
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ή περισυλλογή τής λαογραφικής ύλης μεθ' ής και ή μουσική τών δημοτικών
τραγουδιών και τών λαϊκών χορών επιδιώκεται ύπό του Λαογραφικού 'Αρχείου και
δι ιδίων άποστολών τοΰ προσωπικού του είς τήν ϋπαιθρον προς γενικήν μελέτην
τοΰ εκ παραδόσεως λαϊκοϋ βίου ώρισμένων εκάστοτε τόπων διά τής συλλογής τών
διαφόρων μορφών του είς τονς τομείς του, τόν ΰλικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν,
ή και πρός εξέτασι,ν ειδικώς ώρισμένων φαινομένων αύτοΰ.

Έκ τών άποστολών τούτων προέρχονται συλλογαϊ ποικίλου, ώς είναι φυσικόν,
λαογραφικού περιεχομένου, ai δποΐαι κατατίθενται είς τό Λαογρ. 'Αρχείον πρός επι-
στημονικήν χρησιμοποίησιν τής περιεχόμενης ύλης. Ή επιστημονική ομως άξια τής
ύλης ταύτης, ώς και τής τών άλλων συλλογών, εξαρτάται, ώς γνωστόν, όχι μόνον εκ
τών λαϊκών πηγών εξ ών αντλείται αϋτη καί τής μεθοδικής πρός πληρότητα συλλο-
γής της, αλλ' ακόμη καί εκ τής αξιολογήσεως αύτής διά παρατηρήσεων τοΰ συλλο-
γέως επι τής εν γένει καταστάσεως τοΰ λαϊκοϋ βίου εΐς τινα τόπον κατά τόν χρόνον
τής λαογραφικής εξετάσεώς του, σχετικών πρός τήν συντήρησιν τοΰ βίου τούτον και
είς ποίας μορφάς του, τήν ίδιομορφίαν τον, τους παράγοντας ιδία τους οικονομικούς
καί πολιτιστικούς, οΐτινες ήσκησαν ή καϊ άσκοϋν ακόμη επίδρασιν είς τήν ϊδιαιτέραν
φυσιογνωμίαν του κ. ά.

Ή πλαισίωσις τής λαογραφικής συλλογής διά τών πληροφοριών τούτων θά
βοη&ήση ού μόνον τόν σημερινό ν ερευνητήν, αλλά π ερισσότερον και τόν του μέλλον-
τος, πρός εύχερεστέραν και πληρεστέραν χρησιμοποίησιν αύτής.

Αι παρατηρήσεις αύται διετυπώνοντο μέχρι τοΰδε είς συντόμους εκθέσεις τοΰ
προσωπικού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου σχετικάς πρός τάς εκτελουμένας υπ' αύτοΰ
άποστολάς συλλογής λαογραφικής ύλης.

Πρός τόν σκοπόν ού μόνον τής ούτω πληρεστέρας εμφανίσεως τών συλλογών
τούτων και τής κατ' άκολουθίαν επωφελέστερον και εύχερέστερον χρησιμοποιήσεως
των και υπό τρίτων, άλλά καϊ πρός καθοδήγησιν τών πολλών σήμερον λαογραφούν-
των πρός κατάρτισιν συστηματικών και με άκρίβειαν συλλογών, εκρίθη σκόπιμον,
όπως δημοσιεύωνται αί συντασσόμενοι ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου
εκθέσεις περί τών λαογραφικών και μουσικών άποστολών του-
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"Ηδη εχει δημοσιεν&ή, συντεταγμένη υπο το πνεύμα τών εκτεύεισών ανωτέρω
απόψεων, προσαρμοσμένη ομως πρός δημοοίευοιν είς είδικον τοπικον περιοδικόν, ή
εκϋεοις τής λαογραφικής αποστολής τω 1956 του διευϋνντοΰ Γ- Κ. Σπυριδάκ,η είς
Ψέριμον και Τήλον τής Δωδεκανήσου (9 Αύγ.— 8 Σεπτεμβ.), είς το περ. Δωδεκα-
νησιακον Άρχεΐον, τόμ. Β (1956) σ. 195-205.

Κατωτέρω δημοσιεύονται αϊ εκθέσεις περι τών λαογραφικών και μουσικών
αποστολών τον Λ. Α. τώ 1957.

Α'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ (1Q ΑΥΓ.-2 ΣΕΠΤ. 1957)
υπο ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή νήσος 'Αστυπάλαια (κοιν. Άστροπαλιά αλλά και Άστυπαλιά) άνήκει γεα>-
γραφικώς εϊς τό σύμπλεγμα τών Δωδεκανήσων, τών οποίων καί ήκολούθησε τήν
ιστορικήν τύχην άπό τοΰ 13ου αΙώνος (1207) διά τής φραγκοκρατίας, κυρίως υπό
τούς Κουερίνι, είτα τής τουρκοκρατίας (άπό τοΰ 1537) καί τέλος τής ιταλοκρατίας
(άπό τοΰ 1912) μέχρι τής άπελευθερώσεως αυτής τφ 1947. 'Έχει αύτη έκτασιν
113,6 τετρ. χιλ. καί χωρίζεται διά μικρού ισθμού είς τό μέσον, πλάτους 110 περίπου
μετρ., είς τό άνατολικόν τμήμα, τό λεγόμενον Μέσα νητσί, καί είς τό δυ-
τικόν, τό "Οξω νητσί. ( = "Εξω νησί).

Ή μορφολογία τοΰ εδάφους είναι βουνώδης μέ τινας μικράς κοιλάδας, τό δέ
κλίμα υπό τήν έπίδρασιν τής θαλάσσης είναι, τόν μεν χειμώνα ήπιον, τό δέ θέρος
δροσερόν. Ό πληθυσμός τής νήσου εν συνόλω 1850 κάτοικοι (άπογρ. τού 1951 :
785 άρρ. 1065 θήλεις*) είναι έγκατεστημένος είς τρεις κυρίως συνοικισμούς, τή
Χώρα είς τό "Εξω νησί καί τή Μαλτεζάνα (κοιν. Μαρτιντζάνα) καί τό Βαθύ είς τό
Μέσα νησί.

Έκ τούτων είς τήν Χώρα, πρωτεύουσαν τής νήσου, είναι συγκεντρωμένον
τό μεγαλύτερον μέρος τών κατοίκων. Αυτη είναι κτισμένη επί υψώματος παρά τήν
νοτίαν άκτήν, τό όποιον προεξέχον εντός τής θαλάσσης σχηματίζει ύπήνεμον όρ-
μον, τόν Πέρα Γιαλόν.

Έπί τού υψώματος τούτου, παρέχοντος άσφάλειαν άπό εχίίρικών έπιδρομών>
σώζεται τό έπί παλαιοτέρου φρουρίου άνεγερθέν τόν 15ον αιώνα (1413) μέ τάς
κατόπιν διά τοΰ χρόνου βελτιώσεις μεσαιωνικόν κάστρον, τό όποιον μόλις πρό

1 Τον παρελθόντα αίωνιι J) -νήσος είχε 3000 κατοίκους καί τφ 1900 2500. Βλ. Σωτηρ.
Άγαπητίδον, Ό πληθυσμός τής Δωδεκανήσου. Δωδεκ. Έπιθεώρ. Β' (1948) σ. 88.
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