
Β) ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

'ικατερινίδης Γεώργ. Ν.

Χρήσις καί σημασία τοΰ «αμίλητου νερού» εις τόν βίον τοΰ λαοΰ. (Usage et
signification de l'eau puisée en silence (sans parler) dans la vie popu-
laire) ................IE' - IÇ', 42 - 61

[εν συνεργασία μετά Άγγ. Ν. Δευτεραίου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών έτών 1964 - 1965. (Bibliographie du folklore grec des années

1964- 1965)..............ΙΗ-ΙΘ', 116-180

Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ 'Αγίου Συμεώνος εις Μεσολόγγιον κατά τήν Πεντη-
κοστήν. (La fête populaire au couvent de St. Syméon, près de Misso-

longhi, pendant la Pentecôte)........ΙΗ' -ΙΘ', 181 - 194

Έκθ-εσις λαογραφικών αποστολών : α) εις Σταυροπήγιον Ευρυτανίας (24 -
31 'Ιουλίου 1966) καί β) ε'ις 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης (25 Αυγ. -
2 Σεπτ. 1966). (Missions folkloriques : a) à Stavropighion (Euritanie) du 24
au 31 juillet 1966 et b) à Anoghia Mylopotamou (Crète) du 25 août au 2 septem-
bre 1966)..............ΙΗ'-ΙΘ', 331-343

[έν συνεργασία μετά 'Αγγ. Ν. Δευτεραίου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών ετών 1966 - 1967. (Bibliographie du folklore grec des années

1966 - 1967)..............Κ' - KA', 242 - 304

Έκθεσις ειδικής λαογραφικής ερεύνης εις τόν νομόν Σερρών (26 Φεβρουα-
ρίου - 8 Μαρτίου 1967). (Rapport sur une enguête folklorique spésiale, menée
dans département de Serrés du 26 février à 8 mars 1967) Κ' - ΚΑ', 324 - 336
"Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις νομόν Λασιθίου Κρήτης (24 Αύγούστου - 18
Σεπτεμβρίου 1967). (Rapport sur les recherches folkloriques dans le dépar-
tement de Lassithi, Crète (24 août - 18 septembre 1967)) K' - KA', 336 - 343
Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις 'Αετόν Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
(25 - 27 Νοεμβρίου 1967). (Rapport sur la mission folklorique à Aétos
Xiromérou du département d' Etolo-acarnanie (25 - 27 novembre
1967))................K' - KA', 344 - 347
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Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις τόν νομόν Ρεθύμνης Κρήτης (26 Αυγού-
στου - 14 Σεπτεμβρίου 1968. (Rapport sur la mission folklorique au dépar-
tement de Réthymnon (Crète) (26 août - 14 sept. 1968)) K' - KA', 406 - 414

Άμαργιανάκης Γεώργ.

Λαϊκόν στιχούργημα τοΰ Θρήνου τής Θεοτόκου είς τήν Σταύρωσιν τοΰ
Χριστού. (Ta Vierge près de la Croix. Complainte populaire sur la cruci-
fixion de Jésus-Christ chantée le vendredi saint) K' - KA', 185 - 222

Βαγιακάκος Δι κ. Β.

Τρφάδα (Troada)..........έτ. Ε' - ς", 145 - 154, 170

Ή Ληγοροΰ" παλαιόν Μανιάτικον μοιρολόγι τοΰ δικαιωμοΰ. (Ea «Eigorou»,
ancien chant funèbre de la «ventetta» dans le Magne) Θ' - I', 39 - 64, 437

Brewster Paul G.

[εν συνεργασία μετά Γεωργίας Ταρσούλη] A string figure series from Greece.
Ελληνικά νηματοπαίγνια. (Jeux de ficelle en Grèce) E', 101 - 125, 293

Δ ε υ τ ε ρ α ΐ ο ς Άγγ. Ν.

Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τοΰ έτους 1963. (Bibliographie du

folklore grec de Γ année 1963).........IZ', 115-171

Έκθεσις λαογραφικής αποστολής είς τήν περιοχήν τοΰ νομού Φλωρίνης (13
Αύγ. - 14 Σεπτ. 1964). (Mission folklorique dans la région de Florina
(Grèce du Nord) (13 août - 14 septembre 1964)) .... IZ', 230 - 240
[εν συνεργασίςι μετά Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνι-
κής Λαογραφίας τών έτών 1964- 1965. (Bibliographie du folklore grec

des années 1964-1965) ..........ΙΗ' - ΙΘ', 116 - 180

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς περιοχάς τοΰ νομού Κοζάνης (Δυτ. Μακε-
δονίας) (9 Αύγ. - 9 Σεπτ. 1965). (Rapport de la mission folklorique dans
quelques villages du départemant de Kozani (Macédoine Occidentale) du

9 août au 9 sept. 1965)..........ΙΗ' - ΙΘ', 247 - 261

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης είς περιοχάς νομού Γρεβενών (25 Ίουλ. - 15
Αυγ. 1966). (Mission folklorique dans la region de Grévena en Macedoine du

sud - ouest (25 juillet - 15 août 1966)).....ΙΗ' - ΙΘ', 316 - 331

Γαμήλιοι άρτοι. (Tes pains de Noces)......K' - KA', 151 - 170
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[έν συνεργασία μετά Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου] Βιβλιογραφία τής Έλλη-
νικής Λαογραφίας τών έτών 1966 - 1967. (Bibliographie du folklore grec

des années 1966 - 1967)..........Κ' - KA', 242 - 304

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν περιοχήν βορείως τής Κοζάνης (Δυτ.
Μακεδονίας) (7 Αύγούστου - 1 Σεπτ. 1967). (Rapport de la mission folklo-
rique dans la région nord de Kozani (Macédoine du Sud) du 7 août au

1 septembre 1967)............K' - KA', 347 - 359

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τό χωρίον Σισάνιον τού νομοϋ Κοζάνης
(15 'Ιουλίου - 3 Αύγούστου 1968). (Rapport de la mission folklorique dans
le village Sissanion du département de Kozani (Macédoine Occidentale)
du 15 juillet au 3 août 1968)........K' - KA', 379 - 391

"H μ ε λ λ ο ς Σ τ έ φ. Δ.

Παρατηρήσεις έπί τοΰ δημώδους άσματος «ό 'Ανδρόνικος καί ή ρή-
γισσα». (Observations sur la chanson populaire «Andronic et la prin-

Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου. (Traditions populaires de 1* île de Na-

Λαογραφική άποστολή εις Νάξον (21 Ίουλ. - 6 Σεπτ. 1959). (Mission folklo-
rique dans l'île de Naxos) (21 juillet - 6 sept. 1959)) ΙΑ' - IB', 328 - 333, 418
Λαογραφικοί ειδήσεις παρά τφ Γάλλω περιηγητή Ρ. Aug", de Guys. (Informa-
tions laographiques du voyageur français P. Aug. de Guys) ΙΓ'-ΙΔ', 204 - 252
Λαογραφική άποστολή εις τήν νήσον Νάξον (26 Ίουλ. - 25 Αύγούστου
1960). (Exposé sur la mission folklorique dans l'île de Naxos) (26 juillet-

25 août I960)).............ΙΓ' - ΙΔ', 290 - 300

Λαογραφική άποστολή εις τήν περιοχήν Ξάνθης (Δυτ. Θράκης) άπό 22 Ίουλ. -
21 Αύγ. 1961. (Mission folklorique à la région de Xanthe (Thrace) (22 juil-
let - 21 août 1961))...........ΙΓ' - ΙΔ', 401 - 413

Ειδήσεις περί ελληνικών χορών καί μουσικής παρά τφ περιηγητή P. Aug.
de Guys. (Informations sur les danses et la musique hellénique chez le

voyageur P. Aug. de Guys).........IE' - 1Ç', 14 - 31

Λαογραφική άποστολή εις Άμοργόν άπό 9 Ίουλ. - 8 Αύγ. 1963. (Mission
folklorique dans l'île d'Amorgos du 9 juillet au 8 août 1963) IE'-IÇ', 338 - 350
Εξορκισμοί τής Γελλούς έκ χειρογράφων έξ 'Αμοργού. (Exorcismes de Gello

d'après de manuscrits d'Amorgos)........IZ', 40-52

Έκθεσις λαογραφικής άποστολής εις Σάμον (13 Ίουλ. - 11 Αύγούστου

cesse»)

ΙΑ' - IB', 43 ■ 49, 415 ■ 416

xos)

ΙΑ' - IB', 200 - 228, 416 - 417
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1964). (Mission folklorique dans Is île de Samos du 13 juillet au 11 août

1964 ).................IZ', 190 - 203

Λαογραφική άποστολή είς Θήραν καί Άνάφην (3 Ίουλ. - 1 Αύγούστου

1965). (Mission folklorique aux îles Thera et Anafi du 3 juillet au 1 août

1965) ................ΙΗ' - ΙΘ', 225 - 234

Λαογραφική άποστολή εις τάς νήσους Σίκινον καί Φολέγανδρον (5 - 20 Ίουλ.

1966). (Mission folklorique dans les îles de Sicinos et Foléghandros (Cy-
clades) du 5 au 20 juillet 1966)........ΙΗ' - ΙΘ', 299 - 308

Ή δαιμονοποίησις τών Σαρακηνών έν Κρήτη. (Les Sarrazins représentés
comme des démons dans les légendes crétoises) . Κ' - KA', 113 - 125
"Εκθεσις λαογραφικής άποστολής ε'ις τήν νήσον Σέριφον (2 - 9 'Οκτωβρίου

1967). (Rapport sur la mission folklorique à l'île de Sériphos) (2- 9 octobre
1967))...............K' - KA', 305 - 310

"Εκθεσις λαογραφικής άποστολής ε'ις τήν νήσον Ίον (19 - 27 Σεπτεμβρίου
1968). (Rapport sur la mission folklorique à Ios (Cyclades) (19 - 27
septembre 1968))............K' - KA', 376 - 379

Ίωαννίδου-Μπαρμπαρίγου Μαρία

Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθη-
νών .................έτ. Α', 50 - 67

Ο'ικίαι 'Αραχόβης.............έτ. Α', 68 - 98

Ό Χάρος καί τ' άδέλφια. Συμβολή είς τήν μελέτην τού δημοτικού τρα-
γουδιού. (Charon et les frères) . . . . έτ. Γ' - Δ', 38 - 59, 220 - 221
Καλύβαι Σαρακατσαναίων. (Huttes des Saracatsans) . . Ç", 231 - 244, 335

Καλλέρης Ί.

Αί πρώταιΰλαι τής υφαντουργίας εις τήν Πτολεμαϊκήν Αΐγυπτον. (Les matières
premières de l'industrie textile en Egypto ptolémaïque) Ç', 78-230, 334-335

Καρακάσης Σταύρ.

Μουσική άποστολή ε'ις Χαλκιδικήν (6 Αυγ. - 9 Σεπτ. 1959). (Mission musicale
en Chalcidique de Macédoine) (6 août - 9 sept. 1959)) IA' - IB', 333 - 341, 418
Λαογραφική άποστολή είς Κύπρον (21 'Οκτ. - 20 Νοεμβρ. 1960). (Mission
folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. I960)) . . ΙΓ'-ΙΔ', 331 - 341, 348
Λαογραφική άποστολή είς τήν περιφέρειαν "Εβρου (16 Αυγ. - 16 Σεπτ.
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1960). (Mission folklorique dans la région d'Evros (Thrace) du 16 août
au 16 sept. 1960)............ΙΓ' -ΙΔ', 354 - 361

Μουσική αποστολή είς Χαλκιδικήν (5 Ίουλ. -4 AUy. 1960). (Mission musicolo-
gique à Chalcidique (Macédoine) du 5 juillet au 4 août 1960) ΙΓ' -ΙΔ', 362 - 373
Μουσική αποστολή εις τήν περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδονίας (4 Αύγ. - 2
Σεπτ. 1961). (Mission musicologique à Panghée (Macédoine) (4 août -2 sept.

1961) )...............ΙΓ-ΙΔ', 421 - 430

Μουσική άποστολή είς Χίον άπό τής 28 Αυγούστου μέχρι τής 9 Σεπτεμ-
βρίου 1962. (Mission musicale folklorique à l'île de Chios du 28 août
au 9 septembre 1962) ..........IE'- 1Ç', 273 - 287

Λαογραφική μουσική άποστολή εις Λέσβον άπό 11 Αύγ. -10 Σεπτ. 1963. (Mis-
sion musicale dans Γ île de Eesbos (Mytilène) du 11 août au 10 sept.

1963 )................IE'-IÇ', 351 - 361

Έκ&εσις μουσικής άποστολής εΐς έπαρχίαν Πυλίας (16 Ίουλ. - 14 Αυγ.

1964). (Mission musicale dans la province du Pylie (Messini - Péloponèse)
du 16 juillet au 14 août 1964).........IZ', 204 - 217

Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών λαϊκών μουσικών οργάνων. (Όργανολογική
καί λαογραφική μελέτη). (Contribution à 1* histoire des instruments popu-
laires grecs. Étude organologique et folklorique) . . . ΙΗ'-ΙΘ', 40- 70
Έκθεσις μουσικής άποστολής εις Ζάκυνθον άπό 5 Αυγούστου έ'ως 3 Σεπτεμ-
βρίου 1965. (Mission musicale dans l'île de Zakynthos (Zante) du 5 août

au 3 septebre 1965)..........ΙΗ'-ΙΘ', 261 -270

Μουσική καί λαογραφική άποστολή εις Σάμον (17 Σεπτ. - 7 Όκτωβρ.
1966). (Mission musicologique dans l'île de Samos (17 sept. -7 oct·

1966 )................ΙΗ'-ΙΘ', 366 - 374

Μουσική καί λαογραφική άποστολή εΐς Κεφαλληνίαν (16 - 28 Σεπτεμβρίου

1967). (Mission musicale et folklorique dans l'île de Céphalonie du 16-28
septembre 1967)............K'-KA', 359 - 375

Λουκάτος Δ. Σ.

Λαογραφικαί περί τελευτής ενδείξεις παρά Ιωάννη τώ Χρυσο-

στόμω................έτ. Β', 30 - 117

Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών. (Étude sur la classification des prover-
bes) ..............Ç', 245 - 296, 335 - 336

Ό σύζυγος εΐς τά κατά τήν γέννησιν έθιμα καί λαογραφικαί ενδείξεις περί
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άρρενολοχείας. (Le mari devant le fait de la maissance. Indications folklo-
riques sur la «couvade» en Grèce).....H', 124 - 168, 333 - 334

Λαογραφική άποστολή εις Παξούς (19 Αύγ. - 3 Σεπτ. 1957). (Mission folklo-
riques dans l'île de Paxos (19 août - 3 sept. 1957)) . . Θ' - I', 416 - 422, 439
Πατήρ τίκτων. Σχετικαί περιπτώσεις είς δύο τύπους παραμυθιών. (Père ac-
couchant. Certains cas dans deux types de contes). . ΙΑ' - IB', 27 - 42, 415
Λαογραφική άποστολή εις Μεγανήσι Λευκάδος (1 - 15 'Ιουλίου 1958). (Mission
folklorique dans l'île de Méganissi (1 - 15 juillet 1958)) IA' - IB', 258 - 269, 418
Λαογραφική άποστολή είς τά Θεσσαλικά Άγραφα (7 - 27 Ίουλ. 1959). (Mis-
sion folklorique dans les villages d' Agrafa en Thessalie) (7-27 juillet

Παροιμιών πλατυσμοί. («Prolongements» ou «Elargissements» des pro-

Λαογραφική άποστολή εΐς τάς νήσους 'Οθωνούς, Έρείκουσαν καί Μαθράκι
τοΰ νομού Κερκύρας (6-28 Ίουλ. 1960). (Mission folklorique dans les
îles : Othoni, Erikoussa et Mathraki (au nord de Corfu)) ΙΓ' - ΙΔ', 268 -289
Άργίαι καί Άγιοι τιμωροί. (Jours Fériés et Saints punisseurs) K' - KA', 55 - 105

M α λ τ έ ζ ο ς Κ.

Δικαία ή δίκια κούπα. (Coupe juste).....έτ. Γ' - Δ', 33 - 37, 220

Μέγας Γεώργ. Α.

Θρακικαί οικήσεις..............έτ. Α', 5 - 49

Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. (Questions de Laographie hellénique) :
έτ. A', 99 - 149. έτ. Β', 118 - 205. έτ. Γ' - Δ', 77 - 195, 222. έτ. Ε' - ς",
86 - 144, 169 - 170. τόμ. Ε', 3 - 100, 293
'Εκθέσεις τών ύπό τοΰ Λαογραφικού Αρχείου πεπραγμένων κατά τά έτη :
1937 - 1939 : έτ. Α', 150 - 167.—Έτ. 1940: έτ. Β', 206-211.—Έτ. 1941-
1942: έτ. Γ'-Δ', 210-213.—Έτ. 1943 - 1944: έτ. Ε'-ζ", 155-159.—
Έτ. 1945 - 1949: τόμ. Ε', 267 - 282.—Έτ. 1950 -1951 :Ç', 325 - 331.—
Έτ. 1952: Ζ', 161 - 163.— Έτ. 1953 - 1954: Η', 324 - 327. — Έτ.
1955: Θ'-Ι', 425-427

Ή λαϊκή οϊκοδομία τής Λήμνου..........έτ. Β', 3 - 29

Ό Ιούδας εΐς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ. (La légende de Judas dans les

traditions populaires).........έτ. Γ' - Δ', 3 - 32, 219

Ό περί Οιδίποδος μύθος. (Προσθήκη εις τήν περί Ιούδα πραγματείαν). (Sur
le mythe d'CEdipe).......έτ. Γ' - Δ', 196 - 209, 222 - 223

1959))

ΙΑ' - IB', 295 - 312, 418

verbes)

ΙΓ' - ΙΔ', 148 - 203
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Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επιδημικών νόσων.
(Τρυποπέρασμα. Καινούργια φωτιά - διαβολοφωτιά. Σίδερο). (Coutumes de
magie et de superstition en vue de détourner des maladies épidémi-

ques).............έτ. E' - Ç', 5 - 58, 167 - 68

[εν συνεργασία; μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Έλληνικής
λαογραφίας των έτών 1939 - 1947. (Bibliographie du folklore grec des

années 1939 - 1947)............E', 159 - 263, 294

Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης ποίησις. (La civi-
lisation dite balkanique. La poésie populaire des pays des Bal-
kans)................Ç', 297 - 324, 336

Έθιμα τής ήμέρας τής μαμμής. (Les rites du jour de la «sage - fem-
me») ...............Z\ 3 - 27, 170 - 171

Οί Τραπεζουντιακοί θρήνοι επί τή αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως. (Chansons
populaires de Trébizonde sur la prise de Constantinople) H", 3 - 13, 331
[έν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Έλληνικής λαο-
γραφίας τών έτών 1948-1953. (Bibliographie du folklore grec des années
1948 - 1953)..............H', 169 - 322, 334

Μπουμπουλίδης Φαίδ. Κ.

Δημώδη στιχουργήματα έκ Ζακυνθινών χειρογράφων. (Poèmes populaires tirés
de manuscrits de Zante).........Θ' - I', 29 - 38, 437

Οίκονομίδης Δημ. Β.

Τά ελληνικά δημώδη βιβλία καί ή έπίδρασις αύτών έπί τόν πνευματικόν βίον
τοΰ ρουμανικού λαοΰ. (Les livres démotiques grecs et leur influence sur
la vie spirituelle du peuple roumain) . . . . ç', 3 - 56, 334

Τά δημοτικά ασματα τής «θλιμμένης τρυγόνας». (Les chansons populaires

«de la tourterelle affligée»)..........Z", 45 - 56, 172

Εξορκισμοί καί ίατροσόφια έξ 'Ηπειρωτικού χειρογράφου. (Exorcismes et
recueil populaire de remèdes trouvés dans un manouscrit) H', 14-40, 331-332
[έν συνεργασία μετά Γ. Α. Μέγα) Βιβλιογραφία τής Έλληνικής λαογραφίας
τών έτών 1948 - 1953. (Bibliographie du Folklore grec des années

1948 - 1953)..............H', 169 - 322, 334

Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοΰ ελληνικού καί ρουμανικού λαοΰ. (Saint
Paraskévi dans les croyances des peuples grec et roumain) ©'-I', 65-104, 438
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[έν συνεργασία μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαογρα-
φίας τών έτών 1921 - 1938. (Bibliographie du Folklore grec des années

1921 - 1938).............Θ' - I-, 134 - 402, 439

Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1954-1958. (Bibliographie
du folklore grec des années 1954 - 1958) .... IA'-IB', 50 - 181, 416
Συγκεντρωτικός πίναξ τής Ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 -
1958. (Index de la bibliographie du folklore grec des années 1907 -

1958)..............IA'-IB', 182 - 199, 416

Λαογραφική άποστολή είς τά Σουλιωτοχώρια (12 Ίουλ. - 10 Αυγούστου
1958). (Mission folklorique dans la région de Sonli en Épire (12 juillet -

10 août 1958))...........IA' - IB', 270 - 277, 418

Λαογραφική άποστολή είς χωρία τής πρώην έπαρχίας Μαλακασίου Ηπείρου
(14 Ίουλ. - 12 Αύγ. 1959). (Mission folklorique dans la région de Mala-
cassi en Épire (14 juillet - 12 août 1950)) . . . IA'- IB', 313 - 320, 418
Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τοΰ έτους 1959. (Bibliographie de

folklore grec de l'année 1959)......IA'-IB', 347 - 396, 418

Τό δημώδες ασμα «Όνειρο τής Παναγίας». (La chanson populaire: Le songe

de la Sainte Vierge)............ΙΓ' - ΙΔ', 35 - 51

Λαογραφική άποστολή ε'ις τά Κατσανοχώρια 'Ηπείρου (13 Ίουλ. - 12 Αύγ.
1961). (Mission folklorique en Épire, région de «Katsanochoria») (13 juillet-

12 août 1961)).............ΙΓ' - ΙΔ', 389 - 400

[έν συνεργασία μετά Γ. Κ. Σπυριδάκη] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαο-
γραφίας τών έτών 1960 - 1962. (Bibliographie du folklore grec des années

1960 - 1962)..............IE' - IÇ', 92 - 200

Λαογραφική άποστολή εις τήν περιοχήν τοΰ Δυτ. Ζαγορίου 'Ηπείρου (7 Ίουλ.

- 5 Αυγ. 1962). (Mission folklorique aux villages situés au Zagorion occi-
dental (Épire), du 7 juillet au 5 août 1962) . . . . 1E' - IÇ', 245 - 259

Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου 'Ηπείρου (8 Ίουλ.

- 7 Αύγ. 1963). (Mission folklorique dans la région centrale de Zagorion
(Épire) du 8 juillet au 7 août 1963)......IE' - IÇ', 321 - 337

'Ανέκδοτοι δυϊστικαι παραδόσεις τοΰ ελληνικοΰ λαού. (Légendes dualistes

néo - helléniques inédites)...........IZ', 11 - 39

Ό θρήνος τοΰ νεκρού έν Ελλάδι. (Τό μοιρολόγι καί ή έθιμοτυπία του). (Thrè-
nes funèbres en Grèce. Le mirologue et son cérémonial) ΙΗ'-ΙΘ', 11 - 40
Λαογραφική έρευνα είς τό Πωγώνιον 'Ηπείρου (8 Ίουλ. - 7 Αυγούστου
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1965). (Recherche folklorique à Pogonion (Épire) du 8 juillet au 7 août

1965 )................ΙΗ'-ΙΘ', 202-225

Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδριον καί Βίτσαν Ζαγορίου Ηπείρου (14 Ίουλ.

- 4 Αυγ. 1966). (Recherches folkoriques dans la région de Zagorion (Épire)

du 14 juillet au 4 août 1966)........ΙΗ' -1Θ', 271 - 290

Ή λαϊκή ορολογία τοΰ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. (Terminologie po-
pulaire des chansons populaires grecques) . · . K' - KA', 126- 150

'Ορλάνδος 'Αναστ.

Τό έργον τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας κατά τήν πεντη-
κονταετίαν άπό τής ιδρύσεως αύτού (1918 - 1968). (E'ceure du Centre de
Recherches du Folklore Hellénique pendant les 50 ans de son fonction-
nement (1918 - 1968))............K' - KA', 5 - 14

Παπαμιχαήλ Άννα I.

Δημώδεις παραδόσεις έκ Σύμης καί Χίου. (Légendes populaires des îles Symi

et Chios)...............IE' - IÇ', 32 - 41

Χρήσις τών μετάλλων ε'ις μαγικάς, δεισιδαίμονας καί άλλας ένεργείας ε'ις τόν
κοινωνικόν βίον τού λαού. (Emploi des métaux dans diverses supersti-
tions, aussi que dans d'autres pratiques magiques se rapportant à la vie

sociale du peuple)........IE' - IÇ', 62 - 91, IZ', 53 - 114

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης είς Χάλκην καί Νίσυρον (13 Αύγ. - 13 Σεπτ.
1964). (Mission folklorique dans les îles de Chalki et Nissyros (Dodéca-

nèse), du 13 août au 13 septembre 1964) ......IZ', 217 - 230

Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (18 Αύγ. - 18
Σεπτ. 1965). (Mission folklorique dans la province de Karditsa (Thessalie)

du 18 août - 18 septembre 1965).......ΙΗ'-ΙΘ', 236 - 247

Έκθ-εσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Καρδίτσης (10 - 24 Ιουλίου

1966). (Mission folklorique dans la province de Karditsa en Thessalie (10 - 24
juillel 1966)).............ΙΗ' - ΙΘ', 308 - 316

Κροκαλωτά δάπεδα τής Σύμης. (Des planchers en cailloux à

Symi)...............K'-KA', 223 - 241

"Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις τήν έπαρχίαν Τρικάλων (16 Σεπτεμβ. - 3
'Οκτωβρίου 1967). (Recherche folklorique dans la province de Trikala du

16 septembre au 3 octobre 1967).......K' - KA', 310 - 324

"Εκθ-εσις λαογραφικής έρεύνης εΐς τόν νομόν Τρικάλων (16 Αύγούστου - 2



ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

525

Σεπτεμβρίου 1968). (Recherche folklorique au département de Trikala en
Thessalie (du 16 août au 2 septembre 1968)) . . . K' - KA', 391 - 405

Περιστέρης Σπυρ. Δ.

«'Ακρίτας όντας έλαμνεν». Μουσική μελέτη. («Lorsque Acritas labourait».

Etude musicale)............Ζ', 148 - 158, 174

Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορ. 'Ηπείρου. (Chansons populaires de Dro-

polis en Épire du nord).......Θ' - I', 105 - 133, 438 - 439

Μουσική αποστολή ε'ις τάς έπαρχίας Ναυπακτίας καί Μεσολογγίου. (Mission
musicale dans la région de Naupacte (Lépante) et de Missolonghi (7 août -

6 sept.)..............Θ -Γ, 422 - 424, 439

Μουσική αποστολή ε'ις Ρόδον καί Κώ (7 Αύγ. - 7 Σεπτ. 1958). (Mission musi-
cale dans les îles de Phodes et des Cos du Dodécanèse) IA'-IB', 278-286, 418
Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν (7 Ίουλ. - 6 Αύγ. 1959). (Mission musicale
en Eurytanie (7 juillet - 6 août 1959) .... IA' - IB', 321 - 327, 418
Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) εις τήν νησιωτικήν Ελλάδα. (La cornemuse dans

les îles de Grèce)............ΙΓ' - ΙΔ', 52 - 72

Μουσική άποστολή είς Αίτωλίαν καί Άκαρνανίαν (3 Ίουλ. - 2 Αύγ.
1961). (Mission musicologique à Étolie et Acarnanie (3 juillet - 2 août

1961))................ΙΓ' - ΙΔ', 413 - 420

Ό έξάσημος ρυθμός εις τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. (La mesure de six
temps (exassimos) dans les chansons folkloriques grècques) IE'-IÇ', 201-229
Μουσική άποστολή εις Εύρυτανίαν (4 Ιουλίου - 3 Αύγούστου 1962). (Mission
musicale en Eurytanie du 7 juillet au 3 août 1962) IE'-IÇ', 288 - 303
Λαογραφική μουσική άποστολή εις τήν περιφέρειαν Φωκίδος (16 Ιουλίου -
6 Αύγούστου 1964). (Mission musicale dans la province de Phocide du

16 juillet au 6 août 1964)...........IZ', 173 - 184

Μουσική λαογραφική άποστολή είς έπαρχίαν Βονίτσης καί εις Λευκάδα
(3 - 17 Ιουλίου 1966). (Mission musicale et folklorique dans la province
de Vonitsa et dans l'île de Lefkas (Leucade) du 3 au 17 juillet
1966)................ΙΗ'-ΙΘ', 344 -365

Πετρόπουλος Δ. Α.

Έθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. (Coutumes de
coopération et de solidarité chez le peuple grec) έτ. E' - Ç', 59 - 85, 168-169
Ή άκληρία εις τά έθιμα τοΰ ελληνικού λαοΰ. (Les coutumes du peuple grec
concernant le manque d'héritiers) .... Z', 28 - 44, 159, 171-172
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Συμβολή εΐς τήν έρευναν των λαϊκών μέτρων καί σταθμών. (Contribution à
l'étude des poids et mesures chez le peuple grec) Z', 57 - 101, 159-160,
172- 173

Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τών Ιλληνικών δημοτικών τραγουδιών (1771 -
1850). (Contribution à la bibliographie des chansons populaires grecques

(1771 - 1850))............H', 54 - 109, 323, 332

Λαογραφική άποστολή εΐς Χειράδες καί Βελιγοστήν 'Αρκαδίας. (Mission
folklorique en Arcadie dans les villages de Chirades et de Véligosti (2 - 20

août 1957)).............Θ'- Γ, 412 - 415, 439

Ησιόδειοι προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι. (Préjugés et superstitions chez

Hésiod)..............IA' - IB', 3 - 26, 454

Λαογραφική άποστολή εΐς τήν περιφέρειαν "Εβρου (16 Αύγ. - 16 Σεπτ.
1960). (Mission folklorique dans la région d'Évros (Thrace) du 16 août au

16 septembre 1960)..........ΙΓ' - ΙΔ', 351 - 353, 361

Μητραγύρται - Μηναγύρται.........Κ' - ΚΑ', 106 - 112

Radulescu Nicolae

Choreios Alogos [Χορείος Άλογος]. Contemporanéité et protohistoire
dans la rythmique musicale. (Χορείος "Αλογος. Συγχρονικότης και πρωτο-
ιστορία είς τήν μουσικήν ρυθμικήν )......Κ' - ΚΑ', 171 - 184

Ρωμαίος Κ.

Παρατηρήσεις εις Βυζαντινός παροιμίας. (Remarques sur quelques proverbs

byzantins)...............ç-, 68 - 77, 334

Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις Κοντοβάζαιναν καί Μοναστηράκι τού νομού
Αρκαδίας (3 - 23 Σεπτεμβρίου 1962). (Mission folklorique aux villages de
Contovazaina et de Monastiraki d'Arcadie (Péloponnèse) du 3 au 23 septem-
bre 1962)...............IE' -IÇ', 259 - 273

"Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εΐς τήν περιοχήν Τυρού Κυνουρίας (28 'Ιου-
λίου - 8 Αύγουστου 1964). (Mission folklorique dans la région de Tyros
(province de Kynouria, Péloponèse) du 14 juillet au 8 août 1969) IZ', 185 - 189
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εΐς Μυρσίνην Λακωνίας (19 'Οκτ. - 2 Νοεμβ.
1966). (Mission folklorique à Myrsini Laconie du 19 octobre au 2 novem-
bre 1966)............... 1H' - I©', 290 - 299
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Σκουβαράς Β.

Μαγικά καί 'ιατροσοφικά έρανίσματα έκ Θεσσαλικού κωδικός. (Textes magi-
ques et recettes de medecine pratique tirés d'un manuscrit du couvent
«Olympiotissa» en Thessalie)........IH' - ΙΘ', 71 - 115

Σπυριδάκης Γεώργ. Κ.

'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ κρητικών χειρογράφων. (Exorcismes et
incantations tirés de manuscrits crétois) . . έτ. Γ' - Δ', 60 - 76, 221 -222
[έν συνεργασία; μετά Γ. Α. Μέγα] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαογραφίας
τών έτών 1939 - 1947. (Bibliographie du folklore grec des années 1939 -

1947)................E', 159 - 263, 294

Τό ασμα τού ασκητού καί τού διαβόλου. (La chanson de l'ascète et du

diable)................Ç', 57 - 67, 334

Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών Βυζαντι-
νών έκ τών αγιολογικών πηγών. (Les coutumes relatives à la naissance,
au baptême, au mariage selon les rources hagiographiques byzanti-
nes) ..... ..........Ζ', 102 - 147, 173 - 174

Τό τραγούδι τών αιχμαλώτων τοϋ Ταταρη. Μοιρολόγι ή ασμα ιστορι-
κόν ; (La chanson «Captifs de Tataris» est-elle un chanson funèbre ou histo-
rique ?)................H', 41 - 53, 332

Περί τόν καταρτισμόν τών συλλογών δημωδών ασμάτων Th. Kind (1833) καί
Γ. Χρ. Χασιώτου (1866). (Sur les recueils de chansons populaires de
Th. Kind (1833) et G. Ch. Chassiotis) . . . H', 110 - 123, 332 -333
Παρατηρήσεις έπί ένδυμάτων τινών κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίο-
δον. (Sur quelques vêtements de la première période byzantine (3ème - 7ème

siècles). . . ,..........Θ'-Γ, 3 - 28, 436 - 37

[έν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής
Λαογραφίας τών έτών 1921 - 1938. (Bibliographie du folklore grec des

années 1921 - 1938) ..........Θ'-Γ, 134 -402,439

Λαογραφική άποστολή εις Άστυπάλαιαν (19 Αύγουστου - 2 Σεπτεμβρίου
1957). (Mission folklorique dans l'île d'Astypaléa du Dodécanèse (19 août -

2 sept.)..............Θ'-Γ, 404 -411, 439

Εκθέσεις τών πεπραγμένων τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τά έτη : 1956 -
1957: Θ'-Γ, 427 - 432. Έτ. 1958 - 1959: ΙΑ'-ΙΒ', 397-404.—
Έτ. 1960 - 1961 : ΙΓ' - ΙΔ', 438 - 445.— Έτ. 1962 - 1963 : ΙΕ' - IÇ', 388 -
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397.-Έτ. 1964 : ιζ, 251 - 254.—'Έτ. 1965 - 1966 : ΙΗ'-ΙΘ', 395 - 407.—
Έτ. 1967 ■ 1968 : Κ' - ΚΑ', 431 - 443.
Το δημώδες ασμα «Ό ύπνος τού άγουρου καί ή λυγερή». (La chanson popu-
laire : Sommeil d'un guerrier et sa belle) . . IA' - IB', 229 - 248, 417
Λαογραφική άποστολή εις Λέρον (25 'Ιουλίου - 8 Αυγούστου 1958). (Mission
folklorique dans l'île de Léros du Dodécanèse (25 juillet - 8 août

1958))..............IA'-IB', 249 - 258,417

Λαογραφική άποστολή εις Μήλον (31 Αύγ. - 14 Σεπτ. 1959). (Mission folklori-
que dans l'île de Milos (31 août - 14 sept. 1959) . . IA' - IB', 287 - 294, 418
Τό δημώδες ασμα «Τού Κάστρου τής Ώριας». Σχέσις αυτού πρός τήν άλω-
σιν τού 'Αμορίου τω 838 ύπό τών 'Αράβων. (La chanson populaire : Le châ-
teau de la Belle. Son rapport avec la prise d'Amorium par les Arabes en

l'an 838)................ΙΓ'-ΙΔ', 3-34

Όδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης. (Questionnaire d'enquête folklo-
rique) ................ΙΓ' - ΙΔ', 73 - 147

Λαογραφική άποστολή εις Κέαν (15 - 19 Αύγ. 1960). (Mission folklorique à

l'île de Ivéa (15 - 29 août I960)).......ΙΓ' - ΙΔ', 253 - 268

Λαογραφική άποστολή εις Κύπρον (21 'Οκτ. - 20 Νοεμβρ. 1960). (Mission
folklorique en Chypre (21 oct. - 20 nov. 1960) ΙΓ' - ΙΔ', 301 - 336, 349 - 350
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς τού νομού Πέλλης (Μακεδο-
νίας) (29 Ίουν. - 18 Ίουλ. 1961). (Rapport sur une mission folklorique
au département de Pella en Macédoine (29 juin-18 juil. 1961)) ΙΓ'- ΙΔ', 374-388
Περί τό δημώδες ασμα τών εννέα άδελφών ε'ις τό στοιχειωμένον πη-
γάδι. (Sur la chanson de neuf frères qui s'en vont eu guerre et qui rencon-
trent un puits hanté)............IE' - IÇ', 3-13

[εν συνεργασία μετά Δ. Β. Οίκονομίδου] Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λαο-
γραφίας τών ετών 1960-1962. (Bibliographie du folklore grec des années

1960 - 1962)...............IE' - IÇ', 92 - 200

Λαογραφική άποστολή είς τήν Δυτικήν Ίκαρίαν (13 -31 Ιουλίου 1962). (Rap-
port sur une mission folklorique à l'île d'Icarie du 13 - 31 juillet

1962)................IE' - IS", 230 - 245

Λαογραφική άποστολή είς Κίμωλον άπό τής 14 μέχρι 29 Αύγούστου 1963. (Mis-
sion folklorique à Kimolos du 14 au 29 août 1963) . . IE' ■ IÇ", 304 - 321
Ή γραία ώς προδότις εις δημώδεις νεοελληνικός παραδόσεις. (La vieille femme
comme traîtresse dans les légendes populaires grecques) . . IZ', 3 - 10
Λαογραφική έρευνα είς τό 'Αρχεΐον Παύλου Βλαστού εν τά> Ίστορικώ Άρχείορ
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Κρητης. (Recherches folkloriques sur les archives de Paul Vlastos, aux

Περί τά δημώδη άσματα τών 'Ανδρονίκου καί Κωνσταντίνου Δούκα. (Νέα
παραλλαγή έκ Νάξου). (A propos des chansons acritiques d'Andronic et de
Constantin Ducas. Une nouvelle variante de l'île de Naxos) ΙΗ' -ΙΘ', 2-10
Έκ&εσις ερεύνης κατά τά έτη 1964 καί 1965 εις τό Άρχείον Παύλου Βλα-
στού εν τώ Ίστορικώ Άρχείω Κρήτης εις Χανιά. (Rapport de recherches
effectiés aux Archives Paul G. Vlastos dans l'Archive Historique de Crète

à Khanià (Crète))............IH'-I©', 195- 201

Ή πρώτη πεντηκονταετία (1918-1968) τής λειτουργίας τοΰ Κέντρου Έρεύ-

νης τής Ελληνικής Λαογραφίας........Κ' - ΚΑ', 3-4

Τό ασμα τής χελιδόνος (χελιδόνισμα) τήν πρώτην Μαρτίου. (Ta chanson de
l'hirondelle (Chelidonisma) le premier mars) K' - KA', 15 - 54

Τ α ρ σ ο ύ λ η Γεωργία

[εν συνεργασία μετά Paul Brewster] A string· figure series from Greece.
Ελληνικά Νηματοπαίγνια. (Jeux de ficelle en Grèce) E', 101-125, 293

Τ ο υ ρ τ ό γ λ ο υ Μ ε ν έ λ.

Στοιχεία ποινικού δικαίου καί εγκληματολογίας εις τάς παροιμίας καί τά άσματα
τοΰ ελληνικού λαού. (Éléments de droit pénal et criminel contenus dans les
proverbes et les chansons populaires) . . . . E', 126 - 158, 293 - 294

Archives Historiques de Crète, à la Canée)

IZ', 172 - 173

34


