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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ή Μουσειακή Συλλογή τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
(ΚΕΕΛ)1 δημιουργήθηκε το 19372. Τό ίδιο έτος άρχισε καταγραφή τών άντικει-
μένων σέ «Βιβλίο Εισαγωγής», όπου άναγράφεται ό αύξων αριθμός, τό όνομα τοΰ
καταθέτη, τό είδος τοΰ άντικειμένου, ό τόπος προέλευσης, ή ήλικία του και ή χρο-
νολογία εισαγωγής. 'Αργότερα, τό 1960, προσετέθη στό βιβλίο εισαγωγής ένα
άκόμη πεδίο πληροφόρησης: ό τρόπος άπόκτησης.

Οί πληροφορίες, όμως, αύτές είναι συχνά έλλιπεΐς, ασαφείς ή ανύπαρκτες.
Στό πεδίο «δνομα καταθέτη» άναγράφεται, γιά παράδειγμα, ό τίτλος τοΰ καταθέτη,
όπως «διδασκάλισσα, λαογράφος» ή «γραφεύς τοΰ 'Αρχείου, λαογράφος» ή «φοιτη-
τής φιλολογίας» κ.ά. Στό πεδίο «είδος άντικειμένου» άναφέρεται ή ονομασία του,
συνήθως ή τοπική, μία στοιχειώδης περιγραφή καί συχνά ή ύλη. 'Ενίοτε σημειώνεται
καί ό αριθμός χειρογράφου τής λαογραφικές άποστολής πού σχετίζεται μέ τό άντι-
κείμενο. "Οταν πρόκειται γιά ένα σύνολο άντικειμένων, όπως παραδείγματος χάριν

* Αρχαιολόγος, υπεύθυνη τής οργάνωσης τής μουσειακής συλλογής, έπιστ. συνεργάτιδα τοϋ
Κέντρου (έπί συμβάσει).

** Συντηρήτρια έ'ργων τέχνης, υπεύθυνη συντήρησης, έπιστ. συνεργάτιδα τοΰ Κέντρου (έπί
συμβάσει).

1. Ή έργασία εγινε μέ τήν έπίβλεψη τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κ. Αίκ. Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη τής όποιας ή ούσιαστική βοήθεια ύπήρξε πολύτιμη καί καθοριστική, μέ τις ύποδείξεις και
τό συμβουλευτικό χαρακτήρα της.

2. Διευθυντής τοΰ τότε «Λαογραφικοΰ 'Αρχείου» ήταν ό μετέπειτα καθηγητής τής Λαογρα-
φίας καί άκαδημαϊκός Γεώργιος Μέγας.
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μιά φορεσιά πού αποτελείται άπο 20 τεμάχια, όλα φέρουν τον ίδιο αύξοντα άριθμό
καί συνοδεύονται άπλώς άπό γράμματα τοΰ αλφαβήτου (π.χ. 135α'-135στ'). Τέλος,
μερικά άντικείμενα δέν είχαν ώς σήμερα καταγραφεί.

Το 1995, στο πλαίσιο φροντιστηριακού μαθήματος τής Λαογραφίας τοΰ Τμή-
ματος Φιλολογίας τοΰ Παν/μίου Αθηνών, μέ πρωτοβουλία τής Διευθύντριας Αικα-
τερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, έγινε άπο φοιτητές προσπάθεια καταγραφής τών άντι-
κειμένων σέ δελτία άρχειοθέτησης, μέ άντιγραφή τών στοιχείων τοΰ βιβλίου εισα-
γωγής, καί ταξινόμηση τών δελτίων κατά ένότητες άνάλογα μέ τή χρήση τών αντι-
κειμένων.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1996, όμάδα συντηρητών καί μουσειολόγων μέ επικεφαλής
τήν Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης κ. 'Ελένη Ρωμαίου-Καρα-
σταμάτη, έπισκέφθηκε τή Συλλογή, κατέγραψε τά προβλήματα καί πρότεινε τήν ά-
μεση συντήρησή της.

Τήν άνοιξη τοΰ 1997, όταν οί συνθήκες τό επέτρεψαν, τριμελής όμάδα άποτελού-
μενη άπό τήν Λουΐζα Καραπιδάκη, άρχαιολόγο, τήν Κλεοπάτρα Φατούρου, μου-
σειολόγο και τήν 'Ελένη Κίττα, συντηρήτρια, άνέλαβε τήν συστηματική ταξινόμη-
ση, τεκμηρίωση καί άξιοποίηση τής συλλογής, ώστε νά καταστεί δυνατή ή έκθε-
ση καί άποθήκευσή της στούς νέους χώρους τοΰ κτιρίου τής όδοΰ Ήπίτου, μέ προ-
διαγραφές τής σύγχρονης μουσειολογίας.

Τά άντικείμενα τής συλλογής, περίπου 1000 τεμάχια, προέρχονται κυρίως άπό
δωρεές, άγορές ή λαογραφικές άποστολές τών έρευνητών τοΰ ΚΕΕΛ στήν 'Ελλάδα
καί στήν Κύπρο. Τά περισσότερα, άντικείμενα καθημερινής χρήσης άλλά καί περίτε-
χνες φορεσιές, κοσμήματα, μουσικά όργανα κλπ., είναι σπάνια καί ορισμένα με-
γάλης πολιτιστικής άξιας. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι πρόκειται γιά μία άπό τίς λίγες
λαογραφικές συλλογές στήν 'Ελλάδα, πού τά άντικείμενά τους δέν έχουν επιλεγεί' γιά
αισθητικούς καί συναισθηματικούς λόγους, άλλά γιά καθαρά έπιστημονικούς3.

Ή συγκέντρωση άντικειμένων δέν είναι ωστόσο αύτοσκοπός μιας συλλογής. Ή
διατήρηση, ή τεκμηρίωση καί προβολή της είναι άπαραίτητα συνακόλουθα γιά νά έκ-
πληρωθεϊ ό βασικός σκοπός, πού είναι ή μελέτη τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ή άντίληψη τών συλλογών-άποθηκών έχει προ πολλοΰ ξεπεραστεί4. Ή έρευνα, ή έ-

3. Γεώργιος Σπυριδάκης, Όδηγίαι προς συλλογήν Λαογραφικής ύλης, Έπετη-
ρίς τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-1961), 'Αθήναι 1962, σελ. 73-147. Βλ. γενι-
κότερα: Πρακτικά Συνάντησης Λαογραφικών Μουσείων τών χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας.
Ό ρόλος τών λαογραφικών μουσείων στά πλαίσια τής 'Ενωμένης Ευρώπης ('Αθήνα, 1-5 'Οκτω-
βρίου 1992), 'Αθήνα 1994, (στό έξής: Πρακτικά μουσείων τών χωρών τής Ευρώπης).

4. Χριστόφορος Βαλλιάνος, Τά 'Εθνογραφικά μουσεία στήν Ευρώπη. Ή πολιτι-
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νημέρωση, ή σωστή ταξινόμηση, ή δημοσίευση καί βέβαια ή συντήρηση καί διαφύλαξη
πρέπει νά εΐναι ό τελικός στόχος. Ή αποθήκευση καί ή έ'κθεση μιας συλλογής πρέπει
νά είναι λειτουργική καί με έπιστημονικές προδιαγραφές. 'Επίσης ή συλλογή πρέπει
νά συνοδεύεται άπό τεκμηριωτικό ύλικό (φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία, αντί-
στοιχα παραδείγματα, ταινίες, κασέττες ήχου, χειρόγραφα, ύλικό άπό έπιτόπιες
έρευνες κ.ά. ), έτσι ώστε νά είναι προσβάσιμη τόσο στό εύρύ κοινό οσο καί στούς ειδι-
κούς επιστήμονες.

"Ενα άπό τά κύρια προβλήματα τής συλλογής τοϋ ΚΕΕΛ ήταν πάντα ό τόπος
καί ό τρόπος φύλαξής της. Ή έλλειψη κατάλληλου άποθηκευτικοΰ, εκθεσιακού χώ-
ρου, εργαστηρίου συντήρησης σέ συνδυασμό μέ τήν άπουσία συμβούλου-μουσειο-
λόγου καί συντηρητή, οδήγησαν αργά καί σταδιακά στή φθορά τών άντικειμένων,
άκόμα καί στήν ολοκληρωτική καταστροφή ορισμένων, κυρίως τών οργανικών υλι-
κών, πού είναι καί πιό εύαίσθητα στό χρόνο καί στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ή
συλλογή στήν πραγματικότητα ήταν παραμελημένη. Τά περισσότερα άντικείμενα
ήταν τοποθετημένα σ' ένα δωμάτιο κλειστό συνήθως, μέ γυάλινους τοίχους, συχνά χω-
ρίς τούς κωδικούς άριθμούς πού τά συνόδευαν καί κατά συνέπεια χωρίς τήν ταυτότητά
τους. Ό χώρος, χωρίς κλιματισμό καί έξαερισμό, έκτεθειμένος στήν ύγρασία τόν
χειμώνα καί στή ζέστη τό καλοκαίρι, ήταν ιδανικός γιά τήν άνάπτυξη μικροοργανι-
σμών καί έντόμων5. Μόνον επτά ξύλινες προθήκες (τέσσερις μεγάλες καί τρεις μι-
κρές) καί μία μεταλλική ντουλάπα παρείχαν μερική προστασία σέ ένα μέρος τής
συλλογής, κυρίως στις παραδοσιακές φορεσιές, στά μουσικά όργανα, σέ μερικά ύφαν-

στική τους σημασία, ή σημερινή κατάσταση, προτάσεις γιά άναδιάρθρωση, Πρακτικά Α' Συνάντη-
σης Λαογραφικών Μουσείων τών χωρών τής 'Ενωμένης Εύρώπης, 8.π., σ. 77-85. Robin Gzyhdof,
Προς μιά κοινή πολιτιστική κληρονομιά: ό ρόλος τών μουσείων σέ μιαν 'Ενωμένη Εύρώπη, Πρα-
κτικά Μουσείων τών χωρών τής Εύρώπης, σελ. 119-130, Λαογραφικά Μουσεία στήν 'Ελλάδα:
Μορφές -'Εξέλιξη - Προοπτικές,'Επιστημονικό συμπόσιο ('Αθήνα 1988), 'Αθήνα 1997, Conseil
de l'Europe, Le Conseil de l'Europe et le patrimoine culturel, Strasbourg 1991, p.
31, D. C h e ν a 11 i e r et I. C h i ν a, L' introuvabbe objet de la transmission, Sa-
voir-faire et pouvoir transmettre, Actes des rencontres de Royaumont, Ministère de la
Culture et de la Communication, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Conseil de
l'Europe, σ. 1-11, du même, Des metiers qui disparaissent, Universalia, Paris 1991, σ.
313-316.

5. Πράγματι, μπαίνοντας γιά πρώτη φορά στόν άποθηκευτικό χώρο άντίκρυζε κανείς ένα
φυσικό χαλί σχηματισμένο άπό κουκούλια καί ξυλοφάγα έντομα (κοινώς σαράκι), τά όποια είχαν
βρει τροφή στά οργανικά ύλικά τής συλλογής (παραδοσιακά ψωμιά καί κουλούρες, ξύλινα λαογραφι-
κά άντικείμενα, ψαθωτά, παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά καί κεντήματα) καί άνενόχλητα συνέ-
χιζαν τήν άναπαραγωγή τους καί κατά συνέπεια τήν καταστροφική τους δράση.
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τά καί στις διακοσμημένες κουλούρες. Ή κακή αύτή κατάσταση τών άντικειμένων
έκανε αναγκαία τήν άμεση καί δραστική έπέμβαση σέ σωστικά μέτρα:

— Φωτογράφιση τοΰ χώρου καί τής μουσειακές συλλογής.

— Καθαρισμό τοΰ χώρου.

—Επιφανειακό καθαρισμό τών άντικειμένων άπό σωματίδια σκόνης καί άκαθαρσιών.

— Καταμέτρηση τών άντικειμένων.

— Ταύτιση τών άντικειμένων.

— Περιγραφή τής άρχικής κατάστασης.

— Ταξινόμηση τών άντικειμένων καθ' υλην.

— Προσωρινή έπέμβαση μέ άντισκωριακές ταμπλέτες γιά τήν επιβράδυνση τές κα-
ταστροφικής δράσης τών έντόμων.

— Μεταφορά τής συλλογής (έκτός τών μουσικών οργάνων) στό νέο κτίριο τοΰ Κέν-
τρου Λαογραφίας στήν όδό Ήπίτου 3, γιά τή διεξαγωγή άπεντόμωσης6 μέ ά-
ζωτο (Ν1).

Οί έργασίες καταγραφής τής μουσειακής συλλογής συμπληρώθηκαν μέ τή σύν-
ταξη καταλόγων, δελτίων, ,εύρετηρίων καί ύποκαταλόγων γιά τήν καλύτερη καί άμε-
σότερη πρόσβαση στά άντικείμενα τής συλλογής όπως:

— Εύρετήριο μέ τήν άκριβή θέση τοΰ κάθε άντικειμένου, τόσο στό χώρο τοΰ Κέντρου
Λαογραφίας, όσο καί στήν άποθήκη τής όδοΰ 'Αρεοπαγίτου7.

— Εύρετήριο μέ τά άντικείμενα πού δεν είχαν αριθμηθεί οΰτε καταγραφεί ποτέ.

— Σύνταξη εύρετηρίου μέ τοπικές ονομασίες:

Παράδειγμα:

ΠΟΔΙΑ (ΠΟΔΕΑ)

'Αττική: καλτσοσκούτι
Μεσόγεια: μισοποδιά, «ποόέ με κλίντε»
"Ηπειρος: ξωτραχηλιά, ποδιά
Πωγώνι: σαγιακοποδιά
Θεσσαλία: τσόχινη
(Καραγκούνηδες) πεστιμάλι («πεστιμάΧ ), χρυσή ποδιά

6. Τά μουσικά όργανα συντηρούνται ήδη μέ τήν έπιστημονική έπιμέλεια τοϋ Μουσείου Λαϊ-
κών 'Οργάνων άπό τήν ειδική συντηρήτρια κ. 'Ελίζα Πολυχρονιάδου. Συντηρούνται έπίσης τά υφα-
σμάτινα άντικείμενα άπό τήν ειδική συντηρήτρια υφάσματος κ. Καλλιόπη Καβάσιλα.

7. 'Ορισμένα άπό τά άντικείμενα τής συλλογής έχουν καταστραφεί άνεπανόρθωτα. Στό βιβλίο
εισαγωγής ύπάρχει έπίσης ή σημείωση ότι μερικά χάθηκαν καί «έφθάρησαν» τήν περίοδο τοΰ πο-
λέμου ή τής κατοχής.
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Θράκη πιτσίρκα, μιτσάλα

'Ανατολική ποδιά, ποδε μπάρδε, ποδε νονσερίσε, πόδε, πελονζι, μπρονσένια,
μπροστοποδιά

"Εβρος μεσάλες

(Σαρακατσάνοι (Θράκης) ροϋχο, παναούλα νυφική
Σουφλί θνμιατή, χαλένια
'Ιόνια νησιά Κέρκυρα βελένια

Κρήτη μπροστέλα, μπροτσέλα, μπροστοποδιά, μαντήλα
Μακεδονία κίσταλα

(Βλάχοι) βλαστιώτικη
(Ανατολική)
Σέρρες σκουτί
(Κεντρική)
Νάουσα πρέγατσ'

(Δυτική) Φλώρινα φούτα, Κοζάνη φίρτα, λαζαρίνικη, μαΐσια
Πελοπόννησος μπροστέλα, πόδε, κρητική
Κορινθία κολονάτη
Πόντος φούτα

Στερεά Ελλάδα ξωτραχηλιά, ποδιά
Φθιώτιδα ρούχινη
'Αταλάντη ρουχένια
Εύβοια φέλπινη

Σύνταξη ευρετηρίου μέ τίς τεχνικές κατασκευής τών άντικειμένων τής συλλογής.
Παράδειγμα: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΥΦΑΝΤΟ: άπολυτό, δεξιμάτο, δίμιτο, διπλό πανί, κι-
λίμια, κλωστά, κουβαριαστά, κουσκουσελίδικο, μασουρωτά, μονό πανί, ξεφαδια-
στά, ((τά πολύτιμα», ρασές, σανιδωτά, σπαθωτά, στρεπτά, συρτά, τριοπατήτηρο,
χυτά, «υφαντά με θηλιές» κ.λπ.
Παράδειγμα υποκατηγορίας στό λήμμα:

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΥΦΑΝΤΟ - μέ θηλιές:

βεργωτά / περαστά με τή βέργα (Δυτική Μακεδονία).

θηλωτά (Χαλκιδική).

κουσκουσελίδικα (Κρήτη).

ναρθήκια (Βυζαντινά).

σκουλωτά (Θράκη).

φλοκωτά / φλοκιαστά (Μακεδονία, Ρουμλούκι) κ.ά.

Ευρετήριο υφαντών άνάλογα μέ τό διάκοσμο (χρώμα καί σχέδιο):
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ΥΦΑΝΤΟ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Λουριαστά, λουρωτά, άραδωτά, λουράτα, ταρακλιά, χτενωτά, γεράνια, καμπω-

τά, κλουβωτά, καφασούδια, ψηφωτά, κουταλίδικα, δεξιμάτα, σκεμπελίδικα, ούγια-

στά, κενάρια, τσοσμέδες, γκιολίδικα, άνταμωτά, νταβανωτά, σαντρατσωτά, μαρμα-

ροδίμιτο, βυζαντινά, ξοπλιαστό, ξεβλαντί κλπ.

— Συγκέντρωση πληροφοριών γιά τά άντικείμενα άπό τά χειρόγραφα τοϋ ΚΕΕΛ.
Ή άναζήτηση αύτή, ή όποία τεκμηριώνει τή σχέση τών άντικειμένων μέ τίς τε-
χνικές τους, τόν τρόπο κατασκευής τους, τή χρήση τους, καί τά ήθη καί έθιμα μέ
τά όποια συνδέονται, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιά τήν άξιοποίηση τοΰ εθνογραφι-
κού ύλικοΰ.

— Βιβλιογραφική ερευνά γιά τήν τεκμηρίωση τών άντικειμένων τής συλλογής.
Στήν άρχή έγινε ή έπιλογή ένδεικτικής βιβλιογραφίας κατά κατηγορία, άνά τεχνική
κ.λπ. καί άργότερα άρχισε ή συστηματική έρευνα κατά μουσειακό είδος8.

— Δημιουργία μιάς στοιχειώδους μουσειολογικής βιβλιοθήκης9.

— Συστηματική άκόμη έρευνα έγινε γιά την άντιμετώπιση τής συντήρησης τών άν-
τικειμένων καί ιδιαίτερα δσον άφορά στις προβληματικές περιπτώσεις προχωρη-
μένης φθοράς καί άποσύνθεσης τής συλλογής (αβγά, ψωμιά, ορισμένα υφάσματα
καί ύφαντά).

— Ευρετήριο μέ τά άντικείμενα πού χρειάζονται άέρια άπεντόμωση.

—"Ερευνα στήν ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία γιά τή συντήρηση.

— Κατάλογος βιβλίων πού άφοροΰν στή συντήρηση, γιά τόν έμπλουτισμό τής βιβλιο-
θήκης τοΰ ΚΕΕΛ.

—"Εγινε έπίσης μελέτη καί καταγραφή τών ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών10

8. Έκτος άπό τήν Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου κατά τήν βιβλιογραφική μας άναζήτηση ουσια-
στική υπήρξε ή πρόθυμη βοήθεια τοΰ έρευνητή τοΰ Κέντρου κ. Παναγιώτη Καμηλάκη.

9. Στ. Α. Παπαδόπουλος - Μ. Ευθυμίου, Ή βιβλιοθήκη τοΰ έθνογραφικοΰ
μουσείου, Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 175-180.

10. Ράνια Τσιτσιλώνη, 'Αποθήκευση καί έκθεση ξύλινων άντικειμένων. Περιβαλ-
λοντικές συνθήκες, τρόποι καί ύλικά, Πρακτικά 'Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογρα-
φικών 'Αντικειμένων ('Αθήνα 7-10 Νοεμβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, (στό έξής: Πρακτικά Συντή-
ρησης), σελ. 49-52, Μαρίνα Λυκιαρδοπούλου, Προληπτική συντήρηση στά μουσεία:
ϊλεγχος τοΰ περιβάλλοντος, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 43-45, Νίκος Μίνως, Φορητά
έργα ζωγραφικής: διατήρηση καί προστασία, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 19-20, Στέργιος
Στασινόπουλος, Δομή καί συμπεριφορά τοΰ ξύλου, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 31-34,
'Ιωάννα Κωνσταντίνου, Συντήρηση χαρτιοΰ ή σωστή προστασία τών χάρτινων εκθεμά-
των, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 63, Γεωργιάννα Μωραΐτου, Συντήρηση λαογρα-
φικών κεραμεικών, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 71-73, Καλλιόπη Καβάσιλα, Εισάγω-
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διατήρησης τών άρχειακών καί μουσειακών υλικών τοΰ ΚΕΕΛ, πού θά στεγάσει
το κτίριο τοΰ Κέντρου Λαογραφίας στήν όδό Ήπίτου 3, όπου σέ συνεργασία μέ
τον άρχιτέκτονα-μελετητή θά διαμορφωθοΰν ειδικοί χώροι, πού θά πληροΰν τις
προϋποθέσεις αύτές.

Παράλληλα μέ τις πρώτες έπεμβάσεις διάσωσης τής συλλογής άρχισε ή τεκ-
μηρίωση της καί ολοκληρώθηκε ή θεματική ταξινόμησή της σέ τρεις κύριες κατη-
γορίες11. Οί ενότητες πού περιλαμβάνονται είναι οί έξής:

Α. ΤΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

01 τεχνικές παραγωγής
Οι τεχνικές μεταποίησης
01 τεχνικές κατανομής
Χρήση

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Λατρεία
'Επικοινωνία
Κοινωνική οργάνωση
Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Μουσική

Τραγούδια, παροιμίες, παραμύθια κ.α.

Σύμφωνα μέ αύτές τις κατηγορίες καί τις ύποδιαιρέσεις τους δημιουργήθηκε
ένα δέντρο πληροφοριών καί έγινε σχεδιασμός βάσης δεδομένων στόν Η/Υ γιά τήν
ψηφιακή αρχειοθέτηση τές συλλογής. Παράλληλα έγιναν καί άλλα επιμέρους «δέντρα
πληροφοριών» γιά τήν καλύτερη λειτουργία τοΰ προγράμματος, όπως γιά τις ύλες

γή στή συντήρηση τοϋ υφάσματος, Πρακτικά Συντήρησης, ο.π., σελ. 75-78, IGOM, Προληπτική
συντήρηση στά μουσεία, έλεγχος τοΰ φωτισμού, έλεγχος τοΰ κλιματισμοΰ, 'Αθήνα 1995, σελ. 16-37,
Βασιλική Χατζηγεωργίου, 'Οδηγός Προληπτικής Συντήρησης Φωτογραφικών 'Αρ-
χείων καί Συλλογών, 'Αθήνα 1995, Γ. 'Αλεξίου -Μ. Λυκιαρδοπούλου, Ή προστασία
τής πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιβαλλοντικές παράμετροι καί συντήρηση, Πρακτικά Α' Συνάν-
τησης Μουσειολογίας ('Αθήνα, 29-31 'Οκτωβρίου 1984), 'Αθήνα 1987, σελ. 158-168.

11. Στ. Παπαδόπουλος, 'Οργάνωση καί λειτουργία ένός σύγχρονου έθνογραφικοΰ μου-
σείου, 'Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 138-158, 'Ε λ. Ρωμαίου-Καρασταμάτη.
Συγκρότηση καί οργάνωση τής Λαογραφικής συλλογής, Λαογραφικά μουσεία καί συλλογές. Όργά-
νωση-Λειτουργία, 'Αθήνα 1985, σ. 29-34, Γιώργος Σπέης, Παραδοσιακές τέχνες καί έπαγ-
γέλματα, 'Αθήνα 1995, Σ τ έ φ . Ή μελλος-Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Παρα-
δοσιακός ύλικός βίος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ('Ερωτηματολόγιο), έκδ. Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνι-
κής Λαογραφίας άρ. 13, 'Αθήνα 1983, Γ. Οίκονομάκη-Παπαδοπούλου, Καταγραφή
'Εθνογραφικών Συλλογών τοϋ ΠΛΙ, 'Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 169-174.
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τών άντικειμένων, τίς πολιτισμικές ενότητες, τή διοικητική διαίρεση ττς Ελλάδος
καί τής Κύπρου. Παράδειγμα, στή βάση δεδομένων γιά τίς υλες12:

Α'. 'Οργανικές ν λες :

1. Φυτικής προέλευσης: Ξύλο, ύφασμα (βαμβάκι, λινάρι, καννάβι, σπάρτο), κα-
λάμι, ψαθί, χαρτί.

2. Ζωικής προέλευσης: Κερί, δέρμα, όστρακο, κόκκαλο, κέρατο, ύφασμα (μαλ-
λί, μετάξι).

Β' 'Ανόργανες ϋλες :

Μέταλλο, πέτρα, κεραμικό, γυαλί, γύψος.

Τέλος μέ βάση τήν έρευνα, τίς καταγραφές, τίς ταξινομήσεις καί τίς βάσεις δε-
δομένων σχεδιάστηκε άπό τούς ειδικούς προγραμματιστές13 ένα δελτίο, σύμφωνα μέ
τό όποιο γίνεται τώρα ή ψηφιακή άρχειοθέτηση τών άντικειμένων τής συλλογής. Τό
δελτίο αύτό περιλαμβάνει τά εξής πεδία:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Γενικές πληροφορίες

— Κωδικός δελτίου

(άφορα μόνον τόν Η/Υ).

— Είδος - χαρακτηρισμός άντικειμένου

Αύτό τό πεδίο συνδέεται μέ τό δέντρο πληροφοριών πού περιέχει τή γενική κα-
τηγορία, τήν κατηγορία, τήν ειδική κατηγορία, τήν υποκατηγορία, τό είδος καί τήν

12. Καλλιόπη Καβάσιλα, Διατήρηση - Συντήρηση υφασμάτων, Πρακτικά 'Εκπαιδευ-
τικού Σεμιναρίου Λαογραφικά μουσεία καί συλλογές. 'Οργάνωση - Λειτουργία, ('Αθήνα 7-10 Μαίου
1985 ), 'Αθήνα 1988, σελ. 37-40 (στό έξής Πρακτικά Λαογραφικά Μουσεία... ), Ρ ά ν ι α Τσιτσι-
λ ώ ν η, Προστασία - Διατήρηση - Συντήρηση τοϋ ξύλου, τής ιδίας. Προστασία καί συντήρηση τοΰ
μετάλλου, σελ. 41-46, Κ ω ν. 'Α σ η μ έ ν ο ς, Προβλήματα καί συντήρηση τοΰ όργανικοΰ ύλικοΰ
— ιδιαίτερα τοϋ δέρματος, Πρακτικά 'Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογραφικών 'Αντι-
κειμένων ('Αθήνα 7-10 Νοεμβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, σελ. 59, I. Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ - Γ. 'Η-
λιοπούλου, 'Ανόργανη Χημεία, 'Αθήνα 1986, σελ. 6-10, Έ λ. Ί ω α κ ε ί μ ο γ λ ο υ, Τά ορ-
γανικά ύλικά στήν τέχνη καί τήν άρχαιολογία, 'Αθήνα 1993, σελ. 85, 90, 123. 'Ιωάννης
Σ μ ι ρ λ ή ς, Πληροφοριακά Συστήματα 'Εθνολογικών Μουσείων, Βώροι 1989.

13. Εύχαριστοΰμε γιά τήν πολύτιμη καί πολύπλευρη βοήθειά τους στόν σχεδιασμό τής βάσης
δεδομένων τούς προγραμματιστές τής 'Εταιρίας Systema Τάσο Χαρίση καί Μανόλη Γκοιμίση.
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ονομασία τοΰ αντικειμένου. Δέν υπάρχει ή δυνατότητα ελεύθερου κειμένου αλλά ή
δυνατότητα προσθήκης νέων κόμβων14.

— Τοπική ονομασία

Συνήθως στά άρχεΐα τοΰ ΚΕΕΛ (βιβλίο εισαγωγής καί χειρόγραφα) τά άντι-
κείμενα έχουν καταγραφεί μόνον μέ τήν τοπική τους ονομασία. Τό πεδίο αύτό δίνει
τή δυνατότητα γραφής περισσότερων άπό μία τοπικών ονομασιών.

— 'Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής

Ό άριθμός εισαγωγής γράφεται πάνω σέ κάθε άντικείμενο. Τά άντικείμε-
να καταχωρήθηκαν μέ τούς άριθμούς τοΰ βιβλίου εισαγωγής. Στήν περίπτωση πού
δύο άντικείμενα έφεραν τόν ϊδιο αύξοντα άριθμό, στό ένα άπό τά δύο δόθηκε νέος
άριθμός. Τό ίδιο καί στήν περίπτωση πού ένα σύνολο άντικειμένων έφερε έναν μό-
νον άριθμό εισαγωγής, όπως στις φορεσιές.

— Παλαιός αριθμός

Σέ ορισμένα άντικείμενα υπάρχουν παλαιότεροι άριθμοί, όπως στήν περίπτωση
πού φέρουν τόν ΐδιο Α/Α, επειδή προέρχονται άπό άλλες συλλογές ή επειδή υπάρχει
διπλή άρίθμηση έκ παραδρομής.

—'Εθνολογική όμάδα

Οί πολιτιστικές ένότητες έχουν ορισθεί σέ συνεργασία μέ έρευνητές15 τοΰ Κέν-
τρου καί είναι ίδιες μέ αύτές τών άλλων βάσεων δεδομένων του.

— Αυθεντικότητα

Γνήσιο, άντίγραφο, ομοίωμα, μικρογραφία, μακέττα κ.ά.

— Περιγραφή10

Τό κείμενο είναι έλεύθερο. Ό τρόπος περιγραφής εϊναι σύντομος, λεπτομερής,

14. Παράδειγμα: Γενική κατηγορία: Υλικός βίος, Κατηγορία: Γεωργία, Ειδική Κατηγορία:
'Αμπελουργία, Υποκατηγορία: Κλάδεμα, Είδος: 'Εργαλείο, 'Ονομασία: Κλαδευτήρι.

15. Πολύτιμη, γιά τή σύνταξη αύτοΰ τοΰ καταλόγου, ύπήρξε ή βοήθεια όλων τών ερευνητών
τοΰ ΚΕΕΛ.

16. Système Descriptif des Objets Domestiques Français, Musée national des arts
et traditions populaires, Centre d'ethnologie française, éditions des Musées Nationaux, Pa-
ris 1977, Typologies du vêtement et du couvre-chef. Matières, morphologie, décor. Aspects
culturels, Editions des Musées Nationaux, Paris 1988, Nicole de R e y n i e s, Le mo-
bilier domestique, vocabulaire typologique, principes d'analyse scientifique, Paris 1967.
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ακριβής, μέ συγκεκριμένη σειρά καί μέ άποφυγή επανάληψης τών στοιχείων που άνα-
φέρονται σέ άλλο πεδίο, όπως τό χρώμα, τό μέγεθος κλπ17.

Κατασκευή

— Τόπος

Τό πεδίο αύτό συνδέεται μέ τή βάση δεδομένων τοΰ γεωγραφικού χάρτη. Οί
πληροφορίες προέρχονται άπό τά χειρόγραφα, ε'ίτε άπό τό βιβλίο εισαγωγής, είτε
άπό διάφορες δημοσιεύσεις.

— Χρόνος

— Διαστάσεις ("Υψος, μήκος, πλάτος )

— Βάρος

— Τεχνική

— Τεχνίτης
—"Υλη

Χρήση

— Τόπος

— Χρόνος

— Λειτουργία

— Νέα χρήση

Σημειώνονται οί πολλαπλές χρήσεις τοΰ άντικειμένου, καθώς καί οί έπάλληλες
χρήσεις του [Παράδειγμα: ή τσαμπουσιά, Α/Α 785, είναι μουσικό όργανο άλλά
συγχρόνως δοχείο μεταφοράς καί μέτρησης],

'Απόκτηση

— Τόπος

— Χρόνος

— Τρόπος άπόκτησης

Τά άντικείμενα προέρχονται άπό δωρεά ή άγορά καί σπάνια άπό παρακαταθήκη.

— Δωρητής ή πωλητής

Παράλληλα μπορεί νά προστεθεί τό δνομα τοΰ μεσολαβητή γιά τήν άγορά ή τήν
δωρεά, πού συνήθως πρόκειται γιά τόν έρευνητή.

— 'Αξία / 'Αριθμός παραστατικού

17. L'Art Populaire à travers quelques ouvrages, Société des Amis de la Bibliotèque
Forney, Paris 1980, 59pp. (Catalogue d'ouvrages traitant de l'art populaire par pays, réalisé
par la société des amis de la bibliotèque Forney et la société d'encouragement aux metiers
d'art).
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"Ερ ε υ ν α

— Ερευνητής / Χρόνος ερευνάς / Είδος ερευνάς

Συνήθως τά αντικείμενα προέρχονται άπό άποστολές τών ερευνητών τοΰ Κέν-
τρου καί εϊναι γνωστός ό χρόνος τής έρευνας καί τό εϊδος.

— Συλλέκτης

— Πληροφοριοδότης

Στά χειρόγραφα άναφέρεται συχνά τό όνομα τοΰ πληροφοριοδότη καί ή ίδιό-
τητά του, π.χ. ό τάδε... παπάς τοΰ χωριοϋ... τό έτος... ήλικία...

— Συντάκτης

— Χρόνος σύνταξης
Τεχνικό δελτίο

— Φωτογραφία

Ή βάση δεδομένων τής μουσειακής συλλογής θά εϊναι συνδεδεμένη μέ τήν ψη-
φιακή αρχειοθέτηση τοΰ φωτογραφικού άρχείου18. Ένα άντικείμενο δέν θά συνο-
δεύεται μόνον άπό τίς φωτογραφίες του (διάφορες όψεις, λεπτομέρειες κ.λπ. ), άλλά
άπό άπεικονίσεις έθίμων, τελετουργιών καθώς καί τοΰ τρόπου χρήσης του.

— Θήκες ήχου, ταινίας, video, σχεδίου, διαφανειών, άρνητικών.

'Αναλυτικά στοιχεία στή βάση δεδομένων τοΰ φωτογραφικού άρχείου.
Φάκελοι

— Φάκελος συντήρησης

Παραπομπή σέ άντίστοιχο άναλυτικό δελτίο συντήρησης.

— Τεχνικός φάκελος

'Αφορά τά οπτικοακουστικά μέσα πού συνοδεύουν τήν άρχειοθέτηση.
Θέση

— Τοποθεσία

Δηλώνεται ή άκριβής θέση τοΰ άντικειμένου, έκθεσιακός χώρος (αίθουσα, προ-
θήκη), άποθήκη (έρμάριο), εργαστήριο συντήρησης.
Υπόλοιπα

— Παρατηρήσεις
—Εκθέσεις

— Βιβλιογραφία

18. Μετά τήν πρώτη ταξινόμηση τών άντικειμένων ή δημιουργία ένός όργανωμένου φωτογρα-
φικού άρχείου άρχισε νά γίνεται άπαραίτητη καί τό εν α μέλος τής τριμελούς ομάδας (ή μουσειο-
λόγος Κλεοπάτρα Φατούρου) άσχολήθηκε συστηματικά μέ τή δημιουργία του.
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Τά δελτία αύτά, θά έχουν τή δυνατότητα νά είναι συνδεδεμένα μέ τις ύπόλοιπες
βάσεις δεδομένων τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τόν ύλικό
βίο, τά παραμύθια, τή μουσική και τά τραγούδια, τά χειρόγραφα, τά αινίγματα, τό φω-
τογραφικό άρχεΐο, τή βιβλιοθήκη, τήν εικόνα (video), τόν ήχο κ.ά. Μέ τόν τρόπο
αύτό άξιοποιεΐται τό άρχειακό ύλικό τοΰ ΚΕΕΛ, οί πληροφορίες κάθε δελτίου πολ-
λαπλασιάζονται καί τό άντικείμενο άποκτά τή μέγιστη σημασία του καί τήν άξία
του στό χώρο τής έρευνας.

Μέ τήν ολοκλήρωση τής διαδικασίας τής ψηφιακής άρχειοθέτησης τής συλλο-
γής, μέσα άπό έρευνα, τεκμηρίωση καί εθνολογική μεθοδολογία19, ή πολύμορφη καί
ιδιότυπη αύτή μουσειακή συλλογή άξιοποιεΐται καί θά άποτελέσει μία έκθεση-πα-
ράρτημα τοΰ Κέντρου, ένα ζωντανό πόλο έλξης στήν έρευνητική έργασία του.

Μετά τό πέρας τών προγραμματισμένων έργασιών, τόσο τά έκπαιδευτικά προ-
γράμματα, όσο καί οί περιοδικές εκθέσεις θά μποροΰν νά γίνουν πραγματικότητα.

Ό βασικός στόχος είναι ή ολοκλήρωση τής τεκμηρίωσης τών άντικειμένων,
ό εμπλουτισμός τής συλλογής μέ άλλα άντικείμενα ή άλλο ύλικό τεκμηρίωσης, ή
σωστή έκθεση στό νέο χώρο τοΰ Κέντρου καί ή έκδοση ένός άναλυτικοΰ επιστημονι-
κού καταλόγου. Μέ τόν τρόπο αύτό θά γίνει έμφανής ή συμβολή τοΰ Κέντρου Έρεύ-
νης τής Έλληνικής Λαογραφίας καί στή διάσωση εθνογραφικών άντικειμένων τοΰ
λαϊκοΰ μας πολιτισμοΰ.
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Ελληνικού τμήματος Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) σελ^ 1-39.


