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7) Εορτασμός, έκκλησιαστικός καί λαϊκός, τοΰ Αγίου Γεωργίου τήν Τρίτην
τοΰ Πάσχα εΐς Νέον Σούλι Σερρών.

8) Περιφορά εικόνων καί τέλεσις δημοτελοΰς θυσίας (κουρμπάνι) τήν Πέμ-
πτην τής Διακαινησίμου εΐς Κάτω Όρεινήν Σερρών.

9) 'Ηχητικά καί μουσικά ό'ργανα εις Κρήτην: Ή νιουνιούρα, ή μουγκρινάρα
καί τό χαμπιόλι. (Τρόπος κατασκευής, ηχητικής καί μουσικής αποδόσεως αυτών).

10) Χοροί Κρήτης : α) Σιγανός πεντοζάλης, β) ΙΙηδηκτός πεντοζάλης, γ) Συρ-
τός Ρεθυμνιώτικος δ) Σούστα Ρεθυμνιώτικη. ( Εκινηματογραφήθησαν εις τό χωρίον
Κρύα Βρύση τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης).

11) Ή τεχνική τής κατασκευής πίθων, κεραμικών αγγείων κλπ. εΐς Θραψα-
νόν Κρήτης.

Β'. Βραβεύσεις

Έκ τών 134 λαογραφικών συλλογών (σελ. 6672) αί όποΐαι εστάλησαν εΐς
τό Λαογρ. Άρχείον υπό εκπαιδευτικών λειτουργών, ιδία τής στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως, κατά τό έτος 1964 έ'τυχον τιμητικών διακρίσεων μετ' εΐσήγησιν τοΰ Διευ-
θυντού τοΰ Αρχείου, πρότασιν τής Εφορευτικής Επιτροπής καί άπόφασιν τής
Συγκλήτου τής Ακαδημίας, συμφώνως πρός τήν ΰπ' άρ. 27761J1952 έγκύκλιον
αυτής, οί κάτωθι συλλογείς :

α) Π ρ ώ τ ο ς έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως 3.000 δρχ.

1) Κωνστ. Τρούκης, δια λαογραφικήν του συλλογήν έκ τού χωρίου Γεωργανά-

δες Τρικάλων' (άρ. χ/φου 2781).

2) Άστέριος Παπανικολάου, διά τάς λαογραφικός συλλογάς του έξ Ελάσσο-

νος' (άρ. χ/φων 2792, 2879).

3) Έμμαν. Ί. Καλοκυρης, διά τήν συλλογήν λαογραφικού ύλικοΰ έκ τής κωμο-

πόλεως Ανωγείων Ρεθύμνης' (άρ. χ/φου 2837).

4) Σωτήριος Φάσσας, (Επιθεωρητής Στοιχ. Έκπαιδ. περιφ. Βι,σαλτίας) διά

τήν συλλογήν λαογραφικού υλικού έκ τής έκπαιδ. περιφερείας Βισαλτίας

νομοΰ Σερρών (άρ. χ/φου 2897).

(Έν τώ προσώπω τοΰ Έπιθ/τοΰ συμβραβευονται καί οί δημ/λοι τής περι-
φερείας του, οί όποιοι, συμφώνως πρός οδηγίας τον, εΐργάσθησον εΐς τόν καταρ-
τισμόν τής υποβληθείσης λαογραφικής συλλογής).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως δ ρ χ. 2.0 0 0

ί) Βασίλειος Γ. Ματαυτσής, διά τάς συλλογάς του «Λαογραφικά έκ Κασσάν-
δρας Χαλκιδικής» καί «Λαϊκά παιγνίδια»· (άρ. χ/φων 2794, 2878).
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2) Παϋλος Άντωνιουδάκης, δια τήν συλλογήν του «Λαογραφικά έκ τού χω-

ρίου 'Ακτούντα τής επαρχίας Άγ. Βασιλείου Ρεθύμνης- (άρ. χ/φου 2844).

3) Ελπιδοφόρος Πελεκανάκης, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έξ Άρδάκτου

Ρεθύμνης' (άρ. χ/φου 2845).

4) Νικόλ. Άν. Γακίδης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία Πευκοφύτου Κα-

στορίας». (άρ. χ/φου 2877).

5) Δημήτριος Σάκκας, διά τήν συλλογήν του «Ή Βερδικούσια Ελάσσονος,

Γεωγραφικά, 'Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία αύιής*' (άρ. χ/φου 2933Α).

6) Χρήστος Τσώτσης, (πρώην κοινοτ. Γραμματεύς) διά τήν συλλογήν του «Λα-

ογραφικά έκ Βυθού Κοζάνης»' (άρ. χ/φου 2793).
γ) Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 1.500

1) Έμμαν. Νικηφοράκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία έκ τοΰ

χοορίου Σγουροκεφάλι Πεδιάδος Κρήτης» (άρ. χ/φου 2866).

2) Δημήτριος Β. Φούρλας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά σημειώματα

άπό τό Νεοχώρι Ναυπακτίας»' (άρ. χ/φου 2870).

3) Χαράλαμπος Μ. Τζουμπές, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έξ Ίσώματος

Κιλκίς' (άρ. χ/φου 2871).

4) 'Αριστείδης Σ. Μπακαΐμης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία Ζόίνης

Βοΐου Κοζάνης»' (άρ. χ/φου 2899).

5) Σωκράτης Δ. Γεωργουλας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά 'Αμμου-

διάς Πρεβέζης καί Πλατανούσσης έπαρχ. Δωδώνης»' (άρ. χ/φου 2902).

6) Σταϋρος Κουτίβας (δικηγόρος), διά τάς συλλογά; του δημοτικών τραγου-

διών Θυρέας καί Κυνουρίας' (άρ. χ/φου 2784).

7) Ειρήνη Κυδωνάκη - Μαστοράκη, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν της έκ

τής επαρχίας Ίεραπέτρας Κρήτης' (άρ. χ/φου 2802).

8) 'Αθανασία Τυράκη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της εκ Καλαμαύκας Ίερα-

πέτρας" (άρ· χ/φου 2804).

9) Μαρία Σκανδάλη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της έξ Άρμένων Άποκορώ-

νου Χανίων' (άρ. χ/φου 2828).

10) Ζαχαρίας Κασσωτάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Μυριοκεφάλων

Ρεθύμνης»' (άρ. χ/φου 2838).

11) Αριστοφάνης Γεωργ. Χουρδάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά

έκ τοΰ χωρίου Αγ. Παρασκευή τής επαρχίας Πεδιάδος Κρήτης»' (άρ. χ/φου
2863).

12) Χρήστος Θ. Παππάς (φοιτητής 'Οδοντιατρικής), διά τήν συλλογήν του

«Λαογραφική ύλη έξ Αύλοποτάμου Σουλίου»' (άρ. χ/φου 2904).
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δ) "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως

1) 'Αριστοτέλης Ν. Μαντρατζής, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έκ τού χω-

ρίου Ξινό Νερό 'Αμυνταίου (άρ. χ/φου 2785).

2) 'Ιωάννης Φωτιάδης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία 'Αχλάδας

Φλωρίνης' (άρ. χ/φου 2786).
3. Καλλιόπη Τζανιδάκη, διά τήν συλλογήν λαογρ. ύλης έκ τών επαρχιών Ση-
τείας καί Ίεραπέτρας" (άρ. χ/ φου 2803).

4) Γεώργιος Έ. Παπαδάκης, διά τήν συλλογήν λαογρ. ύλης εκ Μακρυλιάς

Ίεραπέτρας' (άρ. χ/φου 2805).

5) Αικατερίνη 'Εμμ. Δανδουλάκη, διά τήν λαογραφ. συλλογήν της εκ Σφάκας

Σητείας' (άρ. χ/φου 2807).

6) Νικόλ. Ρουσομουστακάκης, διά τήν λαογραφ. συλλογήν του έκ τής επαρ-

χίας Σητείας' (άρ. χ/φου 2808).

7) Ίωάνν. 'Απιδιανάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του εξ Άρμένων Σητείας

(άρ. χ/φου 2809).

8) 'Ανδρέας Άλ· Κασσωτάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ τού χωρίου

Γρηγοριά Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2814).

9) 'Ιωάννης Σμυρνιωτάκης, διά τήν συλλογήν του «Κρητικές παροιμίες Νερο-

χωρίου Άποκορώνου»' (άρ. χ/φου 2825).

10) Μιχ. Χαλκιαδάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του εκ Στροβλών Σελίνου"

(άρ. χ/φου 2829).

11) Γεώργ. Ί. Χριστοφάκης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά έκ Πλώρας

Καινούργιου Κρήτης» (άρ. χ/φ ου 2850).

12) Γεώργιος Κ. Κονταξάκης, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ Φουρνοφαράγ-

γου τής έπαρχίας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης' (άρ. χ/φου 2857).

13) Έ. Κογκάκης, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ τής περιοχής Κουμάσας

Μονοφατσίου Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2858).

14) Μιχ. Παπαδάκης, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ τοΰ χωρίου Βαρ-

βάρου 'Αγίων Παρασκιών Πεδιάδος Ηρακλείου' (άρ. χ/φου 2859).

15) 'Ανδρέας Π. Στεφόπουλος, διά τάς λαογραφ. συλλογάς του έκ Χρυσής

Καστορίας' (άρ. χ/φών 2873, 2887).

16) "Απόστολος Γιωτάκος, διά τήν συλλογήν αινιγμάτων καί τήν πραγματείαν

περί τοΰ νερομύλου εις Σοφάδες καί τά περίχωρα νομοΰ Καρδίτσης· (άρ.
χ/φου 2874).

17) Δημήτριος Ε. Λαμπαδάρης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Πηλίου»'

(άρ. χ/φου 2880).
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18) Χαρίλαος Ήρ. Φίτξιος, διά τήν συλλογήν του «Λεχοβιτιακά»' (άρ. χ/φου

2881).

19) Χρίστος Γ. Ροντογιάννης, δια τήν συλλογήν του «Ό θησαυρός τού χωριού

μου (Τσουκαλάδων Λευκάδος)»' (άρ. χ/φου 2882).

20) Κων/νος Γ. Δεληζώνας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφική εργασία έκ

Κρανιάς Ελάσσονος»' (άρ. χ/φου 2898).

21) Κων/νος Χινοβίτης, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία καί ιστορία τής

κωμοπόλεως Βλάστης Εορδαίας»' (άρ. χ/φου 2903).

22) Γεώργιος Γεωργιάδης, διά τήν συλλογήν του «Τστορικολαογραφικά έκ

περιοχών τής Δυτικής Μακεδονίας»' (άρ. χ/φου 2900).

23) 'Ιωάννης Κ. Θεοδώρου, διά τήν λαογρ. συλλογήν του έκ τού χωρίου Δοξα-

ρά Θεσσαλίας' (άρ. χ/φου 2901).

24) Περικλής Ί. Μπάρκας, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία Χώρας

Τριφυλίας»" (άρ. χ/φοί' 2906).

Γ' Άποδελτίωσις καί αρχειακή κατάταξις λαογραφικής ύλης

1. Ύπό τών γραφέων άπεδελτιώθη έκ χειρογράφα>ν συλλογών καί εντύπων
ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι: ασματα 1957, δίστ- 50, παραδ. 61 καί άλλη ύλη,
αναφερομένη εις τήν λαϊκήν λατρείαν, είς δεισιδαίμονας δοξασίας, εις τήν μαγείαν,
τήν δημώδη ίατρικήν καί άλλης εκδηλώσεις τού λαϊκού βίου επί 6326 δελτία«.

2. Έκ τής άποδελτιωμένης ύλης έγένετο άρχειακή κατάταξις μετά σχετικήν
έπεξεργασίαν ύπό τών συντακτών Δημ. Οΐκονομίδου καί "Αννης Παπαμιχαήλ
ποικίλων έκδηλώσεων έκ τού φυσικού, κοινιονικού καί πνευματικού βίου, καταγε-
γραμμένων επί 4749 δελτίων, ύπό δέ τών συντ. Κ. Ραιμαίου καί Στεφ. Ήμέλλου
2025 δημωδών άσμάτιον.

3. Εις τό τμήμα τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής κατεγράφη ύπό τοΰ
συντ. Σπ. ΙΙεριστέρη έκ ταινιών μαγνητοφώνου ή μουσική 173 ασμάτων, πρός δέ
συνεχίσθη ύπ' αύτοΰ, ϊδίςι δέ ύπό τοΰ έκτ. μουσ. Στ. Καρακάση, ή καταγραφή
τών στοιχείων ήχογραφηθείσης νέας μουσικής ύλης εις τό Βιβλίον Εισαγωγής
Μουσικής ύλης.

Δ'. Δημοσιεύματα

Κατά τό έτος τοΰτο έπερατώθη ή έκτύπωσις τών μουσικών κειμένων τής
Μουσικής Εκλογής, ώς έπίσης καί τής Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τών τόμων
15/16 (1962-63) εΐς διπλούν τόμον, έγένετο δ' έ'ναρξις τής εκτυπώσεως τοΰ 17
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(1964). Πρός τούτοις έξετυπώθη είς τήν σειράν των δημοσιευμάτων τού 'Αρχείου
τό βιβλίον τού Στίλπ. Κυριακίδου, «Ελληνική Λαογραφία», Μέρος Α', εις
δευτέραν έκδοσιν, βελτιωμένην κυρίως εΐς τά κεφάλαια : εισαγωγή καί άσματα, πρός
δέ καί εΐς τάς βιβλιογραφικός άναγραφάς τών λοιπών κεφαλαίων τού βιβλίου.

Ε '. Βιβλιοθήκη

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη διά 246 έν συνόλω τόμων βιβλίων,
περιοδικών καί φυλλαδίων (άρ. εΐσαγ. 3894-4140). Έκ τούτων 135 προέρχονται έξ
άγοράς, 25 έξ άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 86 εκ δωρεάς
τών συγγραφέων ή έκδοτών.

ΣΤ Μουσειακή Συλλογή

Είς τήν Μουσειακήν Συλλογήν προσετέθησαν 85 νέα λαογραφικά άντικείμενα
ώς εξής :

α) Έκ δωρεάς 49, ήτοι: 1 έκ Σίφνου (δωρ. Πόπης Ζώρα), 16 έκ Κοζά-
νης (δωρ. Άριστ. Μπακαΐμη), 9 έξ Ελάσσονος (δωρ. Άστ· Παπανικολάου), 2 έκ
Μεγάρων (δωρ. Δ. Σάκκα), 1 έκ Πωγωνίου Ηπείρου (δωρ. φροντίδι Δ. Β. Οϊκο-
νομίδου), 5 έκ Καρδίτσης (δωρ. φροντίδι "Αννης Παπαμιχαήλ), 1 έκ Κεφαλλη-
νίας (δωρ. φροντίδι Γ. Κ. Σπυριδάκη), 7 έκ Ρεθύμνου Κρήτης (δωρ. φροντίδι
Γ. Αίκατερινίδου), 2 έξ 'Ανάφης (δωρ. φροντίδι Στ. Ήμέλλου), 1 έκ Ζακύνθου
(δωρ. φρονάδι Στ- Καρακάση), 1 έξ 'Αττικής (δωρ. Άν. Καραναστάση), 2 έκ
Σερρών (δωρ. φροντίδι Γ. Αίκατερινίδου) καί 1 έκ Δράμας (δωρ. φροντίδι Γ. Αί-
κατερινίδου). β) Έξ άγοράς 39, ήτοι: 1 έκ Δράμας, 4 έκ Πωγωνίου,4 έκ Καρ-
δίτσης, 1 έκ Κοζάνης, 3 έκ Βονίτσης, 8 έκ Χανίων καί 18 έκ Ξάνθης.

Ζ'. Επιστημονικά Συνέδρια και γενικωτέρα έπιστημονική
δράσις τοϋ 'Αρχείου

Τό ίδρυμα τούτο τής επιστημονικής μελέτης τοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ μέ άρτίαν
έπιστημονικήν όργάνωσιν, δυστυχώς όμως μέ άνεπαρκή μέσα διά τήν άπρόσκοπτον
λειτουργίαν του, παραλλήλως πρός τό έκτελούμενον εις αυτό συστηματικώς έργον,
προσφέρει προθύμως επιστημονικός υπηρεσίας ού μόνον εις Έλληνας λαογράφους
έρευνητάς, αλλά καί εΐς άλλοδαπούς. Ούτως εΐργάσθησαν εΐς τό Κέντρον πολλοί
ειδικοί έρευνηταί μεθ' ών 2 ξένοι διά τήν σύνταξιν υπό τών τελευταίαιν έναισίμων
διατριβών.
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Εις 'Επιστημονικά συνέδρια δέν άντεπροσωπεύθη επισήμως τό Λαογρ.
'Αρχεΐον- Ό Διευθυντής μόνον Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς προσωπικώς, μετέσχε
τοϋ Γ' Πανιονίου Συνεδρίου, ένώπιον τοΰ οποίου προέβη εις άνακοίνωσιν μελέ-
της του ύπό τόν τίτλον : «Συνθετικά στοιχεία τοϋ λαϊκού πολιτισμού εΐς τήν Έπτά-
νησον».1

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1965.

β'. κατα το ετοσ 1966 (année 1966)

Κατά τό έτος 1966 τό Λαογραφικόν Άρχεΐον μετωνομάσθη διά τοϋ Νομοθ.
Διατάγματος ύπ' άρ. 4545 εΐς «Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας»,
συνεχίσθη δ' εις αύτό ή έργασία διά τοϋ αύτοϋ ώς καί κατά τό έτος 1965 ολι-
γάριθμου μονίμου καί έκτάκτου προσωπικού, ενισχυθέντος άπό τοΰ 'Ιουλίου διά
τοΰ διορισμοΰ ώς συντάκτου τοΰ φιλολόγου Γεωργ. Ν. Α ΐ κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο τ>,
όστις ειχεν εργασθή εις τό Κέντρον άπό τοϋ Μαΐου 1963 μέχρι τοϋ 'Ιανουαρίου
1966 ώς έπιστημονικός συνεργάτης τοΰ Διευθυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη εΐς τήν εκ-
τέλεσα ύπ' αύτοϋ ειδικού προγράμματος Λαογραφικής έρεύνης διά τής οικονομικής
ενισχύσεως τοϋ Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής καί μουσικής ύλης

1. Εις τό Κέντρον εισήχθησαν 189 νέαι χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημένοι
συλλογαί λαογραφικής ύλης έκ σελίδων έν συνόλφ 9912. Έκ τούτοιν 172 άπεστά-
λησαν κυρίως ύπό δημοδιδασκάλοιν, έκ δέ τών ύπολοίπα>ν 17 έδωρήθησαν 7
ύπό διαφόριον λογίων, φίλων τοΰ λαϊκού πολιτισμού, 1 προήλθεν έκ τού ερευνητι-
κού προγράμματος τού Διευθυντοΰ δι' ένισχύσεως τοΰ Βασιλ. 'Ιδρύματος Ερευνών,
καταρτισθείσα ύπό τοΰ φιλολόγου Ήλ. Χουρζαμάνη (άρ. χ/φου 2994), αί δ' υπό-
λοιποι 9 συνετάχθησαν ύπό τού επιστημονικού προσο>πικοΰ τοΰ Κέντρου κατά τάς
εΐδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς αυτού, ήτοι 1) τοΰ Δημ. Οίκονο-
μίδου εΐς Ζαγόριον 'Ηπείρου (άρ. χ/φου 3014). 2) τού Κωνστ. Ρωμαίου
εΐς Λακωνίαν (άρ. χ/φου 3038Α). 3) τοΰ Σπυρ. Περιστέρη εΐς Βόνιτσαν
καί Λευκάδα (άρ. χ/φ ου 3037). 4) τοΰ Στεφ. Ήμέλλου εΐς τάς νήσους Σίκινον
καί Φολέγανδρον (άρ. χ/φου 3025). 5) τής Άννης Παπαμιχαήλ εΐς Δυτ. Θεσ-

1 Βλ. εις Πρακτικά τοϋ έν λόγω Συνεδρίου, σελ. 353-364.
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σαλίαν (άρ. χ/φου 3026). 6) τού Γεωργ. Α ί κ α τε ρ ι ν ίδ ου εΐς Σταυροπήγιον
Ευρυτανίας (άρ. χ/φου 3015) καί 'Ανώγεια Κρήτης (άρ. χ/φου 3016). 7) τοϋ έκτ.
συντ. °Α γ γ. Δεύτε ρ α ίο υ εις τήν περιοχήν Γρεβενών (άρ. χ/φου 3027) καί 8) τοϋ
έκτ. μουσικού Σταύρου Καρακάση εΐς Σάμον (άρ. χ/φου 3038).

2) Συλλογή δημώδους μουσικής. Ύο Μουσικόν άρχεΐον έπλουτίσθη διά 755
νέων ηχογραφήσεων μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών καί διά
47 ηχογραφήσεων άλλης λαογραφικής ύλης (παραμυθιών κλπ.).

'Εκ τών ηχογραφήσεων τούτων μουσικής δημοτ. τραγουδιών 710 έγένοντο
ύπό τοΰ Κέντρου κατά τάς ώς άνω άποστολάς μέ τόπους προελεύσεως αύτών ώς
εξής: ήχογρ. 52 έκ Ζαγορίου, 66 έκ Σικίνου, 69 έκ Γρεβενών, 53 έξ Ευρυτανίας)
15 έξ 'Ανωγείων, 136 έκ Καρδίτσης, 134 εκ Σάμου, 192 έκ Βονίτσης καί Λευκά-
δος, τέλος δέ 8 έκ τών συνοικισμών Νικαίας καί Κοροπίου 'Αττικής. Έκ τοϋ προ-
γράμματος έρεύνης διά τής ένισχύσεως τοΰ Β.I.E. προήλθον 16 ηχογραφήσεις,
τέλος δέ 29 έκ δωρεάς τοΰ κ. Κώνστα έκ τής περιοχής Μεσολογγίου.

ο) Δισκοθήκη. Ή Δισκοθήκη έπλουτίσθη δι' ενός μόνον δίσκου, περιέχοντος
ούγγρικήν μουσικήν έκ δωρεά: τοΰ κ. Sarozi Balint.

4) Κινηματογραφικόν Άρχεΐον. Ύπό τοϋ συντ. Γ. Ν. Αΐκατερινί-
δου άπετυπώί)η έπί κινηματογραφικής ταινίας 16 m /m ή κάτωθι ύλη:

α) Εξ Εύρυτανίας (χωρ. Σταυροπηγίου) : α) χοροί: 1) τοΰ Στέγγου. 2) στά
τρία. β) λαϊκή οΐκοδομία και γ) έκδηλώσεις τοΰ φυσικού ποιμενικού βίου.

β) Έκ Κρήτης ('Ανώγεια Μυλοποτάμου) : 1) τελετή γάμου. 2) παρασκευή
τών ψωμιών γάμου. 3) χοροί: Σούστα (χωρ. Ζωνιανά Ρεθύμνης). 4) τρυγητός
καί πάτημα (έκθλιψις) σταφυλών εις 'Ανώγεια.

γ) Άγερμοί παίδων: 1) κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων εΐς τόν
συνοικισμόν Νικαίας 'Αττικής. 2) κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς εΐς
Κοροπί 'Αττικής.

Β'. 'Απονομή επαίνων εΐς συλλογείς λαογραφικής υλης.

Συμφώνως πρός τήν ύπ' άρ. 27761/1952 έγκύκλιον τής 'Ακαδημίας άπενε-
μήθησαν ύπό τής 'Ακαδημίας έπαινοι μετά χρηματικής ένισχύσεως ή μή, κατόπιν
εισηγήσεως τού Διευθυντού τοϋ Κέντρου καί πρότασιν τής Εφορευτικής Επιτρο-
πής αυιοΰ εις τους κάτωθι έκπαιδευτικούς λειτουργούς:

α) Πρώτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 3000

1. "Ιωάννην Άρχιμανδρίτην, συντ· έκπαιδευτικόν, διά λαογραφικήν συλ-
λογήν αύτοΰ έκ τής περιοχής Σιδηροκάστρου Μακεδονίας, σελ. 224 (άρ. χ/φου 2970).
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2. Κανταν Κ. Καντάν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτού
«Ό γάμος στο Ζελί Λοκρίδος άλλοτε καί τώρα» καί συλλογήν δημοτικών τραγου-
διών, σελ. 426 (άρ. χ/φου 2962).

3. Ίωάννην Κλουκίναν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν αύτοΰ συλλο-
γήν έξ 'Ολυμπίας, σελ. 184 (άρ. χ/φου 2974).

4. Κωνσταντΐνον Π. Λαζαρίδην, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν αύτοΰ
«Λαογραφικά στοιχεία άπό τό χωριό μου Κουκούλι τοΰ Ζαγοριοΰ», σελ. 182
(άρ. χ/φου 2971).

5. Δημ. Παππάν, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ «Τό
Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων», σελ. 106 (άρ. χ/φου 2941).

6. Δέσποιναν Παπαδοπούλου, διδασκάλισσαν, διά τήν συλλογήν αύτής
«"Ηθη καί έθιμα τής κωμοπόλεως Πρώτης Σερρών», σελ. 168 (άρ. χ/φου 2939).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ενισχύσεως δρχ. 2000

1. Κωνσταντΐνον Βασιλείου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν λαογρ. υλι-
κού έκ τοΰ χωρίου 'Ελληνικού (Λοζετσιοΰ) 'Ιωαννίνων, σελ· 78 (άρ. χ/φου 2968).

2. Ίωάννην Σταμάτογλου, διδάσκαλον, διά τήν συλλογήν του * Ελληνικές
γιορτές στήν ύπαιθρον» έξ Άμυγδαλέας Κοζάνης, σελ. 63 (άρ. χ/φου 2935).

3. Δημήτριον Σταματόπουλον, φιλόλογον, διά τήν συλλογήν 90 παραμυ-
θιών, διά τών μαθητριών αύτοΰ εις τό Γυμνάσιον Μεσσήνης έκ τής πόλεως καί
τής έπαρχίας ταύτης. (Ό έπαινος ούτος άφορά συγχρόνως καί εις τάς συνεργασθεί-
σας μαθήτριας τής Α' τάξεως τοΰ Γυμνασίου τούτου διά τήν περισυλλογήν τής ώς
άνω ύλης), σελ. 263 (άρ. χ/φ ου 2934).

4. Γεώργιον Ταουκτσόγλου, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν
αύτοΰ έκ τής περιοχής Κύκνου Ξάνθης, σελ. 105 (άρ. χ/φου 2940).

5. Δημήτριον Χ. Τουλούπην, διδάσκαλον, διά τήν λαογρ. συλλογήν αύτοΰ
ύπό τόν τίτλον «Μιά έρευνα γυρω άπό τή ζωή τών Πομάκων», σελ. 87 (άρ. χ/φου

2967).

3) Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως δρχ. 1500

1. Θωμάν Κυρίτσην, διδάσκαλον, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ
έκ Μορφοβουνίου Καρδίτσης, σελ. 70 (άρ. χ/φου 2945).

2. Γεώργιον Ήλιάδην, καθηγητήν Γυμνασίου εις Κτήμα τής έπαρχίας
Πάφου Κύπρου, διά δύο συλλογάς ποικίλης λαογρ. ύλης έκ σελ. έν συνόλω 319, τάς
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οποίας ούτος κατήρτισε δια τών μαθητών του καί άπέστειλεν εις τό Κέντρον Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας (αρ. χ/φων 2963, 2964). (Έν τω προσώπιο τού
καθηγητού έκφράζεται έπαινος συγχρόνως και εΐς τούς συνεργασθέντας μαθητάς
αυτοΰ).

δ) "Επαινος οίνευ χρηματικής ενισχύσεως

1. Σπυρίδωνα Δημητρίου, διδάσκαλον, δια τό υποβληθέν άντίγραφον
ΐατροσοφίου, «Χειρόγραφον γιατροσόφι αγνώστου κομπογιαννίτου έκ Γουργιανί-
τσης Ζίτσης Ιωαννίνων», σελ· 160. (άρ. χ/ φου 2973).

2. Γεώργιον Θεοδώρου, διδάσκαλον, διά τήν στιλλογήν του «Λαογραφική
καί κοινωνιογραφική μελέτη τού χωρίου Φτέρη Φ9ιώτιδος», σελ. 67. (άρ. χ/φου
2942).

3. Στυλ. Στυλιανίδην, διδάσκαλον, εΐς Περιστερώνα Κύπρου, διά τήν
ύποβληθεΐσαν ύπ' αύτού συλλογήν λαογραφικής ύλης έκ τού ώς άνω χωρίου, σελ.
301 (άρ. χ/φου 2965).

Γ".'Αποδελτίωσις και κατάταξις λαογραφικής ΰλης

1) Ύπό τοΰ βοηίίητικοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου (γραφέων) άπεδελτιώθη
έξ 86 χ/φων συλλογών καί εντύπων ποικίλη λαογραφική ύλη, ήτοι §σματα 1393,
παραδόσεις 39, παροιμίαι 1709, ευχαί 31, αινίγματα 45 καί άλλη ύλη τοΰ φυσι-
κού, κοινωνικού καί πνευματικού βίου έπί δελτίων 7330.

2) Έξ άποδελτιωθείσης ύλης έγένετο άρχειακή κατάταξις καί τοποθέτησις
εις οικεία άρχεΐα: α) δημωδών ασμάτων 1455 (ύπό τοΰ συντ. Κ. Ρωμαίου 755
καί ύπό τού συντ. Στεφ. Ήμέλλου 700). β) "Υλης περί διαφόρων έκδηλώσεων τοΰ
λαϊκού πολιτισμού, άποδελτιωμένης έπί 8255 δελτίων, έγένετο άρχειακή κατάταξις
καί τοποθέτησις ύπό τών συντ. Δημ Οΐκονομίδου (6295 δελτίων) καί "Αννης
Παπαμιχαήλ (i960 δελτίων).

3) Εΐς τό Μουσικόν τμήμα έγένετο ύπό τοΰ συντ· μουσ. Σπ. Περι-
στέρη ή καταγραφή έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 71 ασμάτων, ύπό δέ
τού έκτ. μουσ. Στ. Καρακάοη συνεχίσθη ή καταγραφή τών στοιχείων περισυλλε-
χθείσης δι' ήχογραφήσεως, ώς άνωτέρω, μουσικής ύλης εΐς τό Βιβλίον Εισαγωγής
(άρ. 13606-13621, 13841-14506, 14604-14611, 14629-14657).
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Δ . Δημοσιεύματα

Κατά τό έτος τούτο ήχθη εις πέρας ή έκτύπωσις τού ΙΖ ' (1964) τόμου τής
Έπετηρίδος τού 'Ιδρύματος, εΐς τόν όποιον περιλαμβάνονται μελέται τοΰ επιστη-
μονικού προσωπικού, εκθέσεις περί τών λαογραφικών αποστολών του, πρός δέ
καί ή λαογραφική βιβλιογραφία τοΰ έτους 1963 κ.ά'.

Ε' Βιβλιοθήκη

Ή ειδική Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου έπλουτίσθη δι' 185 τόμων, φυλλαδίων
καί περιοδικών. 'Εκ τούτων 117 προήλθον εξ αγοράς, 12 έξ ανταλλαγής καί 56
έκ δωρεών ύπό τών συγγραφέων.

ΣΤ' Μουσειακή Συλλογή

Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν εισήχθησαν 110 λαογραφικά αντικείμενα : α)
έκ δωρεάς 50, ήτοι: 2 εξ 'Αθηνών (δωρ. Στ. Καρακάση), 5 εκ Θεσσαλίας (δα^ρ.
Εύαγγελιας Παπαδάμ), 2 εκ Μήλου (δωρ. Κ. Παπαγεωργίου), 2 εκ Κοζάνης (δωρ.
Χρ. Τσώτση), 1 έξ 'Ιωαννίνων (δωρ. Γ. Τσίλη), I έξ Ευρυτανίας (φροντίδι Γ.
Αίκατερινίδου), 7 έκ Σύμης Δωδεκανήσου (φροντ. "Αννης Παπαμιχαήλ), 5 έκ Σίκι-
νου καί Φολεγάνδρου (φροντ. Στ. Ήμέλλου), 1 έκ Πατρών (φροντ. Γ. Σπυριδάκη),
2 έξ 'Ηπείρου (φροντ. 'Ελευθερίας Δήμου - Παπαδοπούλου), 1 έκ Σάμου (δωρ.
Ν. Θάνου), 1 έκ Σάμου (φροντ. Στ. Καρακάση), 1 έξ "Αθηνών (δα>ρ. Κ. Παπαγε-
ωργίου), 3 έκ Μεγάρων (δωρ. 'Ιακώβου Ηλία) καί 16 έκ Κρήτης, έξ ών 11 έκ δω-
ρεάς τής Εύαγγελίας Φραγκάκη, 1 έκ δωρεάς τοΰ Άκαδημ. Ηλ. Βενέζη, 1 φροντ.
Κ. Ρωμαίου, 1 δωρ. 'Αριάδνης Βεληβασάκη καί 2 φροντ. Γ. Αίκατερινίδου.
β) έξ αγοράς 60, ήτοι: 2 έξ Εύρυτανίας, 5 έκ Νάξου, 10 έκ Σάμου, 14 έκ
Καβάλας, 21 έκ Ξάνθης, 4 έκ Θάσου, 1 έξ 'Ηπείρου, 1 έκ Θεσσαλίας, 1 έκ Μεγά-
ρων καί 1 έκ προσφύγων Μ. 'Ασίας.

Ζ' Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα δράσις

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν μετέσχεν εΐς τά κάτωθι διεθνή συνέδρια μιετ'
έπιστημονικών ανακοινώσεων ε'ις αυτά:

α) Ό Διευθυντής, Καθηγητής, Γ. Κ. Σπυριδάκης, ώς αντιπρόσωπος
τοΰ Ιδρύματος, εΐς εύρωπαϊκήν σύσκεψιν εΐς Ζάγκρεμπ άπό τής 8 - 10 Φεβρουα-
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ρίου πρός έξέτασιν τού θέματος τής συντάξεως Λαογραφικού "Ατλαντος τής Εύρώ-
πης μετά -παρασκευής άντιστοίχως σχετικού "Ατλαντος εΐς έκάστην εύρωπαϊκήν
χώραν.

β) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης καί οί συντάκται Δημ. Οΐκο-
νομίδης, Κ. Ρωμαίος, Στέφ.'Ημελλος καί Άννα Παπαμιχαήλ
εΐς τό συγκροτηθέν έν Χανίοις άπό τής 12-17 'Απριλίου Βον Διεθνές Κρητολογι-
κόν Συνέδριον.

γ) Ό Διευθυντής Ρ. Κ· Σπυριδάκης εΐς Βαλκανικήν σύσκεψιν εΐς Τίρανα
(17 - 18 Ιουνίου) πρός έξέτασιν τοΰ θέματος τής έκδόσεως δημωδών ασμάτων,
παραδόσεων καί άλλων έκδηλώσεων τοΰ λαϊκού βίου, αί όποΐαι άπαντώνται ομοίως
εΐς τούς λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου.

δ) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης καί ό συντ. Δημ. Οΐκονομί-
δης, ώς άντιπρόσα)ποι τού Κέντρου, έκ τοΰ έπιστημονικού προσωπικού δ' έτι καί
οί Στέφ. "Ημελλος καί Σταύρος Κ α ρ α κ ά ση ς, εΐς τό έν Σόφιςι άπό 25
Αύγ. - 1 Σεπτ. Αον Διεθνές Συνέδριον τών Βαλκανικών Σπουδών καί τών σπου-
δών τών λαών τής Νοτιανατολικής Ευρώπης.

ε) Ό Διευθυντής Γ. Κ. Σπυριδάκης, κληθείς εις τό έν Όξφόρδη άπό
5-10 Σεπτ. συγκροτηθέν XIII Διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, μή δυνη-
θείς δέ νά μετάσχη, προέβη διά τής Κας "Ερας Βρανούση εις άνακοίνωσιν εΐς
αύτό ύπό τόν τίτλον «Περί τά δημώδη ασματα τών 'Ανδρονίκου καί Κωνσταντίνου
Δούκα (Νέα παραλλαγή έκ Νάξου)»1.

Τό Κέντρον τής Λαογραφίας εΐς τόν κύκλον τής έπιστημονικής δραστηριό-
τητος του έχορήγησεν ύλην πρός επιστημονικός μελετάς, παρέσχε δ'έτι άπ' εύθείας
ή δι' άλληλογραφίας καί έπιστημονικάς πληροφορίας εις ημεδαπούς, κυρίως δέ εΐς
άλλοδαπούς έπιστήμονας, ώς καί εΐς ειδικά 'Ινστιτούτα και ύπηρεσίας (χορήγησις
δημώδους μουσικής εΐς τόν ραδιοφαίνικόν σταθμόν τοΰ Ισραήλ, εΐς τήν Βαν
'Αρχιεπισκοπικήν περιφέρειαν τής 'Αμερικής έν Σικάγορ κ. ά.). Εις τό Κέντρον εΐρ-
γάσιθησαν έτι πρός σύνταξιν έναισίμων διατριβών δυο άλλοδαποί επιστήμονες ό
κ. Michel Saunier έκ Παρισίαιν καί ή δνίς Monique Fivez έκ Βελγίου, πρός δέ
καί άλλοι ξένοι δι' εΐδικάς μελετάς αύτών.

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1966

Ό Διευθυντής
Καθηγητής: Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

1 Βλ. είς 'Επετηρ. του Κέντρου τής Έλλην. Λαογραφίας, τόμ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), έν
'Αθήναις 1967, σελ. 3-10.
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(Revues reçues pendant les années 1965 et 1966 par donations,
achat et en échange de l'Annuaire du Centre de Recherches du
Folklore Hellénique Cex Archives de Folklore)

A' ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grecque)

'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις "Επιστημονικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθή-
ναις, τόμ. 68 (1965).

Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. IB' (1965), ΙΓ' (1966).

Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν. Έκδιδόμενον ύπό τής Επιτροπής Ποντια-
κών Μελετών, έν "Αθήναις, τόμ. 27 (1966),

'Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν Αθήναις, τόμ. Δ' (1964).

Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου. "Εκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυντού αύτοΰ,
Αθήναι 1961, τόμ. 8-9 (1958-1959).

Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Έν Αθήναις, τόμ. ΙΣΤ' (1965-66).

'Ηώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, έκδιδομένη έν Αθήναις, έτ. 8 (1965).

Ίκαριακά. Μηνιαία εκδοσις τής Πανικαριακής Άδελφότητος 'Αθηνών. Αθήναι, τεύχη
35 (1965), 36 (1965-66), 37 (1966).

Κρητική Εστία. Μηνιαίο Ιστορικό, λαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό. Χανιά,
χρόν. ΙΕ' - ΙΖ' (1963-65).

Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. Λ' (1966).

Λακωνικά. Διμηνιαία Έπιθεώρησις, όργανον τοΰ Συνδέσμου τών έν Αττική Λακεδαι-
μονίων, ετ. Α - Δ' (1964-1967).

Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ. KB'
(1965).

Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 40-42 (1966).

Μικρασιατικά Χρονικά, Τόμοι 10 (1963), 12 (1965).
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Β ' ΞΕΝΑ

(en langues étrangères)

Arts et Traditions Populaires, Année XIII (1965) Paris.
Albert Colombet, Le folklore de la vigne et du vin en Cote-d'Or (Ή λαογραφία
τής αμπέλου καί τοϋ ο'ίνου εις την Cote-dOr), σ. 181-214.

Περιγράφονται ποικίλα περί οϊνου έθιμα, συνδεόμενα μέ τήν βάπτισιν, τόν γάμον, τήν
τελευτήν καί τήν λαϊκήν λατρείαν. 'Επίσης αναφέρονται έθιμα τοΰ τρυγητοΰ καί
άσμάτια, παροιμιώδεις έκφράσεις καί παραδόσεις έκ Cote-d'Or.
Françoise Lapadou-Hargdes et Georges Henry Rivière, Imagerie, cartes à jouer,
toiles imprimées: problèmes d'évolution et d'interdépendance des styles ('Εργα-
στηριακή παραγωγή εικόνων, παιγνιόχαρτα καί εκτυπώσεις έπί υφασμάτων : προβλή-
ματα εξελίξεως καί άλληλεξαρτήσεως τών μορφών), σ. 217-228.

'Εξετάζονται τά ε'ίδη παραγωγής εικόνων άπό τά τέλη τοΰ μεσαίωνος μέχρι του 19ου
αιώνος. 'Ιδιαιτέρως σημειοϋται ή άκόλουθος έξέλιξις : ή έμφάνισις τών εικόνων έπί
τοϋ χαλκοΰ προεκάλεσε κατ' άρχάς μίαν σχετικήν πτώσιν τής ξυλογραφίας καί έν συνε-
χεία τήν έξαφάνισιν τής έκτυπώσεως ξυλογραφιών έπί υφασμάτων. Κατά τό τέλος τοϋ
18ου αί. παρατηρείται προσωρινή άνθησις τής ξυλογραφικής έκτυπώσεως.
Gyula Ortutay, Les recherches sur les contes populaires en Hongrie. Essai de
méthodologie (Αί έν Ουγγαρία έρευναι διά τά λαϊκά παραμύθια. Δοκίμιον μεθοδολο-
γίας), σ. 229-237.

Μεθοδολογικά! παρατηρήσεις, άναφερόμεναι εΐς τήν έρευναν τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιοΰ
έν Ουγγαρία.

Myriam Detton et Marie-Louise Tenèze, Bibliographie d'Ethnologie Française
1963-1964 (Βιβλιογραφία τής Γαλλικής έθνολογίας 1963-1994), σ. 300-402.

Bulletin folklorique d'île-de-France, Nos 29-36, Paris 1965, 1966.
Σημειοΰμεν τά άρθρα : α) «Rabelais» τοΰ M. Françon (σελ. 868). β) «Ή χλωρίς τής
Ile-de-France» τοΰ André-Louis Mercier (σελ. 869-870, 907-909, 940-942). γ) «Δημώ-
δης θρησκευτική νομισματικής τοϋ R. Lecotté (σελ. 871-872). δ) «"Εκθεσις περί τοΰ
24ου Συνεδρίου τοΰ Rambouillet έν Chartres» (σελ. 899-903). ε) «Ό Δημήτριος Λου-
κάτος έν Ίωαννίνοις» τοΰ R. Lecotté (σελ. 930). ς) «Προσωπογραφίαι τοΰ Patrice
Coirault» τής Simone Wallon (σελ. 931-934). ζ) «Ό «πατήρ εκατόν» είναι νεκρός»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 935-9381. ι) «Ποιος είναι ό Bineau?» τοΰ R. Lecotté (σελ.
965-967). ια) «Ταφή τοΰ «πατρός έκατόν» τοϋ R. Lecotté (σελ. 968-970). «"Ενας σύν-
τροφος τοΰ 'Αγίου Mathurin τοΰ Larch ant: "Ο "Αγιος Pipe, προστάτης τής Beaune-
la-Roland» τοΰ Μ. Verdier (σελ. 1027-1039, 1091-1096). «Τά ημερολόγια τής τάξεως»
τοΰ R. Lecotté (σελ. 1041-1044) καί «Ή 'Αγία Παρασκευή είς τούς κρεοπώλας Mel-
dois» τοΰ M. Perrin (σελ. 1097-1098).

Δ. Β. Οίκ.
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Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke, Berlin, Band
7 (1961-65)

Kyrei, Hora'lek, Ein Beitrag zur volkskundlichen Balkanologie, σ. 1-32.

Συμβολή εΐς τήν λαογραφίαν τών βαλκανικών χωρών. Εξετάζεται ενδεικτικώς τό
αίγυπτιακόν παραμύθι τών δύο αδελφών, όπερ ευρέθη έπί παπύρου τοΰ 1250 π.Χ.
(ίδέ σχετικώς J. Bolte G. Pouvka, Anmerkungen IV, 1930, σ. 95 κ.έξ.), ή σχέ-
σις τών έλληνικών παραλλαγών του πρός τάς τών άλλων βαλκανικών χωρών και δή
πρός τάς τουρκικός κ.ά.
Geneviève Massignon, T'enfant qui devait être pendu à l'âge d'homme, a. 53 67.
Τό παιδί τό όποιον έπρεπε νά κρεμασθή είς άνδρικήν ήλικίαν. Γαλλοαμερικανικός
μΰθος μή περιλαμβανόμενος είς τόν κατάλογον ιών AaTh.
Gerhard Kübik, Die Erschaffung der Welt. Mythe der Wapangwa, Tanganjika,
σ. 68-75.

Ή δημιουργία τοΰ κόσμου κατά τούς μύθους τών Wapangwa τής Ταγκανίκας.
Heda Jason, Types of jewish-Oriental Oral Tales, σ. 115-224.

8. Band (1966)

Isidor Tevin, Etana, Die keilschriftlichen Belege einer Erzählung. Zur Frühgeschichte
von AaTh 537 (=AaTh 222 B* + 313 B). Eine textkritische Erörterung, σ. 1-63.
Αί άποδείξεις έν ταΐς έπιγραφαϊς σφηνοειδούς γραφής περί τοΰ άρχαίου Άσσυροβα-
βυλωνιακοΰ μύθου ιής Etana. Κριτική συζήτησις έπί τών κειμένο)ν.
Ναι - Tung Ting, The Holy Man and the Snake Woman. A Study of a Tamia Story

in Asian and European Titerature, 145-191.
Maja Boskovic - Stulli, Beitrag zur Diskussion über die Katalogisierung der Volks-
sagen, σ. 192-207.

Fritz, Harkort, Volkserzählungstypen und -motive und Vorstellungsberichte, σ.
208-223.

'Αμφότερα τά άμέσως άνωιέρω άρθρα άναφέρονται είς τό θέμα της συντάξεως κατα-
λόγου τών δημωδών παραδόσεων κατά τούς τόπους αύτών.

Σ. Δ. Η.

Folklore, τόμ. 76 (1965).
Elmer G. Suhr, An interpretation of the Medusa, σ. 90-103.

Περιλαμβάνονται στοιχεία συγκριτικής έθνολογίας, προερχόμενα τόσον άπό τήνάρχαι-
ότητα όσον καί άπό νεωτέρας έποχάς-
Robert Α. Georges, Richard M. Dawkins, σ. 202-212.

'Επί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τοΰ θανάτου τοΰ R. Μ. Dawkins γίνεται λόγος διά
τό συλλεκτικόν, μεταφραστικόν καί ίδια τό σχετικόν μέ τήν παραμυθιολογίαν έργον του.
Venetia Newall, Decorated eggs, σ. 266'272.

ΙΙοικίλαι πληροφορίαι διά τό λατρευτ. έθιμον τής διακοσμήσεως τών πασχαλινών αύγών.
Margaret Robinson, Some fabulous beasts, σ. 273-287.

Μεταξύ τών μυθολογικών θηρίων γίνεται λόγος καί δι' έλληνικά, εικονιζόμενα έπί
άρχαίων άγγείων.
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Vol. 77 (1966)

Ε. F. Cootë Lake, The dance of the spirit of the new corn in Cattaro, σ. 31-40.

"Αποκριάτικα έθιμα σχετικά μέ τήν βλάστησιν είς περιοχήν τής Δαλματίας.
Theo Brown, The triple gateway, σ. 123-131.

'Εθνολογικά κυρίως στοιχεία καί άλλαι παρατηρήσεις, σχετικαί πρός τήν σημασίαν τοΰ
σταυροδρομίου είς τόν λαϊκόν βίον.
R. W. Huschinson, The little lady, σ. 222-227.

'Εξετάζονται διάφοροι όνομασίαι καί δοξασίαι άναφερόμεναι είς τήν ύπό τών άρχαίων
'Ελλήνων καλουμένην γαλήν.

Κ. Ρ.

Journal of American Folklore, τόμ. 78 (1965).
Auxa Naff, Belief in the evil Kye among the christian Syrian-Lebanese in America,
σελ. 46-51.

'Εξετάζονται προλήψεις καί δοξασίαι χριστιανών, μεταναστών είς 'Αμερικήν έκ τής
Συρίας καί Λιβάνου, σχετικαί μέ τήν βασκανίαν (κακό μάτι). Παρουσιάζουν κοινός
ομοιότητας πρός άντιστοίχους ελληνικός, τό δέ γεγονός οφείλεται προφανώς είς τήν
κοινήν καταγωγήν τών ιδεών αύτών έκ τοΰ Βυζαντίου.
Robert Α. Barakat, John the Giant Killer in Mexico, σ. 158-159.

Παραμύθι εύρωπαϊκόν διά τόν Γιάννην πού έσκότωσε τόν Γίγαντα. 'Έχει μεταφερθή
είς τό Μεξικόν διά τής προφορικής παραδόσεως.
Bruce Jackson, Prison folklore, σ. 317-329.

Ό συγγραφεύς συνέλεξεν ύλικόν άπό κρατουμένους είς φυλακάς έν 'Αμερική καί εξε-
τάζει τήν ίδιορρυθμίαν μιας παραδοσιακής μορφής λαογραφικού ύλικοΰ, σχετιζομένου
μέ τούς φυλακισμένους (κοινωνία τής φυλακής, τρόπος ομιλίας καί άφηγήσεως, προσ-
φωνήσεις, παρωνύμια, γλωσσικόν 'ιδίωμα φυλακής, ύλικόν λαογραφικόν).

Vol. 79 (1966)

William Α. Lessa, «Discoverer of the Sun». Mythology as a reflection of culture, σ.
3-51.

'Εξ αφορμής ένός παραμυθιού εξετάζονται οί λόγοι διά τούς όποιους προκαλεί-
ται είς τούς μύθους συσχέτισις μυθικών έπεισοδίων καί στοιχείων πολιτισμού διάφορων
βαθμίδων.

Ernst S. Dick, The Bridesman in the Indo-European tradition. Ritual and myth in
marriage ceremonies, σ. 338-347.

Είς τό άρθρον εξετάζεται ό ρόλος τοΰ παρανύμφου κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου καί
υποστηρίζεται ότι ή τελετή είναι άπομίμησις μυθολογουμένων περί θεών ή περί ούρα-
νοΰ καί γης.

Francis Lee Utley, The song of EM-EL and UNRRA, σ. 371-372.

Πρόκειται περί νεοελληνικού λογίου σατυρικοΰ τραγουδιού,τό όποιον ήτο γνωστόν κατά
τά έτη 1945 1950 έν 'Αθήναις καί διά τοΰ οποίου παρωδούνται αί γραφειοκρατικαί δυ-
σκολίαι είς τήν παρά τοϋ Διεθνούς 'Ερυθροϋ Σταυρού διανομήν δωρεάν ιματισμού
είς απόρους.
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Robert Α. Georges, Addenda to Dorson's «The sailor who went inland», σ. 373-374.
"Ενα άμερικανικόν παραμύθι έχει τήν ιδίαν ύπόθεσιν μέ δσα ό Τειρεσίας συμβουλεύει
τόν 'Οδυσσέα (Νέκυια, Όδ. 11) καί δσα περιέχει ή νεοελληνική παράδοσις περί τοϋ
"Αγίου Ηλία, ό όποιος πιστεύεται ότι ήτο'ναύτης καί διά ν' άποφύγη τήν θάλασσαν
κατέφυγεν εις τάς κορυφάς τών ορέων.
Linda Degh, Approaches to folklore research among immigrant groups, σ. 551-556.

Συζητείται ή άξια τής έρεύνης τών λαογραφικών στοιχείων τών μεταναστών καί ή
πιθανή έπίδρασίς των είς τήν διαμόρφωσιν εθνικών στοιχείων τού άμερικανικοΰ πολι-
τισμού.

Κ. Ρ.

Journal of the International Folk Music Council, τόμ. XVII, 1965.
Ό τόμος άποτελεΐται άπό δύο μέρη. Τό πρώτον περιλαμβάνει βιβλιοκρισίας περιοδι-
κών καί άλλην ύλην. Είς τό δεύτερον, έκ σελ. 358, έκδοθέν έν Βουδαπέστη είς τήν σει-
ράν τών Studia Musicologica (tornus VII) ύπό τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστη-
μών, δημοσιεύονται αί άνακοινώσεις τοϋ XVIIou έτησίου Συνεδρίου τής IFMC, τό
όποιον συνήλθεν έν Βουδαπέστη άπό 17 έως 25 Αυγούστου. Έκ τών περιεχομένων
τού τόμου τούτου σημειοϋμεν τά έξης.
V. bei.aiev, Folk Music and the History of Music (=Δημώδης μουσική καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 19-23.

Ό συγγρ. έξετάζει συνοπτικώς τά βασικά προβλήματα τής ιστορίας τής μουσικής
τέχνης καί συμπεραίνει ότι αύτη έξειλίχθη έκ τής πρωταρχικής περιόδου τής άγράφου
παραδοσιακής μουσικής.
P. Cou.aer, Lyrisme baroque et tradition populaire (= Λυρισμός baroque καί λαϊκή
παράδοσις), σ. 25-40.

Συζητείται τό θέμα τών σχέσεων τής λαϊκής παραδοσιακής μουσικής πρός τήν έ'ντεχνον
καί τών διαφορών μεταξύ τούτων έξ επιδράσεως διαφόρων πολιτιστικών καί πνευματι-
κών συντελεστών, ώς καί τό ζήτημα τής γενέσεως τής όπερας baroque.
Α. daniei.ού, Le folklore et l'histoire de la musique (= Ή λαογραφία καί ή ιστορία τής
μουσικής), σελ. 41-45.

Έκ λόγων κοινωνικών, πολιτικών καί τουριστικών παρατηρείται σήμερον έντονον δια-
φέρον πρός τήν δημώδη μουσικήν, έν άντιθέσει πρός τόν παρελθόντα αιώνα, κατά τόν
όποιον αύτη έθεωρεΐιο ώς είδος ύποτυπώδους αύτομάτου δημιουργίας. Τά θεωρού-
μενα ώς τραυλίσματα τής παιδικής ηλικίας τής μουσικής ούδείς έφαντάζετο ότι ήτο
δυνατόν ν' άναγνωρισθούν ώς πολύτιμα μνημεία άρχαίας τέχνης, τών οποίων ή αισθη-
τική άξια είναι άνάλογος πρός τήν τής πολυθορύβου ορχήστρας τής μεταβαγνερικής
μουσικής. Πρός όρθήν δ' έκτίμησιν τής άξιας τών διαφόρων μορφών τής δημώδους
μουσικής πρέπει νά παραμερισθούν ώρισμέναι προκαταλήψεις ώς πρός τήν έξέλιξιν,
τήν πρόοδον, τήν γραφήν, τήν πολυφωνίαν κ.ά.
V. Hadzimanov, Les melodies funèbres du seisme de Skopie (— Τά μοιρολόγια τοϋ
σεισμού τών Σκοπίων), σελ. 71-77.

Ό συγγρ., ήχογραφήσας έπιτοπίως είς τό νεκροταφεϊον τών Σκοπίων θρήνους καί μοι-
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ρολόγια διά τούς χίλιους και πλέον νεκρούς έκ τών σεισμών τοΰ 1963, προβαίνει είς
σχετικός μουσικολογικάς παρατηρήσεις.

Μ Ilijin, Influences réciproques des danses urbaines et traditionnelles en Yougosla-
vie (= 'Αλληλεπιδράσεις τών αστικών καί παραδοσιακών χορών είς Γιουγκοσλαβίαν),
σελ. 85-89.

'Εξετάζονται αί αλληλεπιδράσεις τών χορών τών αστικών κέντρων καί τών χορών τής
υπαίθρου.

R. Pbtroviè, The oldest Notation of Folk Tunes in Yougoslavie (= Ή άρχαιοτέρα μου-
σική καταγραφή δημοτικών μελφδιών έν Γιουγκοσλαβία), σελ. 109-114.
'Εξετάζεται ή μουσική δυο ασμάτων έξ έντυπου τοΰ έτους 1555, καταγραφείσα ύπό τοΰ
Petar Hektoroviô. Πρόκειται περί τής άρχαιοτέρας καταγραφής δημώδους Γιουγκο-
σλαβικής μουσικής. Ή πρώτη μελφδία είναι ενός έπικοΰ, μονοφωνικού άσματος, ανή-
κουσα είς τόν τόνον τοΰ Fa μείζ. Ή δευτέρα λυρική, είς κείμενον εξ στροφών, καλύ-
πτουσα μίαν ένάτην.

F. Stockmann, Towards a History of European Folk Music Instruments (= Περί τήν
ίστορίαν τών παραδοσιακών μουσικών οργάνων), σελ. 155-164.

Ό συγγρ., έπισημαίνων είς τό κεφάλαιον τής δημώδους μουσικής τήν έλλειψιν ειδικών
μελετών διά τά μουσικά όργανα, προτείνει, όπως ή έρευνα δι' αυτά περιλάβη τούς εξής
σχετικούς τομείς, α) Έξέτασιν τής τεχνολογικής δομής τών λαϊκών μουσικών οργάνων,
τής κατασκευής των καί τοΰ ύλικοΰ έν γένει διά τοΰ οποίου παράγονται οί ήχοι. β)
Τήν μουσικήν δυνατότητα παραγωγής ήχων καί τήν χρήσιν αυτών ύπό τών έκτελεστών
(οργανοπαικτών), γ) Τήν κοινωνικήν λειτουργίαν, ήτοι τήν χρήσιν, τόν σκοπόν καί τήν
σημασίαν τών μουσικών οργάνων είς τάς έκδηλώσεις τής ζωής τοΰ λαοΰ.
'Εν συνεχεία σημειώνονται αϊ πηγαί άπό τάς οποίας είναι δυνατή ή άντλησις τών σχε-
τικών πληροφοριών.

Β. Szabolcsi, Folk Music - Art Music - History of Music (= Δημώδης μουσική -
έντεχνος μουσική - ιστορία τής μουσικής), σελ. 171-179.

'Εξετάζονται αϊ διαφοραί μεταξύ δημώδους καί εντέχνου μουσικής, ήτοι οι σκοποί, αί
λειτουργίαι καί ό κοινωνικός ρόλος. Ή δημώδης μουσική δημιουργείται άνωνύμως είς
μίαν κοινότητα, διαδίδεται εΐς αυτήν διά τής προφορικής όδοΰ καί άπευθύνεται είς τόν
λαόν. Παραμένει άγραφος, ούτω δ' ύπόκειται εΐς μεταβολάς. 'Αντιθέτως ή έ'ντεχνος
μουσική είναι άτομική σύνθεσις, διαδίδεται διά τής γραπτής παραδόσεως, μένει δ' ούτω
έπί πολύν χρόνον γνωστή μόνον είς στενόν κΰκλον άτόμων. 'Εάν όμως ό προσωπικός
συνθέτης δέν ζή έξω τής λαϊκής κοινωνίας του, δηλ. είς τό κενόν, τότε ή μουσική του
δημιουργία διαδίδεται είς αύτήν, διαμορφώνεται έντός αύτής, καί άσκεΐ επιδράσεις είς
τήν λαϊκήν μουσικήν. Ό συγγρ. άπό τής απόψεως ταύτης έξειάζει τάς σχέσεις λαϊκών
μουσικών παραλλαγών πρός σχετικάς τής προσωπικής μουσικής, τής εντέχνου, τής
κλασσικής καί τοΰ μελοδράματος.

W. Wiora, Ethnomusicology and History of Music (= 'Εθνομουσικολογία καί ιστορία
τής μουσικής), σελ. 187-193.

Είς τό κεφάλαιον ύπό τόν τίτλον «Όλοκλήρωσις ή άπομόνωσις» (σ. 188-189) ύποστηρί-
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ζεται ότι ή εθνομουσικολογία καί ή ιστορία τής μουσικής ευρίσκονται είς στενήν
έξάρτησιν. Παρ' δλας όμο>ς τάς προσπαθείας πρός συγχώνευσιν τών δύο τούτων τμη-
μάτων τής μο»οικολογίας ταΰτα εξακολουθούν νά παραμένουν άνεξάρτητα αλλήλων.
Ό συγγρ. έξετάζει έν συνεχεία τά αϊτια τής διαφοροποιήσεως ταύτης καί τήν ανάγκην
τής ιστορικής εθνομουσικολογίας.

S. Baud-Bovy, Le systématisation des chansons populaires ( = 'H συστηματοποίησις
(άρχειακή κατάταξις) τών δημοτικών τραγουδιών), σ. 213-229.

Ό συγγρ., άναφερόμενος είς τήν έλληνικήν δημώδη μουσικήν, ύποστηρίζει ότι δι'
ώρισμένας κατηγορίας τραγουδιών τό παλαιόν σύστημα κατατάξεως κατ' είδη δύναται
άκόμη νά είναι χρησιμοποιήσιμον. 'Εκεί όπου ή μουσική προσαρμόζεται είς κείμενα
καί θέματα τύπων καθορισμένων πρέπει νά γίνη είς τήν κάθε κατηγορίαν μία άνακα-
τάταξις μουσικολογική, έσιοτερική. 'Εν συνεχεία σχολιάζει τό σύστημα τοΰ M. Keren3ri
διά τά ουγγρικά παιδικά τραγούδια, συγκρίνων ταϋτα πρός ανάλογα ελληνικά.
Ή κατάταξις κατά ρυθμούς μέ τήν μεγά-ΐην ποικιλίαν τούτων κατά χώρας δέν δύναται
έπίσης νά ικανοποίηση, αν καί είς πίναξ θά έβοήθει πολύ ε'ις τήν άνακατάταξίν των.
Ού'τε ή κατάταξις κατά τρόπους παρέχει καλυτέραν βάσιν κατατάξεως, πράγμα τό
όποιον είχε πιστοποιήσει καί ό Bartok, ότε έμελέτα τά σερβοκροατικά τραγούδια
(1951). 'Εν κατακλείδι όμως εΐς πίναξ κατατάξεως, συμφώνως πρός τάς κυρίας βαθμί-
δας, εις τάς όποιας καταλήγει ή μελωδία, θά είναι πολύ χρήσιμος (classement par les
cadences). "H κατάταξις τέλος κατά τήν μετρικήν δομήν, καίτοι παρουσιάζει πλεο-
νεκτήματα, έν τούτοις δέν καλύπτει τάς άνάγκας τελείου συστήματος άρχειακής κατα-
τάξεως.

Έν συμπεράσματι ύποστηρίζεται ότι διά τήν μουσικήν άρχειακήν κατάταξιν ούτε ό
ρυθμός καί ό τρόπος, ούτε ή διαδοχή τών πτώσεων (cadences) ή ή δομή τού κειμέ-
νου τών στροφών είναι κριτήρια απόλυτα, παρέχουν όμως ταΰτα πρός τόν σκοπόν τοϋ
τον χρησίμους διευκολύνσεις

Hoshovs' Kyj V, The experiment of Systematizing and Cataloguig Folk tunes, follo-
wing the Principles of Musical Dialectology and Cybernetics (=Πείραμα συστη-
ματικής κατατάξεως καί καταλόγου δημοτικών μελωδιών συμφώνως μέ τάς άρχάς τής
μουσικής διαλεκτολογίας καί κατευθύνσεως), σελ. 273-286.

Ή μουσικολογία θεωρείται ώς ή έπιστήμη, ή όποια αποκαλύπτει τούς νόμους τής μου-
σικής σκέψεως ενός λαού, έξετάζουσα καί προσδιορίζουσα τό ύφος καί τόν χαρακτήρα
τών δημοτικών μελφδιών καί τά προβλήματα τής έθνογενέσεως. Οϋτω μόνον αί παρα-
δοσιακοί μελωδίαι ιής υπαίθρου (χωρικών), είς τάς οποίας ένυπάρχει ή ομαδική μου-
σική σκέψις ένός λαοΰ, είναι κατάλληλοι ώς ύλικόν έρεύνης.

Raina Katzarova-Koukudova, La classification des mélodies populaires en Bulgarie
(='H κατάταξις τών λαϊκών μελφδιών είς τήν Βουλγαρίαν), σελ. 293-299.
Ή συγγρ. άναφέρει ότι τό πρόβλημα τής κατατάξεως τών λαϊκών βουλγαρικών μελω-
διών ετέθη είς τούς μουσικολόγους τής χώρας ταύτης κατά τό 1926. Προηγουμένως αί
διάφοροι συλλογαί κειμένων, πού ειχον δημοσιευθή άπό τοΰ 1762 κ.έξ., έβασίζοντο
είς μερικάς μόνον άρχάς. Ώρισμένα τραγούδια κατετάσσοντο συμφώνως πρός τήν λει-
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τουργίαν των καί άλλα κατά κατηγορίας τών κειμένων, ό κάθε δέ συλλέκτης προέκρινε
κατάταξιν, τήν οποίαν έθεώρει ώς καλυτέραν, άνευ έπιστημονικών κριτηρίων.
Αί πρώται μουσικαί καταγραφαί βουλγαρικών τραγουδιών έγένοντο πρό τής άπελευθε-
ρώσεως τής χώρας άπό τούς Τούρκους (1878) εις τήν βυζαντινήν μουσικήν γραφήν. "Η
πρώτη συλλογή περιείχε 215 τραγούδια, τά όποια κατετάχθησαν αναλόγως τής χρησι-
μοποιήσεως αύτών (έρωτικά καί λυπητερά, εύθυμα καί σατυρικά, τραγούδια τοΰ θέρους
τών Χριστουγέννων, τοΰ Λαζάρου κλπ.).

"Ο Stoin είς τήν συλλογήν του «Λαϊκά τραγούδια άπό τό Timok τοΰ Bican» έφήρ-
μοσε πρώτος μουσικολογικήν κατάταξιν τών τραγουδιών, άναλόγως τών μουσικών ιδι-
οτήτων καί στοιχείων τής μελωδίας. Τό σύσιημά του όμως ήτο πολύπλοκολ', περιλαμ-
βάνον περί τάς 10 κατηγορίας. Έκ τής κατόπιν πείρας άπεδείχθη ϋτι τρία δελτία περι-
έχοντα τός κατωτέρω ένδείξεις είναι άρκετά: 1) δελτίον διά τήν γεωγραφικήν προέλευ-
σιν, 2) τήν άλφαβητικήν σειράν (ό πρώτος στίχος τοΰ άσματος), 3) τό βασικόν μουσι-
κόν δελτίον, όπου άναγράφονται άναλυτικώς ai ιδιότητες καί τά μουσικά στοιχεία τοΰ
τραγουδιού (ρυθμός, τρόπος, έκτασις μελφδίας κλπ.).

Gy Martin, Considerations sur l'analyse des relations entre la danse et la musique
des danses populaires (= Σκέψεις έπί τής άναλύσεως τών σχέσεων μεταξύ χοροΰ καί
μουσικής λαϊκών χορών), σελ. 315-338 + 1 πίν.

Ό συγγρ. παρατηρεί ότι έχει παραμεληθή ή άνάλυσις τών σχέσεων, πού υπάρχουν
μεταξύ τών λαϊκών χορών καί τής μουσικής αύτών, ήτοι της μουσικής συνοδείας ώρι-
σμένων τύπων χοροΰ. Ούτως αί μελφδίαι έχουν άποσπασθή άπό τό πεδίον τής χρησι-
μοποιήσεώς των καί έχουν καταταχθή είς διαφόρους κατηγορίας έν δψει τής μελιοδι-
κής των (φωνητικής) κατατάξεως. Έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν ν' άποτελέσουν
aurai άνεξάρτητον όμάδα, συμφώνως πρός τάς λειτουργικάς των σχέσεις, τήν όμοιο-
μορφίαν καί δή τούς ρυθμικούς των συντελεστάς.

Ή ταυτόχρονος έξέτασ^ τοΰ μουσικού ύλικοϋ καί τής γενικής αύτοΰ διατάξεως θά
διηυκόλυνε τήν λύσιν ώρισμένων προβλημάτων μέ τήν βοήθειαν τής μουσικής, ώς π.χ.
τοΰ σχετικοΰ πρός τόν χορόν καί τής βοηθείας αύτοΰ πρός λύσιν προβλημάτων, πού
άφοροΰν είς τήν μουσικήν.
Vol. XVIII (1966).

Ernst Emsheimer, Α Finno-Ugric. — Flute type (= "Ενας τύπος Φιλλανδο-ουγγρικοΰ
αύλοΰ), σελ. 29-35.

Έκ διαφόρων τύπων αύλών, τινές τών οποίων άνάγονται ιστορικώς είς τήν παλαιολιθι-
κήν έποχήν, έξετάζονται δύο, ό mantyhuila, μήκους 30-35 έκ., κατεσκευασμένος έκ
ξύλου πεύκης καί μέ 4 όπάς, καί ό skialtyoh, ό όποιος εχει μήκος 400-500 χιλιοστών.
Είς τόν πρώτον τύπον ό έκτελεστής χρησιμοποιεί τήν γλ,ώσσαν του ώς σφήνα, ένώ εις
τόν δεύτερον υπάρχει σφήν, όπως είς τό έλληνικόν σουραύλι.

AliCa Elschekova, Methods of Folk-Tunes (= Μέθοδοι κατατάξεως δημώδους μουσικής)
σελ. 56-76.

Τό πρόβλημα τής ήχογραφήσεως, συλλογής, μεταγραφής, άριθμήσεως τής λαογραφι-
κής καί μουσικής ύλης αποτελεί άπό τάς άρχάς τοΰ αιώνος μας διαρκές θέμα συζητή-
σεως μεταξύ τών έθνομουσικολόγων.
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Ή έκπόνησις μιας μεθόδου κατατάξεως είναι κυρίως πρόβλημα άναλυτικόν τοϋ μουσι-
κοΰ οργανισμού, ό όποιος πρέπει νά χρησιμεύση ώς κριτήριον δι' έν λογικόν καί έπι-
στημονικόν σύστημα κατατάξεως. Ή συγγρ. έξετάζει ένταϋθα διάφορα συστήματα
κατατάξεως.

Cvjetko Rihtman, Mehrstimmigkeit in der Volksmusik Jugoslaviens (= Πολυφωνία
είς τήν δημώδη μουσικήν τής Γιουγκοσλαβίας), σελ. 23-28.

Ό συγγρ. τονίζει τήν παραδοσιακήν τάσιν είς τόν λαόν τών χωρίων τής εκτελέσεως
τραγουδιών μέ πολυφωνίαν, διακρίνει δέ τάς μορφάς αύτής κατά περιοχάς μετά παρα-
θέσεως μουσικών παραδειγμάτων εις δύο κυρίας κατηγορίας καί άλλας.
Εις τήν πρώτην κατηγορίαν ή πρώτη (ύψηλοτέρα) φωνή είναι τοΰ π α ρ τ ή , ή οποία
έκτελει τήν μουσικήν, ή δέ ετέρα έχει δευτερεύουσαν σημασίαν.

Είς τήν δευτέραν μορφήν ή πρώτη φωνή κινείται ενίοτε κάτωθεν τής συνοδευτικής,
τής δευτέρας, φωνής καί μάλιστα κατά μουσικά διαστήματα. Πλήν τών μορφών τού-
των μουσικής έκτελέσεως υπάρχουν και έτεροι ιδιόμορφοι τρόποι πολυφωνικής έκτε-
λέσεως, ώς ό τής διασταυρώσεως τών φωνών καί τής κατ' άντίθετον φοράν κινήσεως
αύτών κλπ.

Σ. Κ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie. Paris, tome IV, No 1-3

Αι,αν Lomax (en collaboration avec Edith Croweli. Trager). Phonotactique du
chant populaire (Φωνοτακτική τοΰ δημοτικού τραγουδιού) No 1, σ. 5-55.
Μουσικολογική μελέτη άφορώσα είς δημώδη ασματα τής "Ισπανίας, 'Ιταλίας, 'Ελλάδος
(σελ. 14-16), Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Λιθουανίας, Γερμανίας, 'Ισλανδίας, Αγ-
γλίας καί 'Αμερικής.

Jean Cuisenier, Matériaux et hypothèses pour une étude des structures de la parenté
en Turquie ("Υλη καί υποθέσεις διά μίαν μελέτην τής δομής τής συγγενείας έν Τουρ-
κία) No 1, σ. 73-89.

Ή μελέτη άναφέρεται εις τάς μεταξύ τών μελών τής οικογενείας σχέσεις, τάς μεταξύ
αύτών προσφωνήσεις καί είς τόν γάμον έν Τουρκία.

Tome V (1965), No. ι-4.

Robert Cressweli,, Un presoir à olives au Liban : Essai de technologie comparée
(Έν έλαιοτριβεΐον είς τόν Λίβανον : Δοκίμιον συγκριτικής τεχνολογίας) No 1, σ. 33-63.
Περιγραφή τής λειτουργίας ενός έλαιοτριβείου είς Λίβανον μετά παραθέσεως σχετι-
κών σχεδίων καί εικόνων.
émue Benveniste, Termes de parenté dans les langues Indo-européennes. ( Προσω-
νυμίαι τής συγγενείας είς τάς 'Ινδοευρωπαϊκός γλιόσσας), No 3 καί 4, σ. 5-16.
Ή μελέτη άφορα είς τό κεφάλαιον τής κοινωνικής οργανώσεως : «προσωνυμίαι καί
προσφωνήσεις» τών μελών τής οικογενείας.
J. Cuisenier et Α. Miquel, La terminologie Arabe de la parenté. (Ή 'Αραβική όρολο
γία τής συγγενείας), Αύτόθι, σ. 17-59.
'Εξετάζονται αί προσωνυμίαι τών μελών τής οικογενείας.
Michei. Panoff, La terminologie de la parenté en Polynésie. Essai d'analyse for-
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melle (Ή ορολογία τής συγγενείας έν Πολυνησία. Δοκίμιον μορφολογικής αναλύσεως),
Αυτόθι, σ. 60-87.

Michel Izard, La terminologie de parenté Bretonne. (Ή ορολογία τής συγγενείας τών
Βρετονών), Αυτόθι, σ. 88-100.

Lucien Bernot, Lévirat et sororat en Asie du Sud-Est, Αυτόθι, σ. 101-112.

To le-virat είναι έθιμον ανατολικών τίνων λαών, κατά τό όποιον νυμφεύεται ό αδελ-
φός τήν χήραν τοΰ άνευ κληρονόμου αποθανόντος άδελφοΰ του.

Joseph Chelhod, Le mariage avec la cousine parallèle dans le système Arabe. (Ό γά-
μος μεταξύ δύο πρώτων έκ πατρός εξαδέλφων έν 'Αραβία), Αυιόθι, σ. 113-173.
Πραγματεία λαογραφική και κοινωνιολογική.

Claude Tardits, Stratification sociale et parenté chez les Bamouni (Κοινωνικά στρώ-
ματα καί συγγένεια είς τούς Bamoum), Αυτόθι, σ. 174-188.

Louis Berthe, Aînés et cadets. L'alliance et la hiérarchie chez les Baduj (Java occi-
dental) (Πρωτογενείς καί δευτερογενείς. Συγγένεια καί ιεραρχία παρά τοις Baduj),
Αυτόθι, σ. 189-223.

Δ. Β. Οί.

Laos, tome Ι [1951],

Sigurd Erixon, Ethnologie régionale ού folklore, σ. 9-19. Περί τής λαογραφίας γενικώς
ώς επιστήμης.

Raffaele Corso, La coordination des différents points de vue du folklore, σ. 20-27.
'Εξετάζεται τό πρόβλημα της συνδιατάξεως τών διαφόρων θεωριών, τών άφορωσών
εις τό πεδίον καί τόν σκοπόν τής λαογραφίας.

Sigfrid Svensson, Tradition und Veränderung in der Volkskultur, σ. 32-47.

'Εξετάζεται ή παράδοσις καί αί άλλαγαί είς αυτήν είς τόν λαϊκόν πολιτισμόν. Οί νεω-
τερισμοί (έξελίξεις) άφοροΰν ιδία είς τό λαϊκόν ένδυμα κ.ά.

Leopold Schmidt, Pelops und die Haselhexe. Ein sagenkartographischer Versuch,
σ. 67-78.

'Ενδιαφέρουσα μελέτη, άποτελοΰσα μέρος κύκλου έρευνών, αναφερομένου είς τούς μύ-
θους τών βοσκών τών παρά τήν Αΰστρίαν "Αλπεων. Σημειών γενικώτερον ό συγγρ. ότι
μΰθοι ώς ό τοΰ Σισύφου καί τής έν τω Άδη τιμωρίας του, ό τής ύπό τοΰ 'Απόλλωνος
έκδοράς τοΰ Μαρσύου κ.ά. έχουν τούς παραλλήλους των είς τήν μνημονευθεϊσαν πε-
ριοχήν, άσχολεΐται είδικώτερον μέ τήν διάδοσιν τοΰ περί Πέλοπος άρχαίου μύθου είς
αυτήν.

Wilhelm Pesslër, Die Zeit als volkskundliches Problem, σ. 83-95.
Ό χρόνος ώς λαογραφικόν πρόβλημα.

Richard Weiss, Sprachgrenzen und Konfessionsgrenzen als Kulturgrenzen. Auf
Grund des Atlasses der schweizerischen Volkskunde (ASV), σ. 96-110.
Γλωσσικά καί θρησκευτικά σύνορα είς τόν πολιτισμόν, έξεταζόμενα έπί τή βάσει τοΰ
Λαογραφικού άτλαντος τής 'Ελβετίας.

Ακε Campbell, Notes on a Swedish contribution to the Folk Culture Atlas of Europe,
a. 111-120.
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Παρατηρήσεις επί τής σουηδικής συμβολής είς τήν σύνταξιν άτλαντος τοΰ ευρωπαϊκού
λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Jorg ε Dias, Die portugiesischen und spanischen Pflüge (auf Grund eigener For-
schung und der Literatur), σ. 121-138.

Πραγματεία περί τών πορτογαλικών καί ισπανικών άροτρων.
Gostav Rank, Baltic Farm-House types, their regional distribution and historical
stratification, σ. 139-153.

Τύποι βαλτικών άγροτικών οικιών, ή διάδοσις καί ιστορική στρωματογραφία των.
André Varagnac, Folklore et civilisation traditionnelle dans le monde moderne,
σ. 165-168.

"Αναφέρεται είς τήν λαογραφίαν καί τόν παραδοσιακόν πολιτισμόν είς τόν σύγχρονον
κόσμον.

Tome II (1952).

Juuo Caro Baroja, Te moulin à vent en Espagne, σ. 38-43

'Εξετάζεται έν συντόμφ ή ιστορία καί αί έν τή 'Ιβηρική ίδια χερσονήσφ μορφαί τοΰ
άνεμομύλου.

Sigurd Erixon, Quelques contributions nordiques à l'histoire des moulins à vent,
σ. 44-45.

Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών άνεμομύλων. Συμπληροΰται τό προηγούμενον άρθρον
δι' ιστορικών παρατηρήσεων, βιβλιογραφίας κ.ά. περί τών άνεμομύλων τών Σκανδι-
ναυϊκών χωρών.

Helmut Petri, Ethnologie im gegenwärtigen Deutschland, σ. 46-50.

Σύντομον άρθρον περί τής θέσεως τής 'Εθνολογίας έν τή σημερινή Γερμανία.
Branimir Bratanil, On the Antiquity of the One-Sided Plough in Europe, Especially

among the Slavic Peoples, σ. 51-61.
Paul G. Brewster, «Zarika in Soncica», a Slovenian ballad (with some Croatian and
greek analogues), σ. 79-86.

Ό συγγρ. έξετάζει σλοβενικήν παραλογήν έν συγκρίσει καί πρός άνάλογα θέματα
άπαντώντα είς έλληνικά δημιόδη άσματα.
Tome III (ϊ955>·

International dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, σ. 18-47.
Προτάσεις περί συντάξεως διεθνούς κατά περιοχάς λεξικού εύρωπαϊκής έθνολογίας καί
λαογραφίας.

International maps of folk culture, σ. 48-86.

Προτάσεις, συμπεράσματα συνεδρίων κ.ά. περί συντάξεως διεθνών χαρτών τοΰ λαϊ-
κοΰ πολιτισμού.

Αύτόθι, σ. 93 ειδήσεις σχετικαί, άναφερόμεναι είς τήν Ελλάδα.

The position of Regional Ethnology and Folklore at the European Universities,
σ. 108 144.

Ή θέσις τής Έθνολογίας καί Λαογραφίας είς τά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έν σ. 134-
136 τά άφορώντα είς τήν Ελλάδα.

Σ. Δ. Η.
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Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des associations des
Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, vol. 13-16 (1965).
Kiril PenuSliski, Nepoznato predanie za Marko Kralevik' i cekyla detenue, a. 991 -
999, 1115.

Δημοσιεύεται άγνωστος παράδοσις περί τής νίκης, τήν οποίαν κατήγαγεν ό Sekula
κατά τού θείου του Μάρκου Κράλιεβιτς καί ερμηνεύεται ή προέλευσίς της έκ τού συμ-
φυρμού μιας παλαιοτέρας παραδόσεως μέ εν έπικόν §σμα.
Zlatko Spoijar, Dvije narodne pjesme ο Kraljevicu Marku iz Podravine, σ. 1000-
1002, 1115.

Γίνεται λόγος περί τής διαδόσεως τών έπικών διά τον Μ. Κράλιεβιτς ασμάτων έν
Γιουγκοσλαβία, δημοσιεύονται δέ δύο έξ αύτών έκ Yjrovska Drenovica τής Podravina.
Charles Hyart, Srpske narodne pesnie i chansons de geste, a. 1008 - 1016, 1115.

Ό συγγρ., παρακινηθείς έκ τών αναλογιών τής δομής, αϊιινες ύπάρχουν μεταξύ τών
«pjesme» καί τών έπικών ασμάτων (chansons de geste), επιχειρεί νά άνεύρη τάς είς
τά άσματα αύτά έπικρατούσας τεχνικάς μουσικοσυντακτικάς μεθόδους.
Dragoslav Antonijevic, Vuk Karadzic kmuseju brate Grim, σ. 1022 - 1029, 1116.

Δημοσιεύεται σκιτσογράφημα τής μορφής τού Karadzic, άποκείμενον είς τό έν Kassel
μουσεϊον τών άδελφών Grimm. Ή είκών αύιη, κατά τόν συγγρ , πιθανώς έγένετο ύπό
τοϋ Emile Grimm. ΓΙαραιιθεται έτι καί άνέκδοτος σημείωσις τού Jakob Grimm διά
τό σερβικόν παραμύθι «τής σταχτοπούτας», ιό όποιον τού είχε διηγηθή ό Karadzic.
Τό τελευταΐον θέμα εξετάζεται είδικώτερον ύπό τής Maja Boskovié Stulli κατωτέρω
έν σελ. 1197 - 1204.
Savo Orovic, Poroditsna sadruga i folklor, σ. 1036- 1039, 1116.

'Εξετάζεται ή σιενή σχέσις πρός τήν λαογραφίαν τής «ζαντρούγκας», έκφραζούσης τήν
ζωήν καί τό πνεύμα τού λαού. Ζαντρούγκα σημαίνει πολυμελή οίκογένειαν ή πατριάν.
ZmaGa Kumer, Potujoci verzi, σ. 1153 - 1159.

Ερευνάται τό ύφος τού Σλοβενικοΰ δημώδους άσματος.
KiRiL Penususki, Dsenidba ca mrtvatcem u Makedonckom folklori, σ. 1063 - 1068,
1117.

Ή μελέτη άφορφ εις τό θέμα λαϊκής διηγήσεως περί γάμου μετά τεθνεώτος, τό όποιον
περιέχεται είς δημώδες ασμα τών κατοίκων τοϋ Ciflik του Malesevo. Ό συγγρ. πα-
ρέχει μίαν ίστορικοκοινωνικήν έρμηνείαν περί τής προελεύσεως καί τού περιεχομέ-
νου τού θέματος τούτου.
Erici-i Seemann, Das Shwellied von den Tieren, die sich auffressen, σ. 1144 - 1152.

Μελετάται συγκριτικώς τό δημώδες άσμα, τό όποιον παρ' ήμΐν άρχίζει μέ τούς στίχους:
Πήγε τό ποντίκι | κ'έκλεψε τό φυτίλι | *πό μέσ' άπ' τό καντήλι | πού έφεγγε κ' έκέντα
I ή κόρη τό μαντήλι. | Πήγε καί ή γάτα | κ' έπνιξε τό ποντίκι ..
Ό συγγρ. παραπέμπει καί είς ελληνικός γνωστός είς αύτόν παραλλαγάς τού άσματος
(σ. 1148).

Rolf Wilh. BrediiicIi, Alexanders Zug nach dem Lebenswasser in der südosteuro-
päischen Volksüberlieferung, σ. 1179-1191.
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Εξετάζονται δημώδεις παραδόσεις περί 'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου κατά τήν πορείαν
πρός άνεύρεσιν τοΰ άθανάτου νεροΰ. Αύται άπαντώνται ε'ις τήν λαϊκήν παράδοσιν των
λαών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, άπέρρευσαν δέ πολλαΐ τούτων έκ τής μυθιστορίας
τοΰ ψευδό - Καλλισθένους.
Milko MATieETOV, Pitanje vetra pri Sloveticih, σ. 1211 - 1214.

'Εξετάζεται τό θέμα τής προσφοράς ύπό τών Σλοβένων τροφών είς τόν άνεμον.
Slobodan ZEgEvic, Odredivanje sudbine pri rodenju u Juznih Slovena, σ. 1215 - 1222.
Μελετάται συγκριτικώς τό ζήτημα τής προρρήσεως τής Μοίρας κατά τήν γέννησιν παρά
τοις Νοτιοσλάβοις.

Robert Wildhaber, Formen der Besitzergreifung im Volksrecht, im Volksglauben und
in der Volksdichtung, σ. 1228 - 1239.

Μορφαί τής ιδιοκτησίας διά χρησικτησίας είς τό λαϊκόν δίκαιον, τήν λαϊκήν πίστιν καί
τήν δημώδη ποίησιν.

Δ. Β. Οί.

Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Paris : Tome V (1965).
Catherine Hervé, Collecte d'Objets au Béloutchistan, σελ. 39-54.

'Εκ συλλογής έθνογραφικών άντικειμένων ύπό τής συγγρ. τω 1963 - 1964 εΐς τό νότιον
Βελουχιστάν δημοσιεύονται παρατηρήσεις αύτής μετά ένδιαφερουσών σχετικών εικό-
νων περί τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος καί τοΰ βίου έν αύτφ τοΰ λαοΰ.
Joseph Chelhod, Surnaturel et guérison dans le Négueb, σελ. 149 - 173.

Είς τούς Tihyâha, μίαν έκ τών πέντε άραβικών ομάδων τής έρημου Négueb άνατο-
λικώς τής χερσονήσου Σινά, υπάρχει εύρέως διαδεδομένη ή πίστις ότι αί άσθένειαι
προέρχονται έκ τοϋ Θεοΰ διά τής έπενεργείας κακοποιών χθονίων δαιμόνων. Ή συγγρ.
έξετάζει τάς δοξασίας ταύτας περί δαιμόνων, τά προφυλακτικά κατ' αύτών μέσα τών
Βεδουίνων καί τά εν χρήσει μαγικά καί άλλα μέσα άποδιώξεως αύτών καί θεραπείας
τών ασθενών.

Jacques Millot, Vacances albanaises, σελ. 245-280.

'Εντυπώσεις τού συγγρ. έξ 'Αλβανίας τω 1965, γενικαί πληροφορίαι περί τής ιστορίας
τής χώρας καί τών λαογραφικών έργασιών είς αύτήν (σ 245- 254). 'Εν συνεχεία παρα-
τηρήσεις αύτοϋ περί τής άρχιτεκτονικής καί τής διακοσμήσείϋς τής άλβανικής οικίας
καί περί τού ένδύματος (άνδρικοϋ καί γυναικείου) μετά παραθέσεως άρκετών σχετι-
κών φωτογραφιών.
Tome VI (1966)

Joseph Cheliiod, L' Orient arabe un secteur délaissé de 1' Ethnologie fraçaises,
σ. 31-48.

Ό συγγρ. παρατηρών περί τής συνεχώς ένισχυομένης θέσεως τής 'Εθνολογίας εις τά
Πανεπιστήμια τής Γαλλίας καί τοΰ ένδιαφέροντος κυρίως τών σπουδαστών πρός τούς
πολιτισμούς τής 'Αφρικής, έπιζητεΐ ένταΰθα νά έπισύρη τήν προσοχήν πρός τόν λαϊ-
κόν βίον τής αραβικής 'Ανατολής ('Ιράκ, 'Ιορδανία, Λίβανος, Συρία καί 'Αραβική
χερσόνησος), ή όποια, ώς γνιυστόν, ήσκησεν έπιδράσεις είς τούς άφρικανικούς πολιτι-
σμούς. Πρός τοΰτο προβαίνει είς σύντομον άνάλυσιν γενομένων σχετικών έργασιών,
πρός δέ καί τών σκοπών τής 'Εθνολογίας κλπ.
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