
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968

(Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du Folklore Hellénique
pendant les années 1967 et 1968)

A'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967 (ANNÉE 1967)

Τό έκτελούμενον έπιστημονικόν έργον ε'ις τό Κέντρον Ελληνικής Λαογρα-
φίας συνεχίσθη καί κατά τό έτος 1967 δια τού αυτού προσωπικού, ώς αναφέρεται
περί τούτου εις τήν προηγουμένην έκθεσιν τού έτους 1966, ένισχυθέντος δια τής
αποσπάσεως ε'ις αύτό άπό τής 21 Μαρτίου μέχρι τής 1δ Αυγούστου τοΰ διδασκάλου
Δημ. Σ έ τ τ α.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ί>λης

α) Νέαι συλλογαί λαογραφικής ύλης εισήχθησαν 52 (χειρόγραφοι ή δακτυ-
λογραφημένοι) έκ σελίδων έν συνόλω 5.686. Έκ τών συλλογών τούτων 30 απε-
στάλησαν υπό εκπαιδευτικών, ίδίςι τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, 12 υπό διαφό-
ρων τρίτων, αί δέ υπόλοιποι 10 κατετέθησαν υπό τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού
τοϋ Κέντρου, προελθοΰσαι εξ ειδικών εις τήν ϋπαιθ-ρον λαογραφικών έρευνών
αυτού' ήτοι : 1) υπό τοΰ συντ. Κ. Ρωμαίου έξ άποστολής του εις "Αρναν
Λακωνίας" 2) υπό τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου έξ άποστολής του εις τήν
νήσον Σέριφον" 3) υπό τής συντ. "Αννης Παπαμιχαήλ έξ άποστολής
της εις τήν έπαρχίαν Τρικάλων' 4) υπό τοϋ συντ. Γ. Αίκατερινίδου έξ
άποστολής του εις 'Ανατολικήν Μακεδονίαν (συνοικισμούς τοϋ νομοϋ Σερρών), ε'ις
Κρήτην (συνοικ. τών επαρχιών Μεραμβέλλου καί Σητείας), Ξηρόμερον Αιτωλοακαρ-
νανίας' καί 5) υπό τοϋ μουσ. Στ. Κ α ρ α κ ά σ η εις Κεφαλληνίαν' 6) υπό τοϋ
συντ. Άγγ. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ εις χωρία βορείως τής Κοζάνης καί 7) υπό τοΰ
άπεσπασμένου εις τό Κέντρον δημ)λου Δημ. Σ έ τ τ α, δαπάναις τής Εται-
ρείας Ευβοϊκών Σπουδών, εις βόρειον Εϋβοιαν.

β) Μουσική υλη. Ε'ις τό Μουσικόν τμήμα τού Κέντρου εισήχθησαν 811
νέαι ηχογραφήσεις μουσικής δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών. Έκ τούτων
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623 έξετελέσθησαν ύπό τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τάς
έρευνητικάς ώς άνω άποστολάς αύτού. Έκ τών υπολοίπων 19 εγένοντο έν τω
Κέντρω, 169 δέ προήλθον έκ προσφοράς τρίτων, φίλων τοΰ έκ παραδόσεως λαϊ-
κού πολιτισμού.

γ) Εις τήν Δισκοθήκην κατετέθησαν, συμφώνως πρός τόν Νόμον 4545/1966,
ύπό παραγωγών δίσκων δημώδους και λαϊκής μουσικής, 178 δίσκοι, αύξηθέντος
ούτω τοΰ άριθμοΰ τών έν τή Δισκοθήκη δίσκων είς 928.

δ) Ε'ις τό Τμήμα κινηματογραφήσεων λαογραφικών θεμάτων, παρά τά
ανεπαρκή πρός τόν σκοπόν τούτον διατιθέμενα οικονομικά μέσα, επετεύχθη διά
τοΰ συντάκτου Γεωργ. Αίκατερινίδου ή άποτύπωσις έπί 570 μέτρων
κινηματογραφικής ταινίας 12 θεμάτων παραδοσιακών εκδηλώσεων τού βίου τοΰ
λαού (λαϊκής λατρείας, τελευτής, λαϊκής άρχιτεκτονικής κ. ά.) έκ περιοχών τών
νομών Σερρών καί Λασιθίου Κρήτης, ώς καί εξ 'Αετού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρ-
νανίας. (Βλ. άνωτ., σ. 428-430).

ε) Μουσειακή Συλλογή. Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν τού Κέντρου
εισήχθησαν 100 νέα αντικείμενα τής λαϊκής τέχνης καί τοΰ παραδοσιακού βίου
τοΰ λαού : α) έκ δωρεάς 67, ήτοι : 1 έκ Λεβαδείας (δωρ. Ίακ. Ηλία),
2 έκ Προύσσης (δωρ. Ίφιγενείας Ψύχα), 27 έκ Κρήτης (έξ ων 2 έκ δωρεάς Ευαγγ.
Φραγκάκι καί 25 φροντίδι τοΰ συντ. Γεωργ. Αίκατερινίδου), 1 έκ Σικίνου (φροντ.
Στεφ. Ήμέλλου), 2 έκ Λαγκαδά (φροντ. Ν. Κοσμά), 1 έξ Άνδρου (φροντ. τού
συντ. τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού Δημ. Κρεκούκια), 1 έξ Ιθάκης (φροντ. τοΰ συντ.
Άγγ. Δευτεραίου), 1 έκ Διδυμοτείχου (δωρεά Άπ. Σαπουντζή), 2 έκ Θηβών (δωρεά
Δεσποίνης Παπαδοπούλου), 3 εκ Κεφαλληνίας (φροντ. τοΰ μουσικού Στ. Καρα-
κάση), 11 έκ Τρικάλων (φροντ. τής συντ. Άννης Παπαμιχαήλ), 14 έκ Σερίφου
(φροντ. τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου), 1 έξ Άστυπαλαίας (δωρεά Ευαγγελίας
Δογραματζή)' β)έξ αγοράς 33, ήτοι : 6 έκ Μεγάρων, 9 έκ Κρήτης, 4 έκ
Καβάλας, 7 εκ Τρικάλων, 1 έκ Σερίφου, 5 έκ Νάξου καί 1 έξ Εύρυτανίας. (Έκ τού-
των 13 ήγοράσθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων τοΰ Λαο-
γραφικού Αρχείο υ»),

Β'. Βραβεύσεις λαογραφικών συλλογών του έτους 1966.

Έκ τών ύπό λειτουργών ίδίςι τής πρωτοβαθμίου παιδείας άποσταλεισών
κατά τό έτος 1966 λαογραφικών συλλογών έν συνόλω 176 (σελ. 7.663) έτυχον τιμη-
τικής διακρίσεως μετ' είσήγησιν τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου, άπόφασιν καί πρό-
τασιν έπ' αυτής τής 'Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν τής Συγκλήτου τής
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'Ακαδημίας, συμφώνως προς τήν ύπ'αρ. 27761 Ί952 έγκύκλιον αύτής, αί κατω-
τέρω συλλογαί :

I. Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ.

3.000 ε'ις τούς κάτωθι:

1) Κωνσταντΐνον Π. Ααζαρίδην, διδάσκαλον, διά τάς σύλλογος αυτού «Τό

χωριό μου (Κουκούλι τού Ζαγοριού) καί ή λαογραφία του». Τόμ. Β'.
Τά παραμύθια τού χωριού (Συλλογή πρώτη), σ. 182-225. (Άρ. χφ. 3018
καί 3036).

2) Δημήτριον Παππάν, διδάσκαλον, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Μεγάλου Περιστερίου 'Ιωαννίνων, σ. 484. (Άρ. χφ. 3023).

II. Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως

δρχ. 2.000 ε'ι ς τούς κάτωθι:

1) Άντώνιον Γαϊτάνην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Μεσσηνίας (Βασιλιτσίου Πυλίας), σ. 198. (Άρ. χφ. 2988).

2) Ίάκωβον Ήλίαν, έκτελεστήν δημώδους μουσικής, διά τάς λαογραφικάς συλ-

λογάς του : α) «Ό τρυγητός, ό θερισμός, τό άλώνισμα καί τό μάζεμα τής
έλιάς τά παλιά χρόνια εις τά Μέγαρα», σ. 79 καί β) «Διάφορες σημειώσεις
καί παρατηρήσεις διά τούς ρυθμούς τών Δημοτικών ελληνικών χορών»,
σ. 96. (Άρ. χφ. 3162 καί 3163).

3) Παναγιώτην Κερεζούδην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Πυθίου», σ. 232. (Άρ. χφ. 3089).

4) Νικ. Β. Κοσμά ν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

Λαγκαδά, σ. 172. (Άρ. χφ. 2999).

5) Σπϋρον Μουσελίμην, διδάσκαλον, δια τό δημοσίευμα αύτού : Δημοτικά τρα-

γούδια τής 'Ηπείρου (περιφέρεια Σουλίου), Γιάννινα 1963, σ. 206.

6) Άνδρέαν Μπούτσικαν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

α) έκ Βουστρίου καί Τρικόρφου Αιτωλοακαρνανίας, β) έκ Σαγαίϊκων καί
'Ιτέας Αχαΐας, σ. 256. (Άρ. χφ. 3021).

7) Ίωάννην Τριανταφυλλίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Ποντιακή

Λαογραφία», Νάουσα 1966, σ. 236. (Άρ. χφ. 3022).

III. Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως
δρχ. 1.500 εις τούς κάτωθι:

1) Γεράσιμον Ίωάν. Καφύρην, διδάσκαλον, καί Ίωάννην Γ. Καφύρην,

σπουδαστήν, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν των έκ Παξών, σ. 414.
(Άρ. χφ. 3035).
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2) Άλέξανδρον Μπακαΐμην, καθηγητήν φιλόλογον, διά τήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Δαμασκηνιάς Βοΐου Κοζάνης», σ. 86. (Άρ. χφ. 3161).

3) Ίωάννην Νασιόπουλον, διδάσκαλον, δι i τήν λαογραφικήν συλλογήν του :

«Λαογραφικά Έρατύρας Βοΐου Κοζάνης», σ. 238. (Άρ. χφ. 3030).

4) 'Απόστολον Σαπουντζήν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του:

«Λαογραφία τοΰ χωρίου Μαυροκκλησίου Διδυμοτείχου», σ. 85. (Άρ. χφ.
3117).

5) Δημήτριον Σεϊτανίδην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του .

«Τό Σουφλί άλλοτε καί τώρα», σ. 88. (Άρ. χφ. 2976).

6) Καλλιόπην Τζανιδάκη, διδασκάλισσαν, διά την λαογραφικήν συλλογήν της:

«Λαογραφικά Ανατολικής Κρήτης», 'Ιεράπετρα 1966, σ. 99. (Άρ. χφ. 3020).

7) Γεώργιον Τσίλην, καθηγητήν φιλόλογον, διά τάς λαογραφικός συλλογάς

του: α) «'Ηχογραφημένα μοιρολόγια καί τραγούδια χωρίου Πραμάντων
Ιωαννίνων», σ. 18. β) Συλλογή λαογραφικοΰ υλικού χωρίου Πραμάντων
'Ιωαννίνων, σ. 170. (Άρ. χφ. 3012, 3013).

8) Κωνσταντΐνον Ί. Τσοΰχλον, διδάσκαλον, καί Θωμαΐδα Ί. Τσούχλου,

διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν των: «Τσακώνικη λαογρα-
φία», σ. 175. (Άρ. χφ. 3024).

9) 'Απόστολον Δ. Ψαθδν, διδάσκαλον, καί Βασιλικήν Μητρακλή - Ψαθά,

διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν των : «Ό Σκοπός Ανατολικής Θράκης»,
σ. 201. (Άρ. χφ. 3004).

IV. "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τούς
κάτωθι:

1) Άναστάσιον Γεωργαντζήν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «Λαογρα-

φικά στοιχεία τής περιοχής Ζαλόγγου», σ. 107. (Άρ. χφ. 2996).

2) Σωκράτην Γεωργούλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Λαογραφικά

περιφερείας Ανατολικού Ξεροβουνίου», σ. 125. (Άρ. χφ. 3007).

3) Ίωάννην Γουρίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Βρυσικά Διδυ-

μοτείχου "Εβρου (Λαογραφική έρευνα)», σ. 110. (Άρ. χφ. 3039).

4) Έλένην Γραμματίκογλου, διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν της : «Λαϊκή

λατρεία εΐς Πύθιον Διδυμοτείχου», σ. 26. (Άρ. χφ. 3107).

5) Άνάργυρον Έσκιτζόγλου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του : «Λαογρα-

φική μελέτη Σιταριάς Διδυμοτείχου», σ. 58. (Άρ. χφ. 3104).

6) Νικόλαον Καρελλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογραφικής ύλης έκ

Σαύρας Βρυσικών Διδυμοτείχου, σ. 53. (Άρ. χφ. 3097).
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7) Εύαγγελίαν Νικολαΐδου, διδασκάλισσαν, διά τάς συλλογάς λαογραφικής

ύλης έκ τοϋ χωρίου Σταυροχωρίου Σητείας, σ. 49 + 21. ('Αρ. χφ. 2979, 2810).

8) Δημήτριον Παπαναούμ, δια τήν συλλογήν του : «'Ήθη καί έθιμα Σιατί-

στης καί ό παραλληλισμός τους μέ τά βυζαντινά», σ. 99. ('Αρ. χφ. 3034).

9) Πασχάλην Κοντόν, διδάσκαλον, διά τήν έν συνεργασίςι μετά των διδασκα-

λισσών Μεταξίας Λααηίδου καί 'Ελισάβετ Βαββατζίκη συλλογήν:
«Λαογραφικά στοιχεία χωρίου Ίσαακίου», σ. 82. ('Αρ. χφ. 3121).

10) Νικόλαον Ρουσσομουστακάκην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογραφι-

κής ύλης έκ τής 'Ανατολικής Κρήτης, σ. 75. ('Αρ. χφ. 2991).

11) Τρισεύγενην Τρυποσκούφη - Πορφύρη, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφι-

κήν συλλογήν της έκ τών χωρίων Λιοπράσου Τρικάλων καί Λεήμονος
Λακωνίας, σ. 117. ('Αρ. χφ. 2977).

Γ'. Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής ύλης.

Έξ 71 χειρογράφων συλλογών καί ένιύπων άπεδελτιώθη ύπό τών γραφέων
(Γρηγ. Δημητροπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρουζιώτου καί 'Αλίκης Γιαννοπούλου)
ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι : ασματα 276, δίστ. 36, παροιμ. 143, παραμύθια,
παραδόσεις, ευτρ. διηγήσεις 57 καί άλλο ύλικόν έπί 9090 δελτίων, άναφερόμενον
εις τήν λαϊκήν λατρείαν, είς δεισιδαίμονας δοξασίας, μαγείαν, μαντικήν καί είς
άλλας έκδηλώσεις τοΰ φυσικού, κοινωνικοΰ καί πνευματικού βίου.

Μετ' άρχειακήν έπεξεργασίαν έγένετο κατάταξις εις τά οικεία κεφάλαια ύπό
τών συντακτών Δημ. Οίκονομίδου καί Άννης Παπαμιχαήλ έκ τής ώς άνω άπο-
δελτιω9·είσης ύλης καί άλλης παλαιότερον έπί 10738 δελτίων, πρός δέ καί τοπο-
θέτησις 4290 κατεταγμένων δελτίων αυτής εις τά οικεία 'Αρχεία.

Ύπό τών συντακτών Κων. Ρωμαίου καί Στεφ. Ήμέλλου έγένετο σχετική
κατάταξις 141 δημωδών ασμάτων, πρός δέ καί τοποθέτησις 110 είς τούς οικείους
φακέλους. 'Αντιστοίχως πρός τό έργον τούτο οί συντάκται ούτοι ήσχολήθησαν
καί είς τήν έκλογήν καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν παραλλαγών ασμάτων διά
τόν πρός έκδοσιν Β' τόμον Δημοτικών τραγουδιών, μελετηθέντων πρός τούτο
ασμάτων έκ τών φακέλων τών μοιρολογιών, σατιρικών, διδακτικών καί στρα-
τιωτικών.

Εις τό Τμήμα παροιμιών καί γνωμικών κατετάχθησαν κατά λήμμα καί έτο-
ποθετήθησαν εις τό είδικόν άρχεΐον ύπό τοΰ συντ. Γεωργ. Αικατερινίδου παροι-
μίαι καί γνωμικά 2786.

Είς τό Τμήμα τής δημώδους μουσικής κατεγράφη ύπό τοΰ συντ. μουσικού
Σπυρ. Περιστέρη έκ ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν



436

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967 ΚΑΙ 1968

ή μουσική 39 ασμάτων, συνεχίσθη δέ ύπό τής γραφέως 'Ελευθερίας Δήμου - Πα-
παδοπούλου ή καταγραφή τών στοιχείων ηχογραφημένης νέας μουσικής ύλης
εις τό Βιβλίον Εισαγωγής αύτής.

Δ'. Δημοσιεύματα.

Κατά τό έτος τούτο : α) εγένετο έναρξις τής έκτυπώσεως τών τόμων
ΙΗ'/ΙΘ' (1965-1966) τής επιστημονικής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου είς τόν όποιον
θά περιληφθούν μελέται τού προσωπικού, πρός δέ καί ή συνταχθείσα ύπό τών
συντ. Γ. Αίκατερινίδου καί 'Αγγ. Δευτεραίου Λαογραφική βιβλιογραφία τών
έτών 1964/65 κ. ά. β) έγένετο ύπό τοϋ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη προεργασία
δια τής συντάξεως ύπ' αύτοϋ ειδικού 'Ερωτηματολογίου κλπ. πρός έκδοσιν ύπό
τοΰ Κέντρου έπί ώρισμένων θεμάτων Λαογραφικού 'Άτλαντος, ό όποιος θά περι-
ληφθή εις γενικώτερον Εύρωπαϊκόν λαογραφικόν άτλαντα, γ) Διά τών συντ.
Κ. Ρωμαίου καί Στεφ. Ήμέλου συνεχίσθη, ώς έλέχθη ανωτέρω, ή εργασία τής
παρασκευής πρός έκδοσιν τοΰ Β' τόμου τής 'Εκλογής δημοτικών τραγουδιών.

Ε'. Βιβλιοθήκη.

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έπλουτίσθη δι* 194 (άρ. εϊσ. 4330-4519)
τόμων, φυλλαδίων καί περιοδικών, έκ τών όποιων 51 προήλθον έξ άγοράς, 35 έξ
ανταλλαγής πρός τήν 'Επετηρίδα καί 108 έκ δωρεών ύπό τών συγγραφέων.

ΣΤ'. Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα έπιστημονική
δράσις τοϋ Κέντρου.

Ή συμμετοχή τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τό έτος 1967 εις διεθνή
συνέδρια υπήρξε λίαν περιωρισμένη. Τοΰτο άντεπροσωπεύθη μόνον διά τοΰ Διευ-
θυντοΰ (Καθηγητοϋ) Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη : α) διά δαπάνης τοϋ 'Υπουργείου
'Εξωτερικών καί τής Γιουγκοσλαβικής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής εις Βαλκανικήν
σύσκεψιν έν Βελιγραδίφ άπό 18- 23 Μαρτίου πρός έξέτασιν τοϋ θέματος τής έπί
κοινοϋ προγράμματος κινηματογραφήσεως εκδηλώσεων τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού
πολιτισμοϋ εις τάς χώρας τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, β) διά δαπάνης τής 'Ακα-
δημίας καί τής έν Γερμανία 'Οργανωτικής 'Επιτροπής εις εύρωπαϊκήν σύσκεψιν
εις Freiburg τής Δυτ. Γερμανίας άπό 13-18 Νοεμβρίου πρός συζήτησιν τοΰ
θέματος τής έρεύνης καί έκδόσεως τών πηγών περί δημώδους ποιήσεως καί μου-
σικής έκ τής περιόδου πρό τοΰ 15ου αιώνος.
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'Υπό τού Κέντρου τής Ελληνικής Λαογραφίας, ευρύτατα γνωστού είς τήν
Εί'ρώπην, ώς καί είς τήν 'Αμερικήν καί άλλαχοΰ, ώς ειδικού 'Επιστημονικού
'Ιδρύματος, παρεσχέθησαν άπ' ευθείας ή δι' άλληλογραφίας επιστημονική βοήθεια
ή πληροφορίαι, πλην ημεδαπών καί ε'ις αλλοδαπούς επιστήμονας καί ειδικά
Ινστιτούτα" εϊργάσθησαν δ' έτι κατά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τούς
θερινούς μήνας, εις τό Κέντρον πρός μελέτην θεμάτων λαογραφικών, έθνολογι-
κών, κοινωνιολογικών, άρχαιογνωστικών κ. ά. άρκετοί, ιδίςι βορειοαμερικανοί,
έπιστήμονες.

'Εν 'Αθήναις τή 31ΐ) Δεκεμβρίου 1967.

Ό Διευθυντής
Καθηγητής : Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

Β'. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968. (ANNÉE 1968)

Τό έπιτελεσθέν έργον κατά τό έτος 1968 ύπήρξεν ίκανοποιητικόν παρά τό
ολιγάριθμον έν σχέσει πρός τούς έπιδιωκομένους σκοπούς τού 'Ιδρύματος, επι-
στημονικών προσωπικόν αυτού. Άπό τοΰ 'Οκτωβρίου ό συντ. Στεφ. "Ημελλος
έκαμε χρήσιν έτησίας άδειας άπουσίας αυτού πρός μετάβασιν εϊς τήν άλλοδαπήν
(Δυτ. Γερμανίαν) δι' εύρυτέρας λαογραφικός σπουδάς.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

α) Ε'ις τό Κέντρον εισήχθησαν κατά τό 1968 νέαι λαογραφικοί συλλογαί
148 (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημένοι) εκ σελίδων έν συνόλω 6.302. Έκ τού-
των 43 κατηρτίσθησαν υπό εκπαιδευτικών, ίδίςι τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως,
73 απεστάλησαν υπό τού Νομάρχου Λακωνίας (70 έκ τοΰ Γυμνασίου Μολάων,
καταρτισθεΐσαι υπό μαθητών τής Ε' τάξ., καί 3 έκ Κοινοτήτων) διά τοΰ 'Υπουρ-
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, υπό διαφόρων δέ τρίτων, άσχολουμένων εις τόν
πολιτισμόν τοΰ λαού, 21 συλλογαί. Αί υπόλοιποι 11 προήλθον : 1) έκ τών λαο-
γραφικών άποστολών, ώς κατωτέρω, τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ Κέν-
τρου, ήτοι τοΰ συντ. Στεφ. Ήμέλλου εις τήν νήσον "Ιον' τής Ά ν ν η ς
Παπαμιχαήλ είς συνοικισμούς τής έπαρχίας Τρικάλων' τοϋ συντ. Αγγέ-
λου Δετεραίου είς χωρία τοΰ νομού Κοζάνης καί τοΰ συντ. Γ. Αίκα-
τερινίδου ε'ις τόν νομόν Ρεθύμνης Κρήτης. 2) έξ ηχογραφήσεων εις τό
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Κέντρον Λαογραφίας τής μουσικής δημοτικών ασμάτων, έκτελεσθέντων ύπό
λαϊκών τραγουδιστών.

β) Μουσική ΰλη. Εις τό Τμήμα τής δημώδους Μουσικής εισήχθησαν
776 νέαι ηχογραφήσεις (307 έγένοντο ύπό τού ώς άνω προσωπικού τοϋ Κέντρου,
49 προήλθον έκ προσφοράς ύπό τρίτων, φίλων τοϋ Κέντρου, και τέλος 420 εκ
μεταγραφής ηχογραφημένης δημώδους μουσικής (371 ελληνικών δημοτικών τρα-
γουδιών καί χορών, 49 δέ ξένων) ύπό συλλογέων ελλήνων καί άλλοδαπών, οί
όποιοι έχορήγησαν άντίγραφον αύτης πρός χρήσιν ύπό τοΰ Κέντρου.

γ) Δισκοθήκη. Συμφώνως πρός τήν σχετικήν διάταξιν τοΰ Νόμου
4545/1966 κατετέθησαν ύπό παραγωγών δίσκων δημώδους καί λαϊκής μουσικής
759 δίσκοι, εκάστου εις δύο άντίτυπα, αύξηδέντος ούτω τοΰ άριθμοϋ τών εΐς
τήν Δισκοθήκην δίσκων εις 2446.

δ) Εις τό Τμήμα κινηματογραφήσεων λαογραφικών θεμάτων καί λαϊ-
κών χορών, τό όποιον έλειτούργησε δι' όλως άνεπαρκών οικονομικών μέσων,
άπετυπώθησαν ύπό τοϋ συντ. Γ. Αίκατερινίδου έπί ταινίας 270 μέ-
τρων (16 χιλ.) θέματα έκ τοΰ έπαγγελματικοΰ βίου εις Κρήτην (βλ. άνωτ.,
σ. 429-430).

ε) Μουσειακή Συλλογή. Εΐς τήν Μουσειακήν στ'λλογήν, άποτελοΰσαν
άπαραίτητον τμήμα τοΰ 'Ιδρύματος, προσετέθησαν 40 νέα άντικείμενα τής λαϊκής
τέχνης καί τοΰ παραδοσιακοϋ βίου τοϋ λαοΰ. α) έκ δωρεάς 17, ήτοι 2 έκ
Μεγάρων (δωρεά Χρ. Σύσκου και Ίακ. Ηλία)" 1 έξ "Ιου Κυκλάδων (φροντίδι τοΰ
συντ. Στ. Ήμέλλου), 11 έκ Κρήτης (έκ τούτων 3 φροντίδι τής συντ. "Αννης
Παπαμιχαήλ" 3 φροντίδι τοΰ συντ. Γ. Αίκατερινίδου καί 5 εκ δωρεάς Εύαγγελίας
Ψραγκάκι), 1 έκ Τριφυλίας (φροντίδι τοΰ συντ. τοΰ Ίστορ. Λεξικοΰ Δημ. Κρε-
κούκια), 1 έκ Πάτμου (φροντίδι τής Διευθυντρίας τοΰ Μουσείου 'Ελληνικής λαϊ-
κής τέχνης κ. Πόπης Ζώρα) καί 1 έξ Εύρυτανίας (φροντίδι τοΰ συντ. Γ. Αίκα-
τερινίδου). β) έ ξ ά γ ο ρ ά ς 23, ήτοι : 1 έκ Μεγάρων, 2 έξ Όρεστιάδος, 2 έξ
"Ιου Κυκλάδων, 11 έκ Τρικάλων (έξ ων 3 ένδυμασίαι), 1 έκ Φλωρίνης καί 6 έκ
Καβάλας. (Έκ τούτων 15 ήγοράσθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων
τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείο υ»).

Β'. Βραβεύσεις λαογραφικών συλλογών τοΰ ίτους 1967.

Έκ τών άποσταλεισών κατά τό έτος 1967 ύπό λειτουργών ιδία τής πρωτο-
βαθμίου Εκπαιδεύσεως 28 συλλογών λαογραφικής ύλης έκ σελίδων 3.158 έτυχον
τιμητικής διακρίσεως μετ' εΐσήγησιν τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ Κέντρου, άπόφασιν καί
πρότασιν έπ' αύτής τής Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν άκολούθως τής
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Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας, συμφώνως πρός τήν ύπ' αρ. 27761/1952 έγκύκλιον
αύτής, αί κατωτέρω συλλογαί.

I. Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής αμοιβής δρχ. 3.000

εις τούς κάτωθι:

1) Άνδρέαν Π. Στεφόπουλον, διδάσκαλον, διά τάς λαογραφικός συλλογάς του :

α) έξ Άνθοχωρίου Μετσόβου 'Ηπείρου, 1967, σ. 57 κειμένου μετά 63 φωτο-
γραφιών καί σχεδιασμάτων, καί β) δι' Ίατροσόφιον τού κυρίου Νικόλα 1885,
σ. 12. (Άρ. χφ. 3177 καί 3201).

2) Δέσποιναν Παπαδοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογρ. συλλογήν αύτής

έκ προσφύγων έξ Άπολλωνιάδος Μ. Ασίας, 1967, σ. 237. (Άρ. χφ. 3197).

II. Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 2.000

εις τούς κάτωθι:

1) Σταμ. Άποστολάκην, διδάοκαλον, διά τήν συλλογήν του έκ 38 ριζίτικων

καί άλλων τραγουδιών μετ' ήχογραφήσεως τής μουσικής αύτών καί άλλης
λαογραφικής ύλης, 1967, σ. 114. (Άρ. χφ. 3214).

2) Άσημίναν Πατριτσοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν συλλο-

γήν της έκ τού χωρίου Φΰκη Τρικάλων, 1962, σ. 132. (Άρ. χφ. 3192).
(Ή συλλογή αύτη έχει δημοσιευθή τω 1966 ύπό τόν τίτλον «'Ιστορία -
Λαογραφία τής περιφερείας τοΰ νομοΰ Τρικάλων», τεΰχ. Γ', Τρίκαλα 1966,
σ. 11-110. Παρά τούτο άπονέμεται εις τήν συλλογέα τιμητική διάκρισις
δι' ένθάρρυνσιν αύτής πρός συνέχισιν τοΰ λαογραφικού τούτου έργου αύτής).

3) Άνδρέαν Σεμάσην, διδάσκαλον, διά τό δημοσίευμά του: 266 δημοτικά τρα-

γούδια (Ερμηνείες - Σημειιόσεις), Αθήνα 1967, σ. 112. (Συλλογή έκ περιο-
χών τής Δυτ. Μακεδονίας).

III. Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως
δρχ. 1.5 00 εις τούς κάτωθι:

1) Μανόλην Καλοκύρην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ

τής περιοχής Ανωγείων Μυλοποτάμου, 1967, σ. 99. (Άρ. χφ. 3170).

2) Εύάγγελον Κουκουλέτσον, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «Λαογρα-

φικά στοιχεία Ξυνονερίου Καρδίτσης καί περιοχής της», 1967, σ. 95.
(Άρ. χφ. 3186).

3) Δημ. Χατζηλίαν, διδάσκαλον Μουσουλμανικού σχολείου Φιλίων Α' έκπαι-
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δευτικής περιφερείας Ξάνθης, διά τήν συλλογήν λαογραφικού υλικού έκ τού
χωρίου Κένταυρος τού νομού Ξάνθης, 1967, σ. 69. ('Αρ. χφ. 3195).

IV. "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τούς
κάτωθι :

1) Σωκρ. Γεωργούλαν, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του: «'Ηπειρωτικά

παραμύθια (περιοχή 'Ανατολικού Ξεροβουνίου)», 1967, σ. 90. (Ά ρ. χφ. 3176).

2) Προκόπ. Στάθην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του ύπό τόν χίτλον: «Κατα-

φύγιον Καρδίτσης - Κοινωνιογραφία - Λαογραφία», 1964, σ. 83. (Άρ. χφ.
3181).

3) Δημ. Σταματόπουλον, Καθηγητήν Γυμνασίου, διά τήν λαογραφικήν συλλο-

γήν ήν κατήρτισε τφ 1965 διά τών μαθητών του εις τό Γυμνάσιον Λογγάς
Μεσσηνίας (ό έπαινος απευθύνεται καί είς τούς μαθητάς συλλογείς), σ. 111.
(Άρ. χφ. 3183).

4) Κωνστ. Σπανόν (Μολόχαν), διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του

έκ Αεσκάτης Γρεβενών, 1967, σ. 51. (Άρ. χφ. 3194).

5) Μιχ. Κατσάνην, φιλόλογον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν ήν κατήρτισε

διά τών μαθητών του έκ διαφόρων τόπων, 1967, σ. 111. (Ό έπαινος απευ-
θύνεται καί εις τούς μαθητάς συλλογείς). (Άρ. χφ. 3198).

6) Φραγκ. Πλατάκην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του ύπό τόν

τίτλον «Τά χρησιμοποιούμενα γεωργικά έργαλεΐα εις τό όροπέδιον Λασιθίου
Κρήτης», 1967, σ. 83. (Άρ. χφ. 3207).

7) Είρήνην Ούοταγιαννάκη Ταχατάκη, διδασκάλισσαν, διά τήν λαογραφικήν

συλλογήν της έκ τής περιοχής Καστελλίου Πεδιάδος, Άρχανών καί Βιάννου,
1967, σ. 151. (Άρ. χφ. 3196).

Γ'. Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής υλης.

α) Έξ 63 χειρογράφων λαογραφικών συλλογών καί έντύπων άπεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοϋ Κέντρου (Γρηγ. Δημητροπούλου, Ευφροσύνης Καλαβρου·
ζιώτου καί Αλίκης Γιαννοπούλου) λαογραφική ύλη ώς ακολούθως: άσματα 610,
παροιμ. 980, δίστ. 240 καί άλλη ποικίλη ύλη τοΰ φυσικού, κοινωνικού καί πνευ-
ματικού πολιτισμοΰ τοΰ λαοΰ έπί 8204 δελτίων.

β) 'Αρχειακή κατάταξις έκ τής ώς άνω ύλης καί παλαιοτέρας έγένετο μετά
σχετικήν έπεξεργασίαν ύπό τών συντακτών : 1) τοΰ Δημ. Οικονομίδου καί τής
Άννης Παπαμιχαήλ ε'ις 5691 δελτία, αναφερομένης εις έκδηλώσεις τοΰ φυσικού,
κοινωνικού καί πνευματικού βίου, πλην τών ασμάτων καί τών παροιμιών καί
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γνωμικών. Έκ τής καταταχθείσης ύλης ταύτης έτοποθετήθ-ησαν εις τά οικεία
αρχεία 2115 δελτία. 2) υπό τοΰ συντ. Γ. Αίκατερινίδου κατετάχθησαν κατά
λήμμα καί μερικώς έταξιθετήθησαν εις τό άρχείον 4298 παροιμίαι καί γνωμικά.

γ) Εις τό Τμήμα τών κειμένων τών δημωδών ασμάτων οι συντάκται Κ.
Ρωμαίος καί Στέφ. "Ημελλος ήσχολήθησαν κυρίως είς τήν παρασκευήν πρός
έκδοσιν τοΰ Β' τόμου Δημοτικών Τραγουδιών, έξετασθέντων πρός τούτο 150
ασμάτων έκ τών κατηγοριών : μοιρολόγια, σατιρικά, διδακτικά καί στρατιωτικά.

δ) Εις τό Τμήμα τής δημώδους Μουσικής ό συντ. μουσικός Σπ. Περιστέ-
ρης κατέγραψεν έκ ταινιών μαγνητοφώνου εις τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν
τήν μουσικήν 110 ασμάτων, ή γραφεύς δέ Ελευθερία Δήμου - Παπαδοπούλοί'
συνέχισε τήν καταγραφήν εις τό Βιβλίον εισαγωγής Μουσικής ύλης τών στοιχείων
τής ήχογραφηθείσης νέας κατά τό έτος τοΰτο μουσικής.

Δ'. Δημοσιεύματα.

Έπερατώθη ή έκτύπωσις : α) τού περιοδικού τοΰ Κέντρου Έπετηρίς
ε'ις διπλούν τόμον (ΙΗ' καί ΙΘ') διά τα έτη 1965-1966. Έκ τών περιεχομένων
δέον νά μνημόνευση ιδιαιτέρως, πλή τών καταχωρισθεισών επιστημονικών πρα-
γματειών τού προσωπικού, ή λαογραφική βιβλιογραφία τών ετών 1964-1965.

β) τοΰ δημοσιεύματος τού Κέντρου: 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ'
(Μουσική Εκλογή) (σχ. 4°ν, σελ. ν' 4" 437 + 5 δίσκοι μουσικής) υπό Γ ε ω ρ γ.
Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Διευθυντού, καί τοΰ Σπυρ. Δ. Περιστέρη συντ. -
μουσικού. Τό έργον τούτο, κυκλοφορηθέν από τοΰ τέλους τοΰ έτους, περιλαμβάνει
μουσικήν δημωδών ασμάτων μετά τών κειμένων καί παρατηρήσεων έπ' αύτών,
εκτενή φιλολογικήν καί μουσικήν είσαγωγήν, επισυνάπτονται δέ καί 5 δίσκοι,
έφ' ων έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 ασμάτων πρός τόν σκοπόν τής έπιστημονι-
κωτέρας χρήσεως τοΰ βιβλίου. Παρατίθεται τέλος καί ευρεία περίλη\|ας τοΰ περιε-
χομένου τοΰ έργου εις τήν άγγλικήν.

γ) Έγένετο έναρξις τής έργασίας πρός σύνταξιν Λαογραφικού
Ά τ λ α ν τ ο ς τών θεμάτων : 1) γεωργικός βίος καί β) κατ' έθιμον πυραί, δια
τής εκτυπώσεως τού συνταχθέντος υπό τοΰ Διευθυντού σχετικού ερωτημα-
τολογίου πρός άποστολήν τούτου ιδίςι εις εκπαιδευτικούς διά τήν συγκέντρωσιν
τής σχετικής ύλης.

Έξ υλικού περί τών κατ' έθιμον πυρών, συλλεχθέντος έξ εντύπων ίδιοι
πηγών, συνετάχθησαν δύο προσωρινοί χάρται, εις διά τόν σημερινόν έλληνικόν
χώρον καί έτερος διά τάς μέχρι τοΰ 1922 έλληνικάς περιοχάς είς Μικράν 'Ασίαν
καί εις Άνατολικήν καί βόρειον Θράκην.
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Ε'. Βιβλιοθήκη.

Ή ειδική Βιβλιοθήκη τοΰ Ιδρύματος έπλουτίσθη δι' 177 νέων τόμων, φυλ-
λαδίων καί περιοδικών. Έκ τούτων 49 προήλθον έξ αγοράς, 20 έξ ανταλλαγής
πρός τήν Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Λαογραφίας και 108 έκ δωρεών ύπό τών συγ-
γραφέων.

ΣΤ'. Επιστημονικά Συνέδρια.

α) Τό έπιστημονικόν προσωπικόν τοΰ Κέντρου εις ούδέν συνέδρων άντε-
προσωπεύθη έπισήμως. Προσωπικώς μόνον μετέσχον εξ αύτοΰ : α) ό Διευθυντής
Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς καί οί συντάκται Δ. Οικονομίδης καί Κ. Ρ ω -
μ α I ο ς τής ύπό τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος έν συνεργασία
μετά τοΰ International Burgen Institut όργανωθείσης Η' Διεθνούς Επιστη-
μονικής Συνόδου έν 'Αθήναις άπό 25-29 'Απριλίου μετά σχετικών άνακοινώ-
σεων : ύπό τοΰ πρώτου «Volkerzählungen über Festungen und Burgen in
griechischen Inserlaum»,ύπό τοΰ δευτέρου «Légendes néohelléniques
populaires sur les chateaux en ruines» καί ύπό τοΰ τρίτου «Popular
Traditions. Their types and motives», β) ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυρι-
δάκη ς τών Γ' Όμηρείων έν Χίφ άπό τής 17 -19 Αύγ. καί γ) ό συντ. Κ. Ρω-
μαίος καί ό έκτ. μουσ. Στ. Καρακάσης τών Παλαιολογείων έν Σπάρτη
άπό 26-28 Μαΐου.

Εις τό Κέντρον είργάσθησαν, χρησιμοποιήσαντες τάς συλλογάς υλικού καί
τήν Βιβλιοθήκην αύτού, άρκετοί άλλοδαποί (περί τούς 25), πρός δέ καί ημέτεροι,
λαογράφοι έρευνηταί. Παρεσχέθησαν δ' έτι καί δι' άλληλογραφίας έπιστημονικαί
πληροφορίαι έπί διαφόρων λαογραφικών θεμάτων, ίδίςι εις αλλοδαπούς.

Ζ'. Εορτασμός τής συμπληρώσεως πεντηκονταετοϋς δράσεως
τοϋ Κέντρου (1918-1968).

Κατά τό έτος 1968 (13 'Απριλίου) τό Κέντρον Έλληνικής Λαογραφίας
(πρώην Λαογραφικόν Άρχεΐον) συνεπλήρωσε πεντηκονταετή δράσιν άπό τής ιδρύ-
σεως αύτού τφ 1918. Κατά τήν 943ΐν τής 21 Νοεμβρίου 1968 δημοσίαν συνεδρίαν
τής Ακαδημίας ώμίλησε, κατόπιν άποφάσεως τής Συγκλήτου, ό πρόεδρος τής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής τοΰ 'Ιδρύματος, Ακαδημαϊκός, κ. Άναστ. 'Ορλάνδος
περί τοΰ έπιτελεσθέντος εις αύτό άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον έπιστη-
μονικοΰ έργου. (Βλ. τήν σχετικήν όμιλίαν εις σελ. 5-13 τοΰ παρόντος τόμου).

Αντιστοίχως άπεφασίσθη ύπό τής Έφορευτ. Επιτροπής, όπως εις τήν
Επετηρίδα τοΰ Κέντρου τών έτών 1967-1968 (τόμ. Κ - ΚΑ') παρακληθούν
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εγγράφως ύπό τού Διευθυντού τοΰ Κέντρου καί οί εκ τοΰ έπιστημονικοΰ προσω-
πικοΰ τοΰ Κέντρου άποχωρήσαντες συνεργάται, ίνα πέμψουν πρός δημοσίευσιν
μελέτην αυτών1.

Έν 'Αθήναις τή 31ll Δεκεμβρίου 1968.

Ό Διευθυντής
Καθηγητής : Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

1 Είς τόν παρόντα διπλοϋν τόμον Κ' - ΚΑ' (1967 - 68), σ. 171 - 184 περιελήφθη καί
ή ενδιαφέρουσα μουσικολογική μελέτη τοϋ συνεργάτου τοϋ 'Ινστιτούτου Λαογραφίας καί
'Εθνολογίας είς Βουκουρέστιον Nicolas Radulescu «Choreios alogos (χορείος άλογος).
Contemporanéité et Protohistoire dans la rythmique musicale». Ό συγγρ. είργάσθη
είς τό Κέντρον ημών άπό τής 24 Νοεμβρ. 1968- 16 Μαρτίου 1969, προσκληθείς είς 'Ελ-
λάδα έπί τή βάσει τοϋ Προγράμματος άνταλλαγης ερευνητών μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρου-
μανίας.


