γεώργ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Τό άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

Ή εργασία τής άποδελτιώσεως λαογραφικής ΰλης έξ άνεκδότων ή έκδεδο-
μένων συλλογών, ειτα δέ τής κατατάξεως κατ' ε'ίδη καί τής κατόπιν επεξεργασίας
καί ταξινομήσεως αύτής εις τά οικεία άρχεϊα, έγένετο, ώς πρός τό πρώτον μέρος,
δια τών γραφέων, οί όποιοι άπεδελτίωσαν έκ 14 χειρογράφων συλλογών ποικίλου
περιεχομένου λαογραφικήν ΰλην επί 2299 δελτίων, ώς πρός δέ τό δεύτερον μέρος,
δηλ. τής άρχειακής κατατάξεως, δια τοΰ επιστημονικού προσωπικοΰ. 'Ανάλογος
εργασία διεξήχθη έπίσης καί είς τό τμήμα τής δημώδους μουσικής διά τό ήχογρα-
φηθέν νέον ύλικόν, γενομένης καί καταγραφής έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσι-
κής 46 δημωδών ασμάτων είς τήν εύρωπαΐκήν μουσικήν γραφήν.

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν, παραλλήλως πρός τό έργον τοΰτο, ήσχολήθη
προσέτι α') είς τήν έκλογήν υλης έκ τοΰ άρχείου ασμάτων πρός έπιστημονικήν έπε-
ξεργασίαν αύτής 1) διά τήν παρασκευήν πρός έκδοσιν τοΰ Β' τόμου 'Εκλογής τών
Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) δι ά τήν προγραμματισθεΐσαν έκδοσιν ύπό
τής 'Ακαδημίας τόμου έπ' εύκαιρία τοΰ εορτασμού τής 150ετηρίδος τής Ελληνικής
'Επαναστάσεως καί β') είς τήν σύνταξιν Ελληνικού Λαογραφικοΰ "Ατλαντος, ό
όποιος συντασσόμενος έπί τη βάσει κοινοΰ εύρωπαΐκοΰ προγράμματος, θά χρησι-
μοποιηθή διά τήν σύνθεσιν ένιαίου Άτλαντος δι' όλους τούς λαούς τής Εύρώπης.

Δημοσιεύματα.

Εντός τών ημερών περατοΰται ή έκτύπωσις τοΰ διπλού Κ - ΚΑ' τόμου τοΰ
περιοδικού τοΰ Κέντρου «ΕΠΕΤΗΙΊΣ» διά τά έτη 1967 - 1968.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, περιλαμβάνουσαν βιβλία καί περιο-
δικά λαογραφικοΰ κυρίίος περιεχομένου, εισήχθησαν 164 τόμοι βιβλίων καί φυλ-
λαδίων (άρ. έγγρ. 4773 - 4937) έξ άγοράς, άνταλλαγής πρός τήν «'Επετηρίδα» καί
δωρεάς.
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Επιστημονικά συνέδρια κ. οί.

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη είς τό ενταύθα συνελθόν άπό 7-13 Μαΐου
έ.έ. 2ον διεθνές Συνέδριον Σπουδών Νοτιοανατολικής Εύρώπης διά του διευθυντού
Δημ. Οίκονομίδου, τοΰ συντ. Κ ω ν σ τ. Ρωμαίου καί τής συντ.
Ά ν ν η ς Π α π α μ ι χ α ή λ, οίτινες καί προέβησαν είς σχετικάς άνακοινώσεις.

Τό ήμέτερον Κέντρον εύρύτατα καί έξω τής Ελλάδος γνωστόν, προσέ-
φερε καί κατά τό έτος τοΰτο τάς υπηρεσίας του ού μόνον είς "Ελληνας έρευνητάς,
άσχολουμένους μέ λαογραφικά θέματα, άλλά καί είς ξένους ειδικούς επιστήμονας καί
ομοειδή ιδρύματα τής άλλοδαπής.

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας είργάσθη καί κατά τό έ'τος
1971 μέ ολιγάριθμον έν σχέσει πρός τούς έπιδιωκομένους ύπ' αύτοΰ σκοπούς προσω-
πικόν. Τήν 29ην 'Ιανουαρίου άπεχώρησε τής ύπηρεσίας ό συντάκτης - μουσικός κ.
Σπυρίδων Περιστέρης, τήν 21ην 'Απριλίου ό διευθυντής κ. Δημή-
τριος Οίκονομίδης, τής διευθύνσεως τοΰ Κέντρου άνατεθείσης προσω-
ρινώς είς τόν διευθυντήν τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Νεωτέρου Ελλη-
νισμού κ. Έ λ ε υ θ έ ρ ι ο ν Π ρ ε β ε λ ά κ η ν, καί τήν 30ήν Σεπτεμβρίου ό γρα-
φεύς κ. Γρηγόριος Δημητρόπουλος. Τήν 31ην 'Ιουλίου άνέλαβεν
ύπηρεσίαν ώς συντάκτης - μουσικός ό κ. Γεώργιος Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Έπιτελεσθέν έργον :

Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

Είς τό Κέντρον εισήχθησαν :

1) 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων
συνολικώς 1489. Έκ τών συλλογών τούτων αί 10 άπεστάλησαν ύπό έκπαιδευτικών,
αί 5 ύπό διαφόρων άλλων συλλογέων καί αί λοιπαί 2 κατηρτίσθησαν ύπό τών συντα-
κτών τοΰ Κέντρου κ.κ. Στεφάνου Ή μ έ λ λ ο υ καί Γεωργίου Α ί κ α-
τέ ρ ι ν ί δ ο υ κατά τάς είδικάς έρευνητικάς άποστολάς των είς τήν ύπαιθρον.

2) 245 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών.
Έκ τών ήχογραφήσεων τούτων αί 136 έξετελέσθησαν ύπό συντακτών τοΰ Κέντρου,
αί δέ λοιπαί προέρχονται έκ προσφοράς προσώπων ένδιαφερομένων διά τήν δημοτι-
κή ν μουσική ν.

18
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3) 619 δίσκοι (είς διπλούν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής 'Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

4) 4 κινηματογραφικαί ταινίαι συνολικού μήκους 150 μέτρων μέ τά έξής
θέματα: α') Παρασκευή καί διανομή είς τούς κατοίκους τής περιοχής Σπάτων 'Ατ-
τικής είδικοΰ γεύματος κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αποστόλου Πέτρου (60 μ.), β') Ζεΰξις
άροτρου είς ζυγόν είς Πλατάναν Λακωνίας (30 μ.), γ') Ζεΰξις άροτρου είς ζυγόν καί
τρόπος όργώματος είς τήν άγροτικήν περιοχήν «Κάμπος» Πλατάνου Λακωνίας
(30 μ.), δ') 'Ετησία ζωοπανήγυρις Μυστρά (30 μ.). Τά ώς άνω θέματα έκινηματο-
γραφήθησαν ύπό τοΰ συντάκτου κ. Γεωργίου Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ.

Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον

1) Οί γραφείς τοΰ Κέντρου άπεδελτίωσαν τήν λαογραφικήν ύλην 15 χειρο-
γράφων συλλογών ποικίλου περιεχομένου έπί 2291 δελτίων, οί δέ συντάκται έπεξ-
ειργάσθησαν καί έταξινόμησαν αύτήν είς τάς οικείας δελτιοθήκας. 'Επίσης ό συν-
τάκτης - μουσικός κ. Γεώργιος Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς κατέγραψεν είς τήν
εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν έκ ταινιών μαγνητοφώνου 16 μελωδίας δημωδών
ασμάτων.

2) Τό έπιστημονικόν προσωπικόν ήσχολήθη προσέτι : α') είς τήν έπιλογήν
ύλης έκ τοΰ άρχείου ασμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτής διά τήν παρα-
σκευήν πρός έκδοσιν τοΰ τόμου Β' τής 'Εκλογής 'Ελληνικών Δημοτικών Τραγου-
διών, β') είς τήν προκαταρκτικήν έπεξεργασίαν ασμάτων τινών διά τήν μελλοντικήν
έκδοσιν Corpus δημοτικών τραγουδιών, καί γ') είς τήν μουσικολογικήν έπεξεργα-
σίαν 12 ασμάτων.

3) Κυκλοφορηθέντος τοΰ άφορώντος είς τάς περιοδικάς πυράς ύπ' άρ. 1 χάρ-
του τοΰ Λαογραφικοΰ "Ατλαντος, ήρξατο ή προεργασία διά τήν έκδοσιν δύο χαρτών
διά τά γεωργικά έργαλεΐα.

4) Έξετελέσθησαν τρεις μηνιαΐαι έρευνητικαί άποστολαί είς τήν υπαιθρον
πρός συλλογήν διά καταγραφής, φωτογραφήσεως, ήχογραφήσεούς καί κινηματο-
γραφήσεως λαογραφικής ύλης, σχετικής ιδία πρός τόν Λαογραφικόν "Ατλαντα, ύπό
τών συντακτών κκ. Στεφάνου Ή μ έ λ λ ο υ (Εύβοια), Ά γ γ έ λ ο υ Δε υ-
τ ε ρ α ί ο υ (Μακεδονία) καί Γεωργίου Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ (Πελοπόν-
νησος).

5) Έπί τή 150ή έπετηρίδι άπό τής ένάρξεως τοΰ Ιερού'Αγώνος τό Μουσικόν
τμήμα του Κέντρου παρεσκεύασε τήν έκδοσιν Εκλογής άπό τά Κλέφτικα τραγούδια
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τοΰ Ελληνικού λαοΰ μετ' άποτυπώσεως τών μελωδιών αύτών επί τριών μεγάλων
δίσκων. Ή εργασία έξετελέσθη δι' αναθέσεως τοΰ έργου είς τον τέως συντάκτην -
μουσικον κ. Σπυρίδωνα Π ε ρ ι σ τ έ ρ η ν.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 112 δημοσιεύματα.

Δημοσιεύματα.

Έκυκλοφορήθη ό διπλούς τόμος Κ' - ΚΑ' ('1967 - 68) τής Έπετηρίδος τοΰ
Κέντρου.

Επιστημονικά συνέδρια κ.ά.

' Η συντάκτρια δ. "Α ν να Γ1 α π α μ ι χ α ή λ μετέσχε τοΰ έν Ρεθύμνω
συνελθόντος γ' Διεθνούς Κρητολογικοΰ συνεδρίου.

Τό Κέντρον Λαογραφίας παρέσχε καί κατά τό '1971 τάς υπηρεσίας του είς
"Ελληνας καί ξένους έρευνητάς ένδιαφερομένους διά λαογραφικά θέματα, ώς καί είς
ομοειδή ιδρύματα τοΰ έξωτερικοΰ.

Δ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1972

Το έν τώ Κέντρω Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας έπιτελεσθέν έργον
κατά τό λήξαν έτος 1972 υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, ίκανοποιητικόν, παρά τό
ότι ή έν αύτώ εργασία έγένετο μέ ήλαττωμένας δυνάμεις. Έκ τοΰ προσωπικού τοΰ
Κέντρου ή συντάκτρια δ. "Α ν να Παπαμιχαήλ άνεχώρησε τήν 21ην Μαρ-
τίου εις Άγγλίαν δι' εύρυτέρας σπουδάς, ή γραφεύς δ. Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η Κ α λ α-
βρουζιώτου άπεσπάσθη έπί τετράμηνον είς τό Κέντρον 'Εκδόσεως "Εργων
'Ελλήνων Συγγραφέων, ή δέ γραφεύς δ. 'Αλίκη Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ έλαβε
μηνιαίαν άναρρωτικήν άδειαν. Κατά μήνα Αύγουστον άνέλαβον ύπηρεσίαν αί διορι-
σθεΐσαι ώς συντάκτριαι φιλόλογοι Μιράντα Τ ε ρ ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π α π α-
γ ε ω ρ γ ί ο υ καί 'Ελένη Ψ υ χ ο γ ι ο ΰ - Ί ω α ν ν ί δ η, έξ ών ή τελευταία
εργάζεται έ'κτοτε μέ μειωμένον κατά δύο ώρας ώράριον λόγω γαλουχίας, τήν δέ
23ην Νοεμβρίου ορκισθείς ανέλαβε τά καθήκοντά του ώς διευθυντής ό κ. Σ τ έ φ α-
ν ο ς "Η μ ε λ λ ο ς, συντάκτης μέχρι τότε τοΰ Κέντρου.

Έπιτελεσθέν έργον :
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Εισαγωγή λαογραφικής υλης.

Είς τό Κέντρον εισήχθησαν :

1) 67 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελί-
δων συνολικώς 6782. Έκ τών συλλογών τούτων 21 άπεστάλησαν ύπό εκπαιδευτι-
κών, 38 ύπό τοϋ Μητροπολίτου Κορινθίας, 1 ύπό τοΰ Κέντρου Έπιστημ. Ερευνών
Κύπρου, αί δέ λοιπαί 7 κατηρτίσθησαν ύπό τών συντακτών τοΰ Κέντρου κκ. Ά γ-
γ έ λ ο υ Δεύτερα ίου (1) καί Γεωργίου Αίκατερινίδου (3), ώς
καί τοΰ συντάκτου μουσικοΰ κ. Γεωργίου Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η (3).

Σημειωτέον ότι μετά τήν ύποβολήν τών πεπραγμένων τοΰ έ'τους 1971 εισή-
χθησαν τεσσαοάκοντα συλλογαί έκ 2080 σελίδων.

2) 1191 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών.
Έκ τών ήχογραφήσεων τούτων αί 935 προέρχονται έκ συντακτών τοΰ Κέντρου αί
δέ λοιπαί έκ προσφοράς προσώπων ένδιαφερομένων διά τήν δημοτικήν μουσικήν.

3) 729 δίσκοι (είς διπλοΰν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμ.πια».

4) 3 κινηματογραφικαί ταινίαι συνολικοΰ μήκους 210 μέτρων μέ τά εξής
θέματα : α') Τό έθιμον τών Προδρομιτών καί χοροί Καταφυγίου είς τόν συνοικισμόν
«Καταφυγιώτικα» Κατερίνης (120 μ.), β') Πυραί άναπτόμεναι κατά τήν 23ην 'Ιου-
νίου, παραμονήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου, είς περιοχήν «Πηγάδα» Πει-
ραιώς (60 μ.), γ') Τρόπος εκτελέσεως δημωδών μελωδιών μέ σαντούρι καί βιολί
είς Λέσβον (30 μ.). Αί άνωτέρω κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν ύπό τοΰ συντά-
κτου κ. Γεωργίου Αίκατερινίδου.

Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

1. α') Οί γράφεις τοΰ Κέντρου, ώς καί, έπί τι διάστημα, αί διορισθεΐσαι ώς
άνω δύο συντάκτριαι, άπεδελτίωσαν δι' άντιγραφής καί άποκοπής τών φύλλων τήν
λαογραφικήν ύλην 8 χ/φων συλλογών καί 7 εντύπων ποικίλου περιεχομένου έπί
10192 δελτίων.

β') Οί συντάκται έπεξειργάσθησαν καί έταξινόμησαν 2622 ασματα, 4822
παροιμίας καί 7197 δελτία ποικίλης λαογραφικής ύλης, έτοποθέτησαν δέ είς τά
οικεία άρχεΐα 3381 άσματα, 4097 παροιμίας καί 1247 δελτία ποικίλης λαογρα-
φικής ύλης.

γ') Ό συντ.- μουσικός κατέγραψεν είς τήν εύρωπαΐκήν μουσικήν γραφήν έκ
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ταινιών μαγνητοφώνου 9ο μελωδίας δημωδών ασμάτων καί έπεξειργάσθη μουσικο-
λογικώς 25 έξ αύτών.

2. Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου ήσχολήθη προσέτι είς τήν επιλογήν τών καταλ-
λήλων παραλλαγών έκ τοΰ άρχείου άσμάτο^ν καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτών
διά τον ύπό εκδοσιν Β' τόμον τής 'Εκλογής Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών.

3. α') 'Εξετυπώθη ό λαογοαφικος χάρτης τοΰ ξυλίνου άροτρου, παρασκευασθείς
τή εποπτεία τοΰ διευθυντού ύπό τοΰ επί άναθέσει έργου έν τω Κέντρω έργαζομένου
κ. Γ ρ η γ. Δ η μ η τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, καί άπεστάλη προς παρουσίασιν μετά σχετι-
κοΰ υπομνήματος είς τήν γερμανικήν γλώσσαν είς τό έν Στοκχόλμη συνελθόν συνέ-
δριον τής Διεθνοΰς 'Οργανώσεως τοΰ 'Εθνολογικού Άτλαντος τής Εύρώπης.

β') Έπερατώθη ή προεργασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ χάρτου τοΰ ζυγοΰ.

4. Έξετελέσθησαν τρεις μηνιαΐαι έρευνητικαί άποστολαί προς ήχογράφησιν
ιδία δημωδών ασμάτων καί μελωδιών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος ύπό τών συντα-
κτών τοΰ Κέντρου κκ. 'Αγγέλου Δευτεραίου ('Ιθάκη, Λευκάς), Γ ε cù ρ-
γ ί ο υ Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ (Λέσβος, Λήμνος) καί τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ κ.
Γεωργίου 'Α μ α ρ γ ι α ν ά κ η (Κρήτη).

5. Έπερατώθη ή εργασία εκδόσεως τής Εκλογής άπό τά κλέφτικα τραγούδια
τοΰ Ελληνικού λαοΰ μετ' άποτυπώσεως τών μελωδιών αύτών επί τριών μεγάλων
δίσκων διά τής εκτυπώσεως είς τήν έλληνικήν καί άγγλικήν γλώσσαν καί τοΰ υπο-
μνήματος περί αύτών, συνταχθέντος ύπό τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. Γ. Α. Μ έ γ α.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 119 δημοσιεύματα.

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τό έν αύτω άποκείμενον ύλικόν έχρησιμο-
ποίησαν "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί ενδιαφερόμενοι διά λαογραφικά θέματα. Προς
τούτοις παρεσχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί
πληροφορίαι επί διαφόρων θεμάτων, άφορώντο^ν είς τόν έκ παραδόσεως έλληνικόν
λαϊκόν πολιτισμόν.
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