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nier cas, les besants (pièces d'or à l'effigie de Constantin le Grand) ont une
signification toute spéciale (p. 74 - 78).

III. L'anaeau: L'emploi spécifique de l'anneau pour le mariage
a été étendu ensuite à d'autres actions, de caractère magique, qui recouv-
rent toute la cérémonie matrimoniale (p. 78 - 79).

L'anneau prévient également l'effet néfaste que pourrait produire la
rencontre dans la rue d'accouchées avant que 40 jours ne se soient écou-
lés depuis la naissance de l'enfant. On emploie aussi l'anneau pour protéger
le nouveau-né contre le mauvais oeil et l'accouchée contre l'influence des
êtres démoniaques, pour guérir certaines maladies etc. L'anneau est enfin
employé le jour de la Résurrection (p. 79-81) dans des pratiques divina-
toires.

Ces coutumes qui attribuent à l'anneau des vertus qui préviennent le
mal ou délivrent des effets néfastes d'actions magiques, sont très anciennes
et sont pratiquées par le peuple depuis l'antiquité.

IV. Le fer à cheval: L' emploi du fer à cheval pour se préser-
ver contre le mauvais oeil et comme porte bonheur (p. 82 - 83) est très ré-
pandu et connu depuis 1' antiquité récente (p. 84).

V. La clef et la serrure sont employées pour protéger les
nouveaux mariés contre des actions magiques (p. 84 - 85). On emploie aussi
la clef dans la préparation des philtres et dans les pratiques magiques
destinées à provoquer l'amour ou à protéger contre les maladies (p. 87-88).

VI. Les ciseaux: L'emploi des ciseaux dans les pratiques magiques
et superstitieuses auxquelles on se livre pendant la cérémonie du mariage
est très répandu (p.90) on les utilise également dans les incantations pour
la guérison des maladies et des piqûres de serpents, dans les pratique di-
vinatoires des jeunes filles, la nuit qui précède la fête des St. Théodores,
quand elles veulent connaître leur futur mari, etc. (p. 91).

II

La deuxième partie est publiée ci-dessus; elle comprend les chapitres
VII-XI (v. p. 53 -108).

VII. Les clous: L'emploi des clous à des fins magiques et divina-
toires, ainsi que dans d'autres pratiques, est largement répandu dans di-
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verses circonstances de la vie populaire. Ainsi la femme enceinte peut
prévoir le sexe de l'enfant qui naîtra si elle trouve un clou ou une épingle
(p· 53)·

Le clou est aussi employé pour protéger le nouveau-né et l'accouchée
contre le mauvais oeil et les êtres démoniaques et pour guérir les mala-
dies provoquées par l'envoûtement ou par d'autres actions magiques.
L'auteur remarque que ce dernier usage est une survivance des temps an-
tiques, vu qu'il était pratiqué par les Romains (p. 54-58),

Dans certains cas où meurent plusieurs membres d'une même fa-
mille, on cloue non seulement les malades, mais aussi la Mort, pour que
les autres survivent (p. 55).

L'emploi des clous, surtout sous forme d'épingles, est très répandu
dans les envoûtements pratiqués lors du mariage, avant ou pendant la cé-
rémonie dans le but de causer du mal aux jeunes mariés (par ex. impuis-
sance de l'époux, mort du couple, etc.) (p. 59-64). Dans d'autres cas, au
contraire, ces actions magiques se font dans le but de protéger le couple
et de le délivrer des influences néfastes de l'envoûtement.

L'auteur remarque que d'une façon générale les pratiques magiques
dans le but d'empêcher le mal, étaient aussi largement pratiquées au moyen
âge et qu'il s' agit d'une survivance de l'antiquité (p· 65).

Les clous sont utilisés dans des actions magiques destinées à causer
du mal non seulement aux hommes, mais aussi aux animaux domestiques,
à détruire les bêtes sauvages, à dessécher les plantes et enfin à chasser les
êtres démoniaques (p. 65-68).

VIII. Le couteau. L'usage du couteau dans la vie quotidienne,
comme outil de travail ou comme moyen de défense, a été manifestement
étendu à des fins magiques. On trouve largement répandue la croyance
qu'un couteau à manche noir peut délivrer des maladies ou du mauvais
oeil. Un tel couteau est également employé pour préserver de tout mal
l'accouchée et le nouveau-né et surtout pour les protéger de l'influence
des démons (p. 68-74).

Ceux qui voyagent pendant la nuit, pour se protéger contre les fan-
tômes, les fées (Νεράιδες) et les vampires, portent sur eux un couteau à
manche noir (p. 74-75).

Ο11 croit que le couteau a la force de détourner, sur terre et sur mer,
les tourbillons du vent, que l'on considère comme mus par de mauvais
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esprits, ainsi que de détourner l'éclair, la pluie et la grêle (p. 75-76). On
emploie largement le couteau pendant toute la célébration du mariage,
dans des pratiques incantatoires et superstitieuses, notamment pour em-
pêcher le κατάδεσμος (rendre l'homme impuissant).

Au moyen du couteau, ou ensorcelle les bêtes féroces, pour les em-
pêcher de détruire les troupeaux de moutons et les autres animaux.

On emploie aussi le couteau dans des opérations magiques accom-
plies pour retrouver des objets perdus, dans différentes pratiques super-
stitieuses (p. 81) et dans des actes divinatoires (p. 83). L'auteur remar-
que que la plupart de ces utilisations du couteau se trouvent aussi men-
tionnées dans des textes plus anciens, c-à-d. de l'époque post-byzantine.
Dans ces sources, il est question de l'usage du couteau dans des actions
magiques, visant à guérir des maladies, à obtenir un succès quelconque,
à retrouver un objet perdu, à découvrir des voleurs, etc. (p. 83-85).

Cet usage du couteau à des fins magiques, dit l'auteur, ne remonte
pas au-delà de la dernière période byzantine, étant donné qu'on n'en trouve
point de mention dans les textes antérieurs. Il est vraisemblablement ap-
paru plus tard, lorsque l'emploi du couteau, comme objet de table, se fut
répandu dans la vie quotidienne. Alors, de son utilisation dans la vie de
tous les jours comme objet tranchant, on en vint à l'employer dans des
pratiques magiques et superstitieuses.

IX. Instruments agricoles. A diverses occasions de la vie
populaire et surtout lors d'une naissance ou d'un mariage, on utilise
à des fins magiques des instruments agricoles, tels que la hache, la pio-
che, la faux, le soc et même le collier de boeuf.

Leur emploi, lors des différentes phases des cérémonies, vise d'une
part à préserver le couple de tout mal et principalement de l'envoûtement
(τοϋ καταδέσμου), d'autre part à transmettre la force nécessaire à une vie
heureuse et féconde. Ainsi par ex., lorsque les deux parties conviennent
de conclure mariage, la future épouse doit enjamber une pioche, une hache
ou un soc. Au moment où elle se pare pour la cérémonie religieuse, elle
doit marcher sur un instrument agricole. Ou bien encore la jeune mariée,
en entrant dans sa nouvelle maison, doit poser le pied sur un outil
(hache, soc, pioche, etc.) placé sur le seuil (p. 85-89).

L'usage d'instruments agricoles à des fins magiques apparaît aussi
à l'occasion de la naissance. Par ex., après l'accouchement, la sage-femme
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se sert d'une hache pour chasser les êtres démoniaques, ou bien on place
un soc ou une faux derrière la porte de l'accouchée ou sous son oreiller
pour éloigner le mal qui pourrait lui advenir, à elle ou au nouveau-né,
tant qu'elle n'a pas été purifiée (p. 89-90).

Dans le but de se transmettre la force magique des métaux, le mois-
sonneurs portent la faux à la ceinture et lorsqu'ils reviennent chez eux,
Wrs enfants passent par-dessus (p. 90).

Dans le même but, lors de la fête de St Basile (1er jour de l'année),
on fait passer les boeufs sur une pioche ou sur un autre instrument
agricole (p. 91).

On emploie également ces outils lorsqu'on prononce des incantations
ou pour guérir diverses maladies. Pour éloigner la foudre, on utilise le soc
ou la hache et enfin, pour préserver la production agricole, on utilise
le soc etc. (91-92).

X. Objets domestiques (ustensiles, outils etc.). Parmi
ces objets, les chenets, les pincettes, le chaudron etc. sont employés
pour préserver du mal en général, par ex. pour arrêter ou éloigner la
pluie, les typhons, la grêle. Pour se protéger de la foudre, on jette
dans la cour de la maison, à un moment donné, le chenet sans dessus des-
sous— ailleurs les pincettes — ou encore on fait sonner les cloches de l'é-
glise. On fait aussi sonner les cloches des églises lors d'une éclipse du
soleil ou de la lune; les clochettes des bergers sont employées pour chasser
les ε3ρπί3(καλικάντζαροι = êtres démoniaques) durant la période qui va du
25 décembre au 5 Janvier (p. 93-95).

Des objets métalliques sont utilisés pour chasser les serpents et au-
tres reptiles (p. 95).

De même, on emploie les clochettes des bergers, les cuillères, le chenet
et d'autres objets métalliques à des fins magiques, lors de la naissance:
lorsque 1' accouchée se lève pour la première fois, elle pose le pied sur un
chenet et on met une cuillère dans la bouche de l'enfant, quand paraissent
les premières dents. A l'occasion d'un mariage, on emploie aussi des objets
métalliques: quand on prépare le pain, au moment où l'on rase le marié,
lorsqu'on va chercher la future mariée durant la cérémonie religieuse et
quand la mariée entre dans la maison du mari (p. 95-101).

On en fait encore usage lors des fêtes de St Basile (1er jour de l'an)
et de l'Epiphanie, et à l'occasion d'un décès (p. 101).

8
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Lorsque les bergers et les membres de leur famille boivent pour la
première fois le lait de la nouvelle saison, pour se transmettre la force des
métaux, ils marchent sur des objets en fer, etc. (p. 101-102).

On confectionne également des amulettes pour protéger le nou-
veau - né et l'accouchée contre les maléfices et les mauvais esprits, etc.
p. 102-io4).

XI. Le plomb. Le plomb est employé non seulement à des fins
magiques, mais aussi à des fins divinatoires. Dans ce dernier cas, on
fond le plomb, on le jette dans de l'eau où il se solidifie et selon les
figures qui se forment, on tire des présages.

La divination par le plomb est exercée dans plusieurs cas, dont le
plus important est celui où les jeunes filles cherchent à apprendre qui
sera leur mari. Ces pratiques se font habituellement à la fête de la nais-
sance de St Jean (24 juin), mais dans certains endroits, c'est à la fête des
Sts Apôtres ou la veille de la fête des Apôtres Pierre et Paul (30 juin).
Elles sont aussi mentionnées pour les fêtes du prophète Elie (20 juillet) et
de St Panteleimon (27 juillet), (p. 104-107).

On recourt au plomb pour savoir si on connaîtra une joie ou une
peine, une bonne ou une mauvaise fortune, pour obtenir des renseigne-
ments au sujet d'un voyage ou de la provenance des maladies. Ces pra-
tiques semblent assez anciennes, étant donné qu'elles sont mentionnées
chez le peuple grec déjà au isème siècle et qu'elles sont aussi connues
d'autres peuples (p. 105-108).
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Δημοπιεύομεν κατωτέρα) βιβλιογραφικήν άναγραφήν τών λαογραφικών δη-
μοσιευμάτων κατά τό έτος 1963, τήν οποίαν κατήρτισε κατ' έντολήν ήμών ύπό
τήν έπίβλεψιν τοΰ συντ. Δημ. Οίκονομίδου ό έκτ. συντ., φιλόλογος, "Αγγελος
Δευτεραΐος.

Είς τήν σΰνταξιν τής παρούσης βιβλιογραφίας έφηρμόσθησαν, ώς καί εις
τάς προηγουμένας, οί σχετικοί κανόνες, ώς αναφέρονται εΐς τόν τόμον 9/10
(1957/58), έν'Αθήναις 1958, σ. 135 τής Έπετηρίδος.

ΓΕΩΡΓ· Κ- ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ Β1ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Ά&ηνά Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις "Επιστημονικής Εταιρείας, τόμ. 67
(1963-1964) έν 'Αθήναις 1964.

'Αθηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου τών 'Αθηναίων, 'Αθήναι, τεύχη
15-30 (1960-1965).

Άρχ Ευβ Μελ 'Αρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών. ('Εταιρεία Εύβοϊκών Μελετών),'Αθήναι, τόμ
10 (1963).

Άρχ Θρ Θησ 'Αρχεΐον τοϋ Θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικοΰ θησαυρού. Διευθυντής :
Πολ. Παπαχριστοδούλου. Έν 'Αθήναις, τόμ. 28 καί 29 (1963).

'Αρχιτεκτονική Τεχνικόν περιοδικόν έκδιδόμενον άνά δίμηνον. Ίδιοκτήτης-Διευθυντής : αρ-
χιτέκτων 'Αντώνης Κ. Κιτσίκης. 'Αθήναι. "Ετ. Ζ' (1963).

Άρχ Σάμον 'Αρχεΐον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν [έκδιδόμενον ύπό] Νικολάου Ί. Ζαφει-
ρίου. Τόμ. 6ος, 'Αθήναι, 1957-1962.

Δελτ Άγροτ Τραπ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης, 'Αθήναι, έτ 1963, άρ. 130-135.
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Δωδ Άρχ Δωδεκανησιακόν 'Αρχειον. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τής έν 'Αθή-
ναις Δωδεκανησιακής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ.
Δ' (1963).

Δωδωναΐον Φώς Περιοδική 'Επιθεώρηση. Έκδοση Διδασκαλικού Συλλόγου 'Ιωαννίνων.
'Ιωάννινα, ετ. Α'-Β' (1961-1963), τεύχη 1-7.

'Εκκλησία Έπίσημον Δελτίον τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος. Διευθυντής: Θεοδόσιος
Κ. Σπεράντσας. Έν 'Αθήναις, ετ ΛΘ' (1962), Μ' (1963).

'Ελληνικά Φιλολογικόν, ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα. (Δημοσιεύματα
τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). Διευθυνταί τής συντάξεως: Στίλπων
Π. Κυριακίδης - Αίνος Πολίτης, Καθηγηταί τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, τόμ. 18(1964).

'Etc Βυζ Σπ Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 32 (1963).

'Ειτ Έταιρ Κυκλ Μελ Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής : Στυλιανός
Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Γ' (1963).

'Επετ Λαογρ Άρχ Έπετηρίς τού Λαογραφικού 'Αρχείου έκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυν-
τού τού 'Αρχείου, τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-1963), έν 'Αθήναις 1964.

Έπιϋ- Τέχνης Επιθεώρηση Τέχνης. Μηνιαίο περιοδικό γραμμάτων καί τεχνών. 'Αθήναι,
τόμ. ΙΖ'(1963).

'Enταν Ήμερ "Επτανησιακό Ημερολόγιο. 'Ετησία λογοτεχνική, καλλιτεχνική, ιστορική, λαο-
γραφική καί έπιστημονική έκδοση. 'Αθήναι. Εκδόσεις «Επτάνησος». Χρόνος
Γ' (1963).

Έπταν Φύλλα 'Επτανησιακά Φύλλα. Φιλολογική - Λαογραφική καί 'Ιστορική Έκδοση. 'Ιδιο-
κτήτης - Διευθυντής : Ντίνος Κονόμος. 'Αθήνα. Τόμ. Δ', φύλλ. 1 (1960), φύλλ.
2-3 (1963).

'Εστίας Μηνιαίο περιοδικό έπιστήμης, τέχνης καί προβληματισμού. Εκδίδεται ύπό
φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών. "Ετ Α'-Γ"
(1960-1962).

Ενρντανικά Χρονικά Περιοδική έκδοσις «Πανευρυτανικής Εταιρείας». 'Αθήναι, τεύ-
χος 3 (1962).

Ζυγός Μηνιαίο περιοδικό καλών τεχνών. 'Αθήνα 1962-1963, άρ. 84-97.

Ήλειακά Τριμηνιαίο περιοδικό λαογραφικής - ιστορικής καί γλωσσικής σπουδής τής
'Ηλείας. Λεχαινά. Διευθυντής: Ντ. Δ. Ψυχογιός, τεύχος KB' (1963).

Ήπειρ Έστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται - Διευ-
θυνταί : Χ. Μάνος, Δημοσθ. Κόκκινος. "Ετ IB' (1963).

'Ηώς Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, έκδιδομένη έν 'Αθήναις. Ιίερίοδ. Γ',

ετ. 6 (1963), άρ. 66.

Θέατρο Δίμηνη Θεατρική 'Επιθεώρηση. Διευθυντής: Κώστας Νίτσος. Χρόν. Α' (1961-
1962), τεύχη, 1-6, χρόν. Β' (1963), τεύχη 7-12.

Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν. έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν. Έν 'Αθήναις, τόμ. 33
(1962), τόμ. 34 (1963).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ΰπό τοΰ έν 'Αθήναις «Θρακικού Κέντρου»,
'Αθήναι, τόμ. 36-37 (1963).
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Θρακ Χρον Θρακικά Χρονινά. Τρίμηνο περιοδικό. "Ερευνα - 'Επιστήμη - Τέχνη. 'Εκδίδε-
ται στήν Ξάνθη. Διευθυντής: Στέφανος Ίωαννίδης, ετ Δ', τόμ. Γ' (1963), τεύχη
9-12.

Ίκαριακά Μηνιαία έκδοσις τής «Πανικαριακής Άδελφότητος» 'Αθηνών,, τεύχη 29-33
(1963, 1964).

Ίόν 'Ηχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών 'Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έτ. 18 (32) (1963), τεύχη 193-209.

Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά- 'Εκδότης: Κώστας Δαφνής. Κέρκυρα. Τόμ. Ζ' (1959) -
Γ (1963).

Κνωσός Περιοδική έ'κδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών «Ή Κνωσός», έν 'Αθήναις, ετ. 1-10
(1953-1963), τεύχη. 1-41.

Κρητ Έστ Κρητική Εστία. Διευθυντής: "Ιδ. Παπαγρηγοράκης. Χανιά. Χρόν. ΙΕ' (1963),
τεύχη 130-141.

Κρητ Πρωτ Κρητική Πρωτοχρονιά. ('Εκδότης Γ. Βαγιάκης), 'Αθήναι, έ'τ. Γ' (1963).

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία έ'κδοσις τοϋ άποδήμου Ελληνισμού, έτ. 14 (1963), τεύχη
145-156.

Κνπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. 'Εν Λευκωσία -
Κύπρου, τόμ. ΚΖ' (1963)

Κυπρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό. Λευσωσία Κύπρου. Χρόν-
Γ' (1962-1963), τεύχη 26-27, 29, 30-38.

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας καθ' έξαμηνίαν έκ-

διδόμενον, τόμ. 21 (1963/64).

Μαϋ· Έστ Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ «Παγκυπρίου
Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου. "Ετ. ΙΓ'-ΙΔ' (1963), άρ. 34-35.

Μαϋ·ητ Πνρσος Μαθητικός Πυρσός. Περιοδικόν τών μαθητών τοϋ 'Ελληνικού Γυμνασίου
Κυρήνειας, ετ. Β' (1963), άρ. 2.

Μακεδόνικα Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπιμελεία
Στίλπ. 11. Κυριακίδου καί Γεωργίου Ί. Θεοχαρίδου, τόμ. Ε' (1961 -1963),
Έν Θεσσαλονίκη 1963.

Μεσσην Χρον Μεσσηνιακά Χρονικά. Τριμηνιαία εκδοσις Νομαρχίας Μεσσηνίας. "Ετ. Α' (1961) (
τεΰχ. 1 - 3, έτ. Β' (1962), τεύχ. 4 - 5, ετ. Γ' (1963), τεύχ. 8 - 9.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοϋ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής 'Ενώσεως Σμυρναίων. Τόμος δέκατος. 'Αθήναι 1963 ■

Ν Άϋ-ήν Νέον 'Αθήναιον. Περιοδικόν σύγγραμμα ελληνικών σπουδών, τόμ. Δ' (1963) τεύχ
1 - 2. 'Αθήναι 1963.

Ν Έστ Νέα 'Εστία. 'Εκδίδεται τήν Ιην καί 15ην εκάστου μηνός. Διευθυντής: Πέτρος
Χάρης. 'Αθήναι, τόμ. 73 - 74 (1963) τεύχη 853 - 875.

Νισνριακά "Εκδοσις Εταιρείας Νισυριακών Μελετών. 'Αθήναι. Τόμ. 1 (1963).

Ό Προβολενς Μηνιαία εικονογραφημένη έκδοσις. 'Αθήναι, έτ. Γ' (1962), άρ. 25/26, 30/31,
32, 33/34.

Πάν Ό Πάν. Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό, 'Αθήναι, έτ. 36 (1963), τεύχη

339 346.
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Παρνασσός Περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. 'Αθήναι, περίοδος δευ-
τέρα, τόμ. Ε' (1963).

Πειραϊκή - Πατραϊκή Ή «Πειραϊκή - Πατραϊκή», 'Αθήναι, ετ. 9 (1963), άρ. 90- 100.

Πελοπ Πρωτ Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά. 'Ιστορία — Λαογραφία—-Τέχνη — "Επιστήμη.

"Ετησία εκδοσις. Διευθυντής: Μίμης Παπαχριστοφίλου, 'Αθήνα, τόμ. Ζ' (1963).

Περιηγητική Μηνιαίο περιοδικό τουρισμοί, τέχνης και διαφωτίσεως. "Όργανο τής 'Ελληνι-
κής Περιηγητικής Λέσχης. Διευθύνεται άπό Συντακτική 'Επιτροπή. 'Αθήναι,
1963, άρ. 49-60.

Πλάτων Δελτίον τής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων. "Αθήναι, ετ- ΙΕ' (1963).

Πνευμ Κύπρος Πνευματική Κύπρος. Μηνιαία περιοδική έ'κδοση. Πνευματική όμάδα: Φρ.

Βράχας, Κ. Μόντης, Ά. Φυλακτού, Ά. Χριστοφίδης, Κ. Χρυσάνθης. Χρον. Α'
(1960-61), Β' (1961 -62), Γ' (1962-63), Δ' ( 1963 - 64), τεύχη 1-48.

Ποντ Έοτ Ποντιακή 'Εστία. Μηνιαΐον Λαογραφικόν Περιοδικόν. Διευθυντής : Φίλων Κτε-
νίδης. Θεσσαλονίκη. "Ετ. 14 (1963).

Ρουμελ Ήμερολ Ρουμελιώτικο "Ημερολόγιο. "Ετησία εκδοσις. 'Αθήναι. Διευθυντής : Δ. Χ.

Σταμέλος, Χρόν. Η' (1964). (Έν τφ Προλόγιρ τοϋ τόμου τούτου λέγεται οτι
διά λόγους οικονομικούς δέν εγινεν ή εκδοσις τών τόμων ΣΤ' και Ζ').

Ρουμελιώτικη Τέχνη'Ιστορία—Γράμματα—'Επιστήμη —Τουρισμός—Ζωή. Διευθυντής: Χρή-
στος Ν. Κουλούρης. Μηνιαία "Εκδοση. 'Αθήναι. Χρόν. Α' (1961), άρ. φυλλ. 14,
7, 9-10, 13-20, 23-24, 26, 29-32, 34-35, 37, 41-46.

Σερρ Χρον Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1963. ("Ιστορική
καί Λαογραφική 'Εταιρεία Σερρών - Μελενίκου).

Σκουφάς Περιοδική Έπιθειόρησις. 'Εκδότης : Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος "Αρτης
ό «Σκουφάς». Διευθύνεται ύπό Συντακτικής "Επιτροπής. 'Υπεύθυνος Συντά-
ξεως : Τάκης Βαφιάς. "Αρτα, έτ. Η' (1963).

s iidosteuropa -Jahrbuch Siidosteuropa - Jahrbuch. im Namen der Siidosteuropa - Ge-
sellschaft hrsg. von Rudolf Vogel. 6. Band.Die Volkskultur der siidosteu-
ropâischen Volker. Tagnng der Siidosteuropa - Gesellschaft, Miinchen und
der Arbeitsgemeinschaft Ost, Wien in Salzburg 24 - 27. Mai 1961. Miin-
chen 1962, 80, S. XI + 173 +43 + 5 o.n.

To Μέλλον της "Υδρας Μηνιαΐον περιοδικόν τών καλών "Υδραίων και τών Φιλυδραίων.
'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 'Αντ. Ν. Μανίκης. Πειραιεύς, ετ. 23 (1963).

Φϋ·ιωτική Εστία Λαογραφία—Γράμματα—Τέχνες—Ρουμελιώτικη ζωή. "Εκδοσις Συλλόγου
Φθιωτών. Διεύθυνσις : Χρήστος Ν. Κουλούρης. 'Αθήναι. "Ετ. Γ' (1960), άριθμ·
φύλλ. 2δ-27.

Φιλιατρά Περιοδική εκδοσις τής άδελφότητος τών έν 'Αθήναις Φιλιατρινών ή «Έράνη»,
ετος 7ον (1962 - 1963), τεύχη 25 - 27.

Φιλολογ Κύπρος Φιλολογική Κύπρος. 1962, 1963. ["Εκδοσις] τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού
'Ομίλου Κύπρου. Λευκωσία.

Φιλ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση. Διευ-
θυντής : "Αριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήναι, χρόν. 20 (1963).
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Χιακή Έπιΰεώρ Χιακή Έπιθεώρησις. Περιοδική εκδοσις. 'Εκδόται: Δημ. 'Α. Μαγγανάς -
Κ. Δ. Φαφαλιός- Κ. Ν. Χαβιαράς. Τόμ. 1 (1963), τεύχη 1 -3.

Χρον Άρκάδ Χρονικά τών Άρκάδων. Τόμ. Γ', Χριστούγεννα 1961. Περιοδική έκδοσις λόγου
καί τέχνης. 'Αθήναι. (Έκδ. Παναρκαδιακής 'Ομοσπονδίας τής 'Ελλάδος. 'Επι-
μελητής έκδόσεως : Θάνος Κ. Βαγενάς).

Χρον Χαλκ Χρονικά τής Χαλκιδικής. Περιοδική έκδοσις 'Ιστορικής - Λαογραφικής "Εται-
ρείας Χαλκιδικής. Διευθύνεται ύπό Συντακτικής 'Επιτροπής [κυρίως : Β. *Α. Κα-
λογεράς]. Θεσσαλονίκη 1962 - 1963, τεύχη 3-6.

Zeitschrift fur Balkanologie, herausgegeben von Franz Dolger - Cunter Reichenkron -
Alois Schmaus. Jahrgang I. 1962, Heft 1/2. Wiesbaden.
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I. ΓΕΝΙΚΑ
II. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Α'. Βιβλιογραφία·

1. Βαγιακάκος Δ. Β. Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και άνθρωπωνυμι-
κών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962. (Συμβολή δευτέρα). 'Αθηνά 67 (1963-
1964), σ. 145-369.

2. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique, tome XXI. Année
bibliographique i960. Athènes 1962, 8ov, a. 1-651. (Collection de l'In-
stitut Français d'Athènes).

Γενική βιβλιογραφική έπισκόπησις τών εκδόσεων έν 'Ελλάδι.

3. Ζώρας Γ. Θ. - Μπουμπουλίδης Φ. Κ. Βιβλιογραφικών Δελτίον Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας Δ' 1962, έπιμελεία —. ΆΘηναι 1963, 8ον, σελ. 67. (Σπου-
δαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών).

Είς ίδια κεφάλαια βιβλιογραφία δημωδών ασμάτων καί άλλων μνημείων τοΰ προφορι-
κού λόγου τοϋ λαοϋ.

4. Καραβονρνιώτον Κυριακή Ν. - Διαλησμάς Στεφ. Ά. Βιβλιογραφία.
Έπ Βυζ Σπ 32 (1963), 519 42.

'Εν σελ. 527-29 περιλαμβάνονται έργα δημώδους φιλολογίας καί γλώσσης.

5. (Οίκονομίδης Δ. Β.) Νέα βιβλία. Λαογρ 21 (1963/64), σ. 655-670.

6. Περιοδικά ληφθέντα κατά τά έτη 1962-1963 έξ ανταλλαγής πρός τήν Επε-
τηρίδα (τοΰ Λαογρ. Αρχείου), δωρεών καί άγοράς. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ.
ΙΕ'-ΙΣΓ' (1962-1963), έν Αθήναις 1964, σ. 398-411.

7. Σπυριδάκης Γ. Κ. - Οίκονομίδης Δ.Β. Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας τών ετών 1960-1962. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ ΙΕ'-ΙΣΤ" (1962-63),
έν Αθήναις 1964, σ. 92-200.

8. Swanson Donald C. Modern Greek Studies in the West. A Critical
Bibliography of Studies on Modern Greek Linguistics, Philology, and
Folklore, in Languages other than Greek by — . New York. The
New York Public Library i960, 80V, σελ. 93.

'Εν σελ. 44-48 : Modern Popular Literature καί Modern Greek Folklore, άρ·
170-247.

9. Χρυσάν&ης Κύπρος Λαογραφικές έργασίες τοΰ Γεωργίου Παπαχαρα-
λάμπους. (Βιβλιογραφία). ΙΙνευμ Κύπρος, χρον. Γ' (1962-63), σ. 94-95.
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10. Χρνοάν&ης Κύπρος Λαογραφικές έργασίες τοϋ Νεάρχου Κληρίδη. (Βιβλιο-
γραφία). Π ν ευ μ Κύπρος, χρον. Γ' (1962-63), σ. 98-100.

Β'. Γενικά και Σύμμεικτα,
α') Γενικά.

11. "Ημελλος Στέφ. Λαογραφική αποστολή εις Άμοργόν άπό 9 Ίουλ. - 8 Αύγ.
1963. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμΙΕ '-ΙΣΤ'(1962-63), έν Αθήναις 1964, σ. 338-350.

12. (Ίωαννίδον-Μπαρμπαρίγου) ΛΓ.ΈκΟεσις πεπραγμένων (τής Έλλην. Λαογρ.
Έταιρ.) τοΰ έτους 1963 καί 1964. Λαογρ τόμ. 21 (1963/64) σ. 548-557.

13. Κληρίδης Νέαρχ. Λαογραφικά Ανάλεκτα. Φιλολογ Κύπρος 1 962, σελ. 141-142.

14. - Λαογραφία καί Κύπρος. Πνευμ Κύπρος χρον. Γ' (1963/64), σ. 113-115.

15. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Hugo Hepding (1878 1901). Μακεδόνικα, τόμ. Ε'
(1961-1963), σ. 592.

16. Μέγας Γ. Ά. Αγγελική Χατζημιχάλη (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64),
σ. 569-571.

17 .--Arthur Haberlandt. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64), σ. 571-573.

18. - Giuseppe Cocchiara. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/64), σ. 573-577.

19. ------Ανακοινώσεις (περί διεθνών συνεδρίων τών έτών 1963 καί 1964).

Λαογρ 21 (1963/64), σ. 557-565.
20 Μερλιε Μέλπω, Τό ΆρχεΤο της Μικρασιατικής Λαογραφίας. Πως ίίρύθηκε -
πως εργάστηκε, Αθήναι 1948, 8ον; σελ. 56. (Collection de l'Institut Fran-
çais d'Athènes. 7. Archives de musique populaire et de folklore d'Asie
Mineure, dirigées par Mme Merlier).

Κρίσις : Ελεύθερα Γράμματα, έν 'Αθήναις, περ. Β', έ'τ. 1947, σ. "231-232 (Τάσος Ά.
Βονρνας).

21. Οίκονομίδης Δ. Β. Richard Weiss. (Νεκρολογία). Λαογρ. 21 (1963/64),
σ. 577-579).

22 .---Nicolae Cartojan. (Μνημόσυνον). Λαογρ 21 (1963/64), α. 579 584.

23. -Λαογραφική αποστολή εΐς τήν περιοχήν τοΰ Δυτ. Ζαγορίου Ηπείρου

(7 Ίουλ.-5 Αύγ. 1962). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), εν
Αθήναις 1964, σ. 245-259.

23α. -Λαογραφική αποστολή εΐς τά χωρία τοΰ Κεντρικοΰ Ζαγορίου Ηπείρου

(8 Ίουλ.-7 Αύγ. 1963). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν
Αθήναις 1964, σ. 321-337.
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24. ϋαπαχριστοδούλου Πολ. Ή Θρακική λαογραφία στήν ιστορία τής γενέ-
σεως τοϋ αρχαίου δράματος. Άρχ Θρ Θησ τόμ. 29 (1963), σ. 395-400.

25. Παπαχριστοδούλου Χρ. 'Αναστάσιος Βρόντης' (νεκρολογία). Δωδ 'Αρχ τόμ.
Δ' (1963), σ. 283-286.

26. Πετρόηουλος Δ. Α. Στίλπων Π. Κυριακίδης. (Νεκρολογία). Λαογρ 21 (1963/
64), σ. 566-569.

27. -----'Οδηγίες γιά τή συλλογή λαογραφικού όλικοΰ. Θεσσαλονίκη 1963, 8ον(

σελ. 38. (Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή).

28. Ποοκήρυξις Λαογραφικού διαγα>νισμοΰ. 'Εταιρεία Κρητικών Μελετών. Κνω-
σός, ετ. Ιον (1953/54), σ. 18.

29. Ρωμαίος Κωνατ. "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις Κοντοβάζαιναν καί
Μοναστηράκι τοΰ Νομοΰ 'Αρκαδίας (3-23 Σεπτεμβρ. 1962). Έπετ Λαογρ
Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 259-273.

30. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Έκθεσις περί λαογραφικής αποστολής είς Δυτικήν
Ίκαρίαν (13-31 'Ιουλίου 1962). Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63)
έν Αθήναις 1964, σ. 230-245.

31. -----"Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις Κίμωλον από τής 14 μέχρι 29

Αύγουστου 1963. Έπετ Λαογρ Άρχ τόμ. ΙΕ'-ΙΣΤ' (1962-63), έν Αθήναις
1964, σ. 300-321.

32. Σταμέλος Δημήτρ. Οί λαογραφικές έρευνες. Στις πηγές τοΰ λαϊκού πολι-
τισμού. Εύρυτανικά Χρονικά τεύχ. 3 (1962), σ. 120-121.

33. Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον (1961-1962). Έπ Βυζ Σπ 32 (1963) 553-55.

34. Φυλακτοϋ Τάκης Γ. Μουσείο λαϊκής τέχνης στόν Καραβά [Κύπρου].
Πνευμ Κύπρος, χρον. Α' (1960-61), σ. 409.

Β') Σύμμεικτα.

35. 'Αγγελής Πέτρ. 'ί. Νεστόριον, μία έθνική επαλξις τοΰ Γράμμου. 'Ιστορία -

Μυθολογία - Λαογραφία. Νεστόριον, Αύγουστος 1959, 8ον, σελ. 61.
Έν σελ. 45-52 δημοσ. έθιμα λαϊκ. λατρ.> κοινων. όργαν., γάμου καί τελευτής.
Κρίοις: Μακεδόνικα, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 525-526 (Στίλπ. Π. Κυριακίδης).

36. Άλενρ&ς Νάσης Ό Φανός στήν Κοζάνη. (Λαογραφική μελέτη μέ δλα τα
τραγούδια άπ" το Φανό). Τύποις Π. Τζώνου. Κοζάνη 1962, 16ον; σελ. 38.
Λατρευτ. έθιμα καί άσματα.

Κρίοις·. Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1961-1963), σ. 581-582 (Στίλπ. Π. Κνριακίδης).

37. Ανώνυμος Λαογραφικά έκ Βέσσης καί Ελάτης τής Χίου. Λαογρ 21 (1963/
64), σ. 538-541.
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