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Ή Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας 'Αλίκη Παληοδήμου απέκτησε τό διδακτορικό της
δίπλωμα μέ θέμα: «Ή άφηγηματική πεζογραφία τοϋ Γεωργίου Δενδρινοΰ».

Ή 'Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας - μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη συμμετέσχε στό:
3ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 5-7 Νοεμβρίου 1993) μέ τήν ανα-
κοίνωση: «'Από τά Πασχαλιάτικα τραγούδια τής περιοχής τών Τρικάλων».
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Κατά τό έ'τος 1994 δέν πραγματοποιήθηκαν λαογραφικές άποστολές γιά έπιτό-
πια έ'ρευνα. Εισήχθησαν 269 νέοι δίσκοι είς διπλούν. Ή εργασία ύποδομής στό Κέν-
τρο (άποδελτίωση ύλικοΰ, άντιβολή, κατάταξη καί εισαγωγή ύλικοΰ στό 'Αρχείο,
πλήν τής άπομαγνητοφωνήσεως ύλικοΰ προηγουμένων λαογραφικών αποστολών καί
εύρετηριάσεως μουσικής ύλης) ύπήρξε ιδιαίτερα περιορισμένη.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα των ερευνητών

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίη-
σε τίς έξής ανακοινώσεις:

1. «Ή τυποβαφική στήν Εύρώπη (18ος-20ός αί.)», στό συνέδριο «Ή ιστορία τοΰ
σταμπωτοΰ, 19ος-20ός αιώνας», Λάρισα 15-17.4.1994.

2. «Οί παραδόσεις γιά τόν Μεγαλέξανδρο στήν περιοχή τοΰ 'Ολύμπου» στό συνέδριο
«Ό Όλυμπος διαμέσου τών αιώνων», 'Ελασσόνα 26-28.8.1994.

3. «Ή θρησκευτική ζωή τών Σαρακατσάνων» σέ συνέδριο γιά τούς «Σαρακατσά-
νους, Θεσσαλονίκη 30.9-2.10.1994.

4. «Οί Πελοποννήσιοι στόν 'Αμπελώνα καί ή συμβολή τους στή δημιουργία τοΰ νέου
οίκισμοΰ» συνέδριο «Ό 'Αμπελώνας καί ή περιοχή του» ('Αμπελώνας Λαρίσης
3-5.11.1994.

Διαλέξεις:

1. Διαβατήρια έ'θιμα τής πρώτης τοΰ έ'τους» στήν κοπή τής πίττας τοΰ Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός» (10.1.1994).

2. 'Αναδρομική Πρωτοχρονιά. Συλλογικό έ'θιμο τής κοπής τής βασιλόπιττας, Ρότα-
ρυ Βόλου, (30-1-1994).

3. «Ή λαογραφική έρευνα γιά τή Θράκη» (Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου 'Αθη-
ναίων, 24-25 Μαΐου 1994).

1. Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία έξελέγη στις
3 Μαρτίου τοΰ 1994, άνέλαβε τά καθήκοντά της στίς 26 'Οκτωβρίου τοΰ ιδίου έτους. Γιά τό
λόγο αύτό και επειδή δέν τής παραδόθηκαν Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής 'Εφορευτικής 'Ε-
πιτροπής (1986-1993) ή άναλυτική σύνταξη Πεπραγμένων δέν κατέστη δυνατή.
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Τέλος έλαβε μέρος σέ επίκαιρες έκπομπές στήν τηλεόραση (έθιμα Μ. έβδομά-
δος καί Πάσχα).

Ό ερευνητής Β' βαθμίδας, Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις:

1. «Λαϊκά δρώμενα» στό Α' Πανελλήνιο Συνέδριο στήν Κομοτηνή (Νοέμβριος 1994).

2. «Τοπικά έθιμα — δρώμενα τοϋ Δωδεκαημέρου στήν Καλή Βρύση Σερρών» ('Ια-
νουάριος 1994).

3. «Ό Μέγας 'Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση (σέ εκδήλωση γιά τή Μακεδονία
στό 'Ηράκλειο 'Αττικής.

Τέλος πραγματοποίησε λαογραφικοΰ περιεχομένου μάθημα στό άνοιχτό Πανε-
πιστήμιο τού Δήμου Θεσ/νίκης (Φεβρουάριος 1994) καθώς καί έπίκαιρες ραδιοφω-
νικές καί τηλεοπτικές έμφανίσεις.

Ό έρευνητής Β' βαθμίδας, 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. «Ή διαπραγμάτευση τής συλλογικής ταυτότητας στούς "Ελληνες Βλάχους τοΰ
Κεφαλόβρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου» στό συνέδριο «Οί Βλάχοι στήν 'Ιστορία
τοΰ 'Ελληνισμού: Παρελθόν-προοπτικές» (Βέροια 24-26/6/1994).

2. «Γυναίκες, γάλα, συγγένεια. Κοινά παλαιοβαλκανικά στοιχεία στόν λαϊκό
πολιτισμό τών βαλκανικών λαών», στό Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατο-
λικής Εύρώπης, Θεσσαλονίκη 29/8-3/9/1994.

Έπίσης πραγματοποίησε τις έξής ομιλίες:

1. «Τό Κέντρο Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών» στό σεμινάριο «Γνωριμία μέ
τούς φορείς» στούς τελειοφοίτους τοΰ Τμήματος Κοινων. Πολιτικής καί Κοινω-
νικής 'Ανθρωπολογίας τοΰ Παντείου Παν/μίου (15/3/1994).

2. «Ή συμβολή τής Κοινων. 'Ανθρωπολογίας στή μελέτη τών συστημάτων συγγέ-
νειας» στούς φοιτητές τοΰ Τμήματος Κοινων. Πολιτικής καί Κοινωνικής 'Ανθρω-
πολογίας τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου (18/11/1994).

Ή έρευνήτρια Γ' βαθμίδας, Μιράντα Τερζοπούλου:

Συνέγραψε έπιστημονικό εισαγωγικό κείμενο καί σχόλια στά τραγούδια τοΰ
δίσκου «Τά 'Αποκριάτικα. 'Ανίερα ιερά» τής σειράς «Τραγούδια στόν κύκλο τοΰ
Χρόνου», έκδ. τοΰ Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου
(Φεβρουάριος 1994).

Πραγματοποίησε τήν άνακοίνωση: «Ή φυματίωση ώς μεταφορά καί ή εικόνα της
στήν νεοελληνική λογοτεχνία» στό συνέδριο «Φυματίωση στήν Ελλάδα. Παρελθόν,
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Παρόν καί Μέλλον», πού οργάνωσε ή Ελληνική "Ενωση κατά της φυματίωσης καί
τών νόσων τοΰ άναπνευστικοΰ συστήματος.

Πραγματοποίησε σειρά μαθημάτων μέ θέμα «Δημοτικό τραγούδι καί Κοινω-
νία» στό Λύκειο 'Ελληνίδων.

Συμμετέσχε στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Ναυπηγική καί πλοία στήν 'Ανατο-
λική Μεσόγειο κατά τόν 18ο καί 19ο αιώνα» (Χίος 4-7/6/1994) ώς μέλος τής 'Ορ-
γανωτικής 'Επιτροπής του.

Διετέλεσε έπιστημονική Σύμβουλος καί συγγραφέας κειμένων έκπαιδευτικής
ταινίας μέ θέμα «Γυναικείοι 'Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί» γιά τις άνάγκες δι-
δασκαλίας σέ επιμορφωτικά σεμινάρια τοΰ Κέντρου τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής
'Ελλάδος ('Ιανουάριος 1994).

Ή ερευνήτρια Γ' βαθμίδας, 'Ελένη Ψυχογιοΰ, πραγματοποίησε σειρά μαθη-
μάτων μέ θέμα «Δημοτικό τραγούδι καί Κοινωνία» (τραγούδια τοΰ γάμου, τής ξενι-
τειάς, τών έορτών) στό πλαίσιο τοΰ σεμιναρίου «Κατάρτιση στή διδασκαλία του ελ-
ληνικού χοροΰ», πού οργάνωσε τό Λύκειο 'Ελληνίδων (1993-1994).

Ό έρευνητής Γ' βαθμίδας, Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις:

1. «Ή έξέλιξη τής ίστιοφόρας ναυτιλίας τοΰ Λιτοχώρου Πιερίας», στό συνέδριο «Ό
"Ολυμπος διαμέσου τών αιώνων» (26-28/8/1994).

2. «Ή ληστεία στήν Πιερία καί ή έξορία τών Σαρακατσάνων τής περιοχής στή Β.
Μακεδονία γιά τή συμμετοχή τους σ' αύτή» στό Συνέδριο γιά τούς Σαρακατσά-
νους (30/9-2/1994).

Ή έρευνήτρια Γ' βαθμίδας, 'Αλίκη Παληοδήμου:
1. 'Αναγορεύτηκε διδάκτωρ τής Νεοελλ. Φιλολογίας τοΰ Παιδαγωγικού Τμήματος
τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΑΤΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΑΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ τοϋ ΚΕΕΛ
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Παρά τις δυσκολίες πού άντιμετώπισε τό Κέντρο Λαογραφίας, έξαιτίας τών δι-
καστικών άγώνων, μέ άφορμή τήν προσπάθεια τής έρευνήτριας "Αννας Παπαμιχαήλ -
Κουτρούμπα νά έπανέλθει στή θέση τοΰ Διευθυντή πού κατείχε πριν άπό τήν ισχύ
τοΰ Νόμου περί τής "Ερευνας, τό 1995 πραγματοποιήθηκε άξιόλογο έ'ργο άπό τήν


