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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
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έκλεγμένη Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία διηύθυνε το
Κέντρο μέχρι τον Δεκέμβριο τοΰ 1995, δταν μέ άπόφαση τής Συγκλήτου ή Διεύθυν-
ση τοΰ Κέντρου άνατέθηκε στον έρευνητή Α' βαθμίδας Άγγελο Δευτεραϊο. Μέ τήν
άμέριστη συμπαράσταση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου καί τής Διοι-
κήσεως τής Ακαδημίας έπιτεύχθηκε το άκόλουθο έργο:

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1995 δημιουργήθηκε στοιχειώδης ύλικοτεχνική ύποδομή
γιά τήν άξιοπρεπή έργασία τών ερευνητών στό χώρο τοΰ Κέντρου μέ τήν προμήθεια
καθισμάτων καί τήν επισκευή καί καθαρισμό τών παλαιών γραφείων καί καθισμά-
των. 'Αγοράστηκε, έπίσης, μεγάλο τραπέζι άναγνωστηρίου γιά τήν εξυπηρέτηση
τών έρευνητών, επισκεπτών τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου.

'Αγοράστηκαν ειδικές δελτιοθήκες γιά τήν άρχειοθέτηση τών αποδελτιωμένων
τραγουδιών καί παραμυθιών.

Απονεμήθηκαν οί έκκρεμοΰντες άπό τό 1986 έπαινοι, ύψους 6,5 εκατομμυρίων
δραχμών στούς Συλλογείς λαογραφικού ύλικού (46 έπαινοι).

Μουσική Συλλογή

'Ολοκληρώθηκε ή μελέτη δημιουργίας Studio γιά τήν άντιγραφή σέ ψηφιακή
μορφή καί διάσωση τοϋ πολύτιμου γιά τό Κέντρο μουσικοΰ ύλικοΰ, χωρίς νά διακυ-
βεύεται ή μοναδικότητά του. Ή μελέτη έγινε άπό τόν άκαδημαϊκό κ. Πάνο Λιγομε-
νίδη σέ συνεργασία μέ τή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμη-
λάκη, μέ βάση τίς προτάσεις τών ειδικών μουσικολόγων Γ. Άμαργιανάκη, Λ. Λιά-
βα καί Μ. Δραγούμη καί τοΰ τεχνικού Γιάννη Σμυρναίου. Δείγμα του προς διάσω-
σιν μουσικοΰ ύλικοΰ άντεγράφη σέ ειδικό Studio μέ τήν έπιμέλεια τής έρευνήτριας -
μουσικού Μαρίας Ανδρουλάκη. Τό Πρόγραμμα, κόστους περίπου 20 έκατομμυρίων
δραχμών, μέρος τών όποιων καλύπτει έπιχορήγηση τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού (5
έκατ. ), εγκρίθηκε άπό τή Σύγκλητο τής Ακαδημίας.

Μουσειακή Συλλογή

Τά άντικείμενα τής Μουσειακής Συλλογής, πού βρίσκονται άκόμη χωρίς φρον-
τίδα σέ άκατάλληλο χώρο, έπισκέφθηκε όμάδα ειδικών μουσειολόγων καί συντηρη-
τών τοΰ Μουσείου 'Ελληνικής Τέχνης καί ύπέβαλε έμπεριστατωμένη έκθεση γιά τήν
άμεση άνάγκη συντήρησης. "Ηδη σέ συνεννόηση μέ μουσειολόγους τοΰ Μουσείου
'Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης καί τής 'Εταιρείας 'Ελληνικής. Μουσειολογίας προωθεί-
ται ή διαδικασία γιά τή συντήρησή τους. Τά μουσικά όργανα, τά όποια άποτελοΰν
μέρος τής Συλλογής, άνέλαβε νά συντηρήσει τό Μουσείο Λαϊκών Μουσικών 'Οργά-



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1995

347

νων μέ τήν ευγενική φροντίδα τών μουσικολόγων Γ. Άμαργιανάκη και Λ. Λιάβα.
Μέ τήν καθοδήγηση τής Διευθύντριας Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη έγινε άπό ομάδα
φοιτητών ή καταγραφή σέ ειδικές καρτέλες τών άντικειμένων τής μουσειακής Συλ-
λογής.

Προγράμματα

1. "Εχει έγκριθεϊ άπό τήν Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας Πρόγραμμα τών
ερευνητών τοΰ Κέντρου 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη καί Ελένης Ψυχογιού με θέμα:
«Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», τό όποιο εύρίσκεται
σέ έξέλιξη, παράλληλα μέ τά άλλα προγράμματα τοΰ Κέντρου.

2. Με τή συμπαράσταση τοΰ 'Αντιπροέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Γιάγκου
Πεσμαζόγλου ώς Προέδρου τής 'Επιτροπής 'Ερευνών καί τήν έποπτεία τού άκα-
δημαϊκοΰ κ. Πάνου Λιγομενίδη, ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου-Καμηλάκη ύπέβαλε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα μηχανοργάνωσης τοΰ Κέν-
τρου γιά τό Β' Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης στό Υπουργείο Παιδείας, ύψους
348 έκατομμυρίων δραχμών. Τό Πρόγραμμα αύτό θά συμβάλει άποφασιστικά
στήν άξιοποίηση, μέ τή βοήθεια τής Πληροφορικής, τοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου.

Προσωπικό

'Από τόν Σεπτέμβριο τό Κέντρο, μετά άπό σχετική προκήρυξη στόν τύπο καί
συνέντευξη ένώπιον άκαδημαϊκών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί τής Διευθύντριας
τοΰ Κέντρου, άπέκτησε τέσσερις άξιολόγους συνεργάτες, μέ άποσπάσεις άπό τήν
Μέση έκπαίδευση. Πρόκειται γιά τούς:

1. 'Αργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγο-φιλόλογο, ύποψήφια διδάκτορα Λαογραφίας,
άποσπασμένη άπό τό Βαρβάκειο 'Αθηνών.

2. Χριστίνα Πετροπούλου, φιλόλογο, ύποψήφια διδάκτορα Κοιν. 'Ανθρωπολογίας,
άπό τό ΤΕΛ Κώ Δωδεκανήσου.

3. Ειρήνη Τουντασάκη, διδάκτορα Κοιν. 'Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη άπό τό
Γυμνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας καί,

4. Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, φιλόλογο, άποσπασμένη άπό τό 33ο Λύκειο 'Αθηνών.

Κτίριο

Στό πλαίσιο τής άσφάλειας καί άξιοποίησης τοΰ ΰλικοΰ, τής βελτίωσης τών
συνθηκών εργασίας καί αισθητικής τοΰ ΚΕΕΛ είχε προταθεί άπό τή Διευθύντρια
τοΰ Κέντρου καί είχε γίνει ομόφωνα δεκτή άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή ή άνα-
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ολονύκτια, παρασκευή τής παραδοσιακής «κουρκούτας», κοινό γεύμα, νεκρόδειπνα
στά νεκροταφεία, παραδοσιακό γλέντι κ.α.).

Ό έρευνητής Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε λαογραφική αποστολή
στο νομό Πέλλης καί «έπ' εύκαιρία» αποστολή στο Άργος προκειμένου νά κατα-
γράψει ύλικό γιά τά άστικά έπαγγέλματα τής περιοχής "Αργούς κατά τόν 19ο καί
20ό αιώνα.

Ή έρευνήτρια 'Αλίκη Παληοδήμου πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Θεσπρωτίας, κατά τήν οποία εκτός άπό τό ποικίλο πλούσιο ύλικό, βιντεο-
σκόπησε ενδιαφέροντα έθιμα λαϊκών πανηγυριών.

Ή έρευνήτρια-μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη πραγματοποίησε τή λαογραφική
άποστολή της στό νομό Δωδεκανήσου.

Τεχνικός εξοπλισμός

'Από τόν Νοέμβριο τό Κέντρο άπέκτησε ενα δεύτερο Η/Τ γιά τις άνάγκες τής
γραμματειακής ύποστήριξης.

Χειρόγραφες Συλλογές

Στό Κέντρο εισήχθησαν 13 χειρόγραφες συλλογές λαογραφικού ύλικοΰ. 'Από αύ-
τές έπτά κατατέθηκαν άπό έρευνητές καί συνεργάτες τοΰ Κέντρου καί οί ύπόλοιπες
εξι άπό Συλλογείς έκτός τοΰ Κέντρου οί όποιοι έπαινέθηκαν μέ ή χωρίς χρηματική
άμοιβή γιά τήν έργασία τους.

1. 4514, Μαρία 'Ανδρουλάκη, έρευνήτρια-μουσικός ΚΕΕΛ. Κάσος ('Αγία
Μαρίνα), Ρόδος (Κρητηνίας, Σιάννα, Μονόλιθος, Άπολακκιά), Λαογραφική άπο-
στολή άπό 16 Αύγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 1995 στό νομό Δωδεκανήσου, σχ. 8ο,
σελ. 1406.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά κ.ά.). II. 'Υλικός βίος: Α' κατοικία, έπιπλα, σκεύη,
Β' Ένδυμα - ύπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, Γ' Τροφή. Επαγγελματικός Βίος, Δ' Γεωργία, Ε'
Ελαιοκομία, ΣΤ' "Αλλες γεωργικές καλλιέργειες, Ζ' Φυτικός κόσμος, Η' Ποιμενικός βίος, Θ' Με-
λισσοκομία. IB' Ζωικός κόσμος. ΙΓ' Βιοτεχνία (ύφαντική, κεντητική, βαφική, ζωγραφική, αλλα
έπαγγέλματα). III. Κοινωνικός βίος Α' Γέννηση - Βάπτιση - Παιδικός βίος. Παιδιές. Β' Γάμος.
Γ' Τελευτή. Δ' Κοινωνική οργάνωση. Ε' Λαϊκό Δίκαιο. 5. χαιρετισμοί, προπόσεις, εύχές, άποτρο-
πές, κατάρες, βλασφημίες, όρκοι (σύνολο 76). IV. Πνευματικός βίος Α' Λαϊκή πίστη καί λατρεία
Β' Μαγεία, δεισιδαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, έπωδές 22, Γ' Λαϊκή ιατρική, Δ' 'Αστρολογία-Με-
τεωρολογία, Ε' Μαντική, ΣΤ' Δημώδης ποίηση, δίστιχα (84), Ζ' Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελες διη-
γήσεις (σύνολο 8). Η' Διηγήσεις διάφορες (σύνολο 11). Θ' παραδόσεις (σύνολο 130). I' Παροιμίες
(174). ΙΑ' Αίνίγματα (11). Λογοπαίγνια 2. IB Εκ τοϋ γλωσσικοΰ θησαυρού (τοπωνύμια, ιδιω-
ματικές λέξεις 22, παρωνύμια 1, έπώνυμα), ΙΓ' Λαϊκή θυμοσοφία. ΙΔ' Μουσική - Χοροί, ΙΕ' Ήχο-



348

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1997

ζήτηση νέου χώρου γιά τή μεταστέγασή του. Οί δυσκολίες γιά τή μεταφορά τοϋ Κέν-
τρου οδήγησαν, μέ προσωπική παρέμβαση τοΰ 'Αντιπροέδρου τής 'Ακαδημίας, 'Α-
καδημαϊκού κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου, στήν άπόφαση τής Συγκλήτου γιά μεταστέ-
γαση τοϋ Κέντρου στό επί τής όδοΰ Βασ. Σοφίας 79 διαμέρισμα του άειμνήστου
Γεωργίου 'Αθανασιάδη-Νόβα.

Συνεργασία μέ αλλα Ιδρύματα

"Οσον άφορά τή συνεργασία μέ επιστημονικά ιδρύματα σέ κοινά προγράμματα
(Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, "Ιδρυμα Λαμπρά-
κη, Πελοποννησιακό Λαογραφικό "Ιδρυμα, Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας κ.ά.) τό
Κέντρο έ'χει άρχίσει νά προσανατολίζεται προς τήν κατεύθυνση αύτή, μέ γνώμονα
πάντοτε τήν διαφύλαξη τοΰ ύλικοΰ του καί τήν έπιστημονική του άξιοποίηση. 'Επί-
σης, δέχεται καθημερινώς καί εξυπηρετεί μεγάλο άριθμό Ελλήνων καί ξένων έρευνη-
τών καθώς καί φοιτητών, οί όποιοι εργάζονται έθελοντικά γιά τήν προώθηση τών
προγραμμάτων υποδομής τοΰ Κέντρου.

Λαογραφικές αποστολές

Πραγματοποιήθηκαν οί άποστολές τών έρευνητών τοΰ Κέντρου καί εισήλθε στό
Κέντρο μεγάλος άριθμός σελίδων λαογραφικοΰ ύλικοΰ καθώς καί μουσικό καί μαγνη-
τοφωνημένο ύλικό καί βιντεοταινίες.

Ό έρευνητής Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό 'Αρκαδίας.

Ό έρευνητής 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό 'Ιωαννίνων καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή στή Λέσβο κατά τήν όποία βιντεο-
σκόπησε τή θυσία τοΰ Ταύρου (κουλμπάνι) στή Μονή Ταξιαρχών Μανταμάδου (4-6
Μαίου 1995).

Ή ερευνήτρια "Ελένη Ψυχογιού πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή στό
νομό 'Ηλείας καθώς καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή γιά τή φωτογράφηση καί βιντεο-
σκόπηση-καταγραφή τοΰ «Γενιτσαρίστικου χοροΰ» τών 'Απόκρεω στά Λεχαινά 'Η-
λείας ('Απόκριες 1995) σέ συνεργασία μέ τήν άνθρωπολόγο Ρένα Λουτζάκη.

Ή έρευνήτρια Μιράντα Τερζοπούλου πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Λαρίσης καθώς καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή στήν "Ιμβρο, οπου φωτογρά-
φησε καί βιντεοσκόπησε τίς φάσεις τής θρησκευτικής καί λαϊκής τελετής κατά τήν
πανήγυρη τοΰ Ιδαύγουστου (έκκλησιαστικές τελετές, θυσίες ζώων γιά τό κουρμπάνι,
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γραφήσεις τραγουδιών, χορών, διστίχων, παραμυθιών (σύνολο 116). V. "Οργανα - οργανοπαίκτες,
IV. Χάρτες - Σχεδιαγράμματα (σύνολο 23), VII. Φωτογραφίες 379. VIII. Πίνακας πληροφορη-
τών. IX. Πίνακας περιεχομένων.

2. 4515, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Ερευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφική
άποστολή στο νομό 'Αρκαδίας (περιφέρεια Δήμου Τυροσαπουναίικων), 24 Αυγού-
στου - 4 Σεπτεμβρίου 1995.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τον γεωργικό, τόν κτηνοτροφικό καί τόν αλιευτικό βίο, γιά τό γάμο, τή λα-
τρεία, τή μαντική, τίς τροφές, τή μαγεία και τή δεισιδαιμονία· έπίσης παραδόσεις, τραγούδια (κεί-
μενο), ήχογραφήσεις, φωτογραφίες έγρωμες καί ασπρόμαυρες, δικαιοπρακτικά έγγραφα (φωτο-
τυπίες ).

3. 4516, Βασίλειος Σαρλής, Συνταξιούχος 'Επιθεωρητής Δ.Ε. Λαογρα-
φικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ Κορινθίας. Μέρος Β', Α' καί Β' Λαϊκή καί επαγ-
γελματική ζωή, σχ. 4ο, σελ. 47. + σελ. 49.

Περιεχόμενα: Α) Κατοικία, ένδύματα, τροφές. Β) Γεωργική ζωή. Κτηνοτροφική ζωή. Λαϊκή
βιοτεχνία. Νερόμυλοι. 'Αγωγιάτης. Ζωέμπορος, Χαντζής, Οικοδόμος, Λατόμος. Κεραμιδοκάμινο.
'Ασβεστοκάμινο, Σαγματοποιός καί Πεταλωτής.

Β' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ό συλλογέας είναι συνταξιούχος έκπαιδευτικός καί έχει καταθέ-
σει καί κατά τό παρελθόν ύλικό στό Κέντρο Λαογραφίας. Μέ βάση τό 'Ερωτηματολόγιο τοΰ 'Υλικοΰ
Βίου τοΰ Κέντρου συγκέντρωσε μέ ύπευθυνότητα καί έμπειρία στοιχεία κυρίως γιά τόν ύλικό βίο
καί τά έπαγγέλματα τής ιδιαίτερης πατρίδας του.

4. 4517, ΒασίλειοςΔημ. Γιαννόπουλος, Τό χωριό μου Κορφιώτισσα.
'Ιστορία - Λαογραφία - 'Αναμνήσεις, Κορφιώτισσα Κορινθίας, 1994, σχ. 4ο, σελ. 183.
Περιεχόμενα: Πρόλογος - Εισαγωγή - θέση - 'Ιστορία - Πληροφορητές. 'Εγκατάσταση τών πρώτων
κατοίκων. Τοπωνύμια. Κατοικία. 'Ασχολίες τών κατοίκων. 'Ενδυμασία. Μετωνομασία. 'Εκκλησίες.
Προλήψεις καί Δεισαιδαιμονίες. Μαγικά - Ξόρκια - Κακά ονόματα - Γάμος. Γέννηση - Βάπτιση.
Παιδικά χρόνια (διατροφή, σχολείο, παιγνίδια, παραμύθια κ.ά.). Θάνατος (οιωνοί, ένέργειες μετά
τό θάνατο, μοιρολόγια, πένθος κ.ά.). 'Ιδιωματισμοί. Εύχές. Κατάρες. "Ορκοι. Γιορτές (λ. λατρεία).
Παροιμίες, Γενεαλογικό δέντρο. Βιβλιογραφία. Σκίτσα - Φωτογραφίες.

Β' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ή εργασία διακρίνεται γιά τή γνώση τοΰ άντικειμένου καί τήν
ύπευθυνότητα τοΰ συλλογέα. Καλύπτει εύρύ πεδίο λαογραφικών θεμάτων.

5. 4518, Ειρήνη Ταχατάκη, α) Λεύκωμα 41 έχγρώμων φωτογραφιών, σχε-
τικών μέ τήν εικονογράφηση στό βιβλίο τής καταθέτριας «Στή Μινωική Κρήτη»,
β) Λεύκωμα έχγρώμων φωτογραφιών παραδοσιακών κεντημάτων, γ) Κασέτα με 4
τηλεοπτικά έπεισόδια τών οποίων τά κείμενα έχει γράψει ή ίδια.

Γ' έπαινος χωρίς χρηματική άμοιβή. Ή Συλλογέας έχει έπανειλημμένα προσφέρει λαογρ. ύλικό.

6. 4519, 'Ελευθέριος Π. 'Α λ ε ξ ά κ η ς, 'Ερευνητής ΚΕΕΛ. Στοιχεία λαϊ-
κού πολιτισμού καί κοινωνικής οργανώσεως άπό τίς επαρχίες Φιλιατών καί Παραμυ-
θίας Θεσπρωτίας 1981, σχ. 8ο, σελ. 98.
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Περιέχει: Ειδήσεις περί γεωργίας, κατοικίας, ταπητουργίας, κοιν. οργανώσεως, λ. λατρείας' έπίσης
τοπωνύμια, επώνυμα, φωτογραφίες 31.

7. 4520, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Έρευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφικά
Σύμμεικτα άπο τήν Καλή Βρύση Δράμας. Μάρτιος - Μάιος 1996, σχ. 8ο.

Περιέχει: Ειδήσεις λ. λατρείας, ήχογραφήσεις τραγουδιών καί μελωδιών, πληροφορίες γιά τοπικούς
οργανοπαίκτες, φωτογραφίες.

8. 4521, Χρήστος Δρεμέτσικας, Δημοτικά τραγούδια άπο το χωριό Δε-
χούνι Καλαβρύτων (1984), σχήμα 8ο, φύλλα 113.

Περιέχει: Τά κείμενα 40 τραγουδιών, καταγεγραμμένων «καθ' ύπαγόρευση Εύδοκίας Δρεμέτσικα,

τό γένος Χρονοπούλου».

"Επαινος χωρίς χρηματική άμοιβή.

9. 4522, Χριστίνα Πετροπούλου, Φωτοτυπημένα χειρόγραφα τοΰ Ι-
στορικού Λεξικοΰ, άρ. 520, 521, 522, συλλογή Vita Palumbo, Καλημέρα (ελληνό-
φωνο χωριό Απουλίας) 1888.

Περιέχουν: I (520) Μύθους, II (521) Μύθο περί ψυχής, III (522) Δημοτικά άσματα.

11. 4523, Κώστας Ζ α χ. Γ ι α ν ν ό ς, Τό άρδευτικό σύστημα καί οί τριανταδύο
νερόμυλοι τής Κωμόπολης Κυθρέας Κύπρου. ('Ιστορική - Λαογραφική μελέτη).
Σεπτ. 1996, σχ. 4ο, σελ. 48 + 3 σχεδιαγράμματα.

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά - Ό Κεφαλόβρυσος τής Κυθρέας - Γενική περιγραφή τοΰ άρδευτικοΰ συ-
στήματος Κυθρέας (μέ επιμέρους περιγραφές). «Τρύπες» μέ ή χωρίς τίτλους ίδιοσημασίας κ.ά. στοι-
χεία παρεμφερή μέ τούς νερόμυλους καί τούς μυλωνάδες.

"Επαινος χωρίς χρηματική άμοιβή. Ή εργασία άποτελεϊ λαογραφική καί ιστορική μονογραφία γιά
τούς υδρόμυλους τής περιοχής Κυθρέας Κύπρου. Ό συγγραφέας της είναι γνώστης τοΰ θέματος
λόγω ειδικών σπουδών (διπλωματούχος μηχανολόγος Ε.Μ.Π.).

11. 4524, Κυριακή Χρυσού - Καρατζά, Φιλόλογος άπεσπασμένη στό
ΚΕΕΛ. Επιτόπια έρευνα γιά τίς διατροφικές συνήθειες τών κατοίκων τής νήσου Θή-
ρας (Σαντορίνης). Αύγουστος 1995, σχ. 4ο, σελ. 53.

Περιέχει: Ειδήσεις περί τροφών, κοιν. όργανώσεως, λ. λατρείας, τοπικού λαογραφικού Μουσείου,
κυνηγίου.

12. 4525, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Συλλογή λαογραφι-
κής ύλης άπό 6-27 Αύγούστου 1996, στό νομό Δωδεκανήσου (ν. Καστελλόριζο, Με-
γίστη), 1996, σχ. 8ο, σελ. 1223.

Περιεχόμενα: I. Οικολογία - Εδαφολογία κ.ό. II. 'Ιστορικά, πληθυσμικά κ.ά. στοιχεία τοΰ τόπου.
III. 'Υλικός βίος: Α' Οικοδομήματα κλπ., έπιπλα, σκεύη, ρουχισμός κ.ά. Β' "Υδρευση, Γ' Ένδυμα,
ύπόδεση, καλλωπισμός κλπ. Δ' Τροφές. Ε' Γεωργία, άμπελουργία, ελαιοκομία κλπ. ΣΤ' Φυτικός
κόσμος, Ζ' Κτηνοτροφία, Η' 'Αλιεία, Θ' Ναυτικός βίος, I' Ναυπηγική κλπ., ΙΑ' "Αλλες κατασκευές
καί έργαλεΐα κλπ. άλυκές, IB' Χρυσοχοία, ΙΓ' 'Ασβεστοποιία, ΙΔ' Καρβουνοποιία, ΙΕ' Σπογγα-
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λιεία, ΙΣΤ' Ξυλουργική κλπ. ΙΖ' Άλλα έπαγγέλματα. ΙΗ' 'Εμπόριο. IV. Κοινωνικός βίος: Α' Γέν-
νηση. Β' Γάμος, Γ' Τελευτή, Δ' Κοινωνική οργάνωση, Ε' Συγκοινωνία - επικοινωνία, Ζ' Χαιρετι-
σμοί, εύχές κλπ., V. Πνευματικός βίος: Α' Θρησκεία - λατρεία, Β' Μαγεία κλπ., Γ' Λαϊκή ιατρική,
Δ' 'Αστρολογία - Μετεωρολογία, Ε' Μαντική, ΣΤ' Τραγούδια, Ζ' Διηγήσεις ποικίλες, Η' Παρα-
δόσεις, I' Παροιμίες, ΙΑ' Έπωδές, IB' Αίνίγματα, ΙΔ' Εύχές, ΙΕ' Κατάρες, ύβρεις κλπ. ΙΖ' Τοπω-
νύμια (126), ΙΖ' Χάρτες, ΙΗ' 'Ηχογραφήσεις (95), Κατάλογος πληροφορητών, φωτογραφίες,
κασέτες μαγνητοφώνου τρεις (3).

'Αρχειακό εργο

Τό άρχειακό έργο τοϋ Κέντρου (αποδελτίωση, ταξινόμηση καί τοποθέτηση τοΰ
ύλικοΰ στις δελτιοθήκες) πραγματοποιείται σέ μειωμένη κλίμακα, έπειδή τό Κέντρο
διαθέτει μόνο μία γραφέα, ή οποία ούσιαστικά άσχολεϊται μέ τήν γραμματειακή ύπο-
στήριξη τής διευθύνσεως. Τό πρόγραμμα μηχανοργάνωσης τοΰ Κέντρου θά δώσει τή
λύση στό όξύ πρόβλημα τής άποδελτίωσης καί άξιοποίησης τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ
καί στήν άξιοποίησή του.

Ή άποσπασμένη στό Κέντρο 'Αργεντούλα Πάσχαρη συμπλήρωσε τόν κατάλογο
τόπων άπό τούς όποιους προέρχονται οί λαογραφικές Συλλογές τοΰ Κέντρου καί ή
έπίσης άποσπασμένη Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά άνέλαβε καί προώθησε τή σύνταξη
καταλόγου τών χειρογράφων τοΰ Κέντρου, τά όποια προέρχονται άπό λαογραφικές
άποστολές τών ερευνητών τοΰ Κέντρου, προκειμένου νά γίνεται εύχερής προγραμμα-
τισμός τών λαογραφικών άποστολών τοΰ Κέντρου.

Ή εισαγωγή δίσκων στή Δισκοθήκη τοΰ Κέντρου παρουσιάζεται μειωμένη,
λόγω τής μή άποστολής τών νέων δίσκων compact πού παράγονται. Οί Εταιρείες
παραγωγής τοΰ νέου τύπου δίσκων ενημερώθηκαν σχετικά μέ τήν διά νόμου ύποχρέ-
ωσή τους νά καταθέτουν κάθε δίσκο πού παράγουν σέ διπλό άντίτυπο στή Δισκοθήκη
τοΰ Κέντρου καί άναμένεται ή άποστολή τών νέων δίσκων.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών ερευνητών

Οί έρευνητές κατά τή διάρκεια τοΰ 1995, έκτος άπό τή δραστηριότητά τους στό
Κέντρο, παρουσίασαν έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα μέ τή συμμετοχή τους σέ συνέ-
δρια, διαλέξεις, σεμινάρια, πανεπιστημιακά μαθήματα, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτι-
κές έμφανίσεις, δημοσιεύματα κ.ά.

Ό ερευνητής Α' βαθμίδας Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε όκτώ δια-
λέξεις (στήν Καλή Βρύση Δράμας, στό Σύνδεσμο Κρητών Καλλιθέας, στόν Πολιτι-
στικό Σύλλογο «Παλιά 'Αθήνα», στήν έκδήλωση «Τό σεργιάνι στήν Παράδοση» ύπό
τήν αιγίδα τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί τής Νομαρχίας Πειραιώς, στά «Καραϊ-
σκάκεια» στήν Καρδίτσα, στή «Μουσική Συνάντηση» στή Σίφνο, στό "Ιδρυμα Γου-
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λανδρή, στήν Ερέτρια), τρία μαθήματα (στο Ανοιχτό Παν/μιο τοΰ Δήμου Θεσ/νί-
κης, στό Πρόγραμμα έπιμόρφωσης τών 'Εκπαιδευτικών στήν 'Αθήνα καί τόν Πει-
ραιά) καί είναι Μέλος 'Επιτροπών τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί τής 'Επιστημο-
νικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής ('Εθνικό Δίκτυο Πό-
λεων).

Δημοσιεύματα:

1. Δρώμενα Θεοφανείων στήν Καλή Βρύση Δράμας (έκδ. Κοινότητας Καλής Βρύσης)"

2. 'Απαρχές (λατρευτικές καί εύρετηρίας) στή νεοελληνική έθιμολογία (Λαογραφία
37 (1993-94), σ. 61-80).

3. The Karnavalia of Sohos near Thessaloniki, Ethnography of European
Cultures, Athens 1995, σ. 86-90.

Ή έρευνήτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή όποία μέχρι τόν Νοέμβριο
τοΰ 1995, άσκησε καθήκοντα Διευθύντριας τοΰ Κέντρου συνέταξε καί ύπέβαλε στό
Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης τής Βιβλιοθήκης - 'Αρχείου
γιά τό Β' 'Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης. Πραγματοποίησε, έπίσης:
'Ανακοινώσεις:

1. Παράδοση καί πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σακελλίωνος, 'Ε-
πιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας Φεραίος - Κισσός Πηλίου», Μάιος 1995.

2. Ή διαμόρφωση τών διατροφικών συνηθειών στήν Πελοπόννησο (19ος-20ός αι.),
στό ΣΤ' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Σεπτέμβριος 1995.

3. Ή παραδοσιακή διατροφή στήν άγροτική 'Αττική (19ος-20ός αι.), Ζ' 'Επιστη-
μονική Συνάντηση ΝΑ. 'Αττικής, 'Οκτ. 1995.

4. Ό Γ. 'Αδρακτάς. "Ενα λαογράφος-ήθογράφος τής Θεσσαλίας. Συνέδριο μέ θέμα:
«Ή Θεσσαλία στήν 'Ελληνική Γραμματεία καί Λογοτεχνία» (15 'Οκτωβρίου).

Διαλέξεις:

1. Ή έρευνα καί μελέτη τής διατροφής. Γενική θεώρηση. Νέος Κύκλος Κων/πο-
λιτών (Φεβρουάριος).

2. Οί μετακινήσεις τών κτηνοτρόφων τοΰ 'Ασπροποτάμου, στό Τεχνικό 'Επι-
μελητήριο Τρικάλων (Φιλολογικός, 'Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων,
Μάρτιος 1995.

3. Οί φοιτητές τής Φιλολογίας μελετοΰν τόν Παπαδιαμάντη, Στέγη Γραμμάτων
καί Τεχνών Πειραιά (Δεκέμβριος 1995).

4. Σκιαθίτικο Δωδεκαήμερο. 'Εκδήλωση γιά «τά Χριστούγεννα στή Λογοτε-
χνία» στή Σχολή 'Εθνικής 'Αμύνης, Δεκέμβριος 1995.

Μαθήματα - σεμινάρια:

'Ανακοίνωση στό European Seminar: Ethnography of European traditio-
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rial Cultures, πού οργάνωσε τό 'Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μελετών Ευρώπης καί
Μεσογείου σέ συνεργασία μέ τήν European Commission στήν 'Αθήνα (Μάρτιος
1995).

"Εξαμηνιαίες παραδόσεις τοϋ μαθήματος τής Λαογραφίας στούς φοιτητές τοΰ
Τμήματος Φιλολογίας τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών (ώς έκλεγμένη Λέκτωρ Λαογραφίας).

Δημοσιεύματα:

\. Αύτη ή λαμπρά καί άγια 'Ημέρα. Πασχαλινά ήθη καί έθιμα μέσα άπό τό
έργο τοΰ Παπαδιαμάντη άλλά καί τοΰ Μωραϊτίδη, περ. Επτά 'Ημέρες τής Καθημε-
ρινής, άρ. 32 [Πάσχα στή Σκιάθο], σ. 23-21, 23/4/1995.

2. Ή τυποβαφική στόν εύρωπαϊκό χώρο (17ος-19ος αί.) στά Πρακτικά τοΰ
Συμποσίου «Ή τυποβαφική στήν 'Ελλάδα», Λάρισα 1995.

3. The Research and Study of Nutrition, Ethnography of European tra-
ditional cultures, Athens 1995, σ. 130-134.

4. Ό Κων/νος Κούμας ώς πηγή έθνογραφικοΰ ύλικοΰ, Θεσσαλικά Χρονικά, τ.
16 (τυπώνεται).

5. Παράδοση καί πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σακελλίωνος,
Πρακτικά τοΰ 'Επιστημ. Συμποσίου «Ρήγας Φεραίος - Κισσός Πηλίου», 'Αθήνα
1996, σ. 23-43.

6. Πηλιορείτικα παραμύθια άπό τό 'Αρχείο τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, Πρακτικά Συ-
μποσίου μέ θέμα τό Λαϊκό παραμύθι καί Παραμυθάδες στήν 'Ελλάδα, έκδ. Καστα-
νιώτη, 'Αθήνα 1995 σ. 49-56.

Ό έρευνητής 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης προετοίμασε καί οργάνωσε πρόγραμμα
«Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», εγκεκριμένο άπό τήν
'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πραγματοποίησε έπίσης:

'Ανακοίνωση στή Ζ' 'Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. 'Αττικής, Κορωπί ('Οκτ.
1995) μέ θέμα 'Αγρότες, έργάτες καί προίκα στή Λαυρεωτική (1870-1940).

Διαλέξεις: 1. Ή συμβολή τής Κοινων. 'Ανθρωπολογίας στή μελέτη τών συ-
στημάτων συγγένειας» στούς φοιτητές τοΰ Τμήματος Κοινων. 'Ανθρωπολογίας τοΰ
Παν/μίου τοΰ Αιγαίου.

«Οικογένεια καί συγγένεια στούς 'Αρβανίτες τής ΝΑ. Άττικής-Λαυρεωτικής»
στούς φοιτητές τοΰ Πολιτικού Τμήματος τής Νομικής Σχολής τοΰ Παν/μίου τοΰ
Αιγαίου.

Ή έρευνήτρια 'Ελένη Ψυχογιοΰ, ή όποία προήχθη στήν R' βαθμίδα έρευνητή,
συμμετέσχε στήν προετοιμασία καί οργάνωση τοΰ ερευνητικού προγράμματος «Ό
γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», πού έχει έγκριθεϊ άπό τήν
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'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Κατέγραψε, ήχογράφησε καί βιντεο-
σκόπησε τό «μοιρολόγι τής Παναγίας» τή Μεγάλη Πέμπτη σέ εκκλησίες τοΰ νομοΰ
'Ηλείας.

Πραγματοποίησε έπίσης διάλεξη μέ θέμα: «Μοιρολόγια τοΰ γάμου» στό Μου-
σείο Λαϊκών 'Οργάνων (Μάιος 1995).

Δημοσιεύματα:

1. Ό "Αη Γιάννης ό 'Ασκητής στή Φλεβιά: Σχέση ιερού μέ τόν φυσικό καί κοι-
νωνικό χώρο σ' ένα ήλειακό προσκύνημα, περ 'Αλφειός 4 (1995) 53-43.

2. Οί δρόμοι τών νερών, τριμηνιαία έφημ. «Δροσελή», άρ. φ. 1, 'Ιούν. 1995.

3. Σχέσεις φύλων καί ρόλοι συγγένειας μέσα άπ' τά γαμήλια τραγούδια, περιοδ.
Revue des Etudes Neo-Helleniques, Paris-Athens, 1995, [συνεργ. μέ Μιράντα
Τερζοπούλου].

Ή έρευνήτρια Μιράντα Τερζοπούλου μετέχει στό Πρόγραμμα «Θράκη. Κατα-
γραφή, μελέτη, προβολή τής μουσικοχορευτικής παράδοσης» τό όποιο οργανώνεται
καί χρηματοδοτείται άπό τό Σύλλογο «Οί Φίλοι τής Μουσικής».

Συμμετείχε στό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ 'Εθνικοΰ Μετσοβείου Πολυτεχνείου
μέ θέμα «Τό φαινόμενο τής περιθωριοποίησης τών μειονοτήτων στόν άστικό χώρο
τοΰ λεκανοπεδίου τής 'Αθήνας. Ή περίπτωση τών Τσιγγάνων», χρηματοδοτούμενο
άπό τή ΓΓΕΤ. Συμμετείχε στήν Α' Συνάντηση γιά θέματα Κοινωνικού 'Αποκλεισμού
καί "Ενταξης τών Τσιγγάνων στά πλαίσια τοΰ Προγράμματος Ecos-Ouverture τοΰ
Παιδαγωγικοΰ Τμήματος τοΰ 'Αριστοτελείου Παν/μίου, πού άφορά τούς Τσιγγάνους
τών Σοφάδων Καρδίτσας ('Ιαν. 1995) καί στό Διεθνές Συμπόσιο «'Εκπαίδευση Τσιγ-
γάνων. 'Ανάπτυξη διδακτικοΰ ύλικοΰ τής Γ.Γ. Λαϊκής 'Επιμόρφωσης τοΰ 'Υπουρ-
γείου Παιδείας καί τής UNESCO ('Απρ. 1995). Τέλος είναι μέλος τής Συνταχτικής
'Επιτροπής τοΰ ετήσιου έπιστημονικοΰ περιοδικού «'Εθνολογία».

Διαλέξεις: «Ρόλοι φύλων καί σχέσεις συγγένειας μέσα άπό τούς γαμήλιους θρή-
νους» στό Μουσείο Έλληνικών Λαϊκών 'Οργάνων (Μάιος 1995, συνεργασία μέ τήν
Ελένη Ψυχογιού).

Σεμινάριο: Ή κοινωνική λειτουργία τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ στό Τμήμα Μου-
σικών Σπουδών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών.

Δημοσιεύματα:

ί. Οί "Ελληνες Ρόμ-Τσιγγάνοι. Ή διαχρονική πορεία τών Τσιγγάνων άνά τόν κό-
σμο καί ή ζωή τους στήν Ελλάδα», περ. «Επτά Ημέρες», ένθετο τής έφ. Κα-
θημερινή, 8-1-1995.

2. Ρόλοι φύλων καί σχέσεις συγγένειας μέσα άπ' τά γαμήλια τραγούδια, Revue des
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études Neo-Helleniques, τ. 2, Paris-Athen 1995, [συνεργ. μέ τήν Ελένη Ψυ-
χογιοϋ].

Ό έρευνητής Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε:
'Ανακοινώσεις:

1. Παραδοσιακές βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή Κισσού τοΰ Πηλίου,
στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας - Κισσός Πηλίου», πού οργάνωσε ή Κοινό-
τητα Κισσού (Μάιος 1995).

2. Βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή τοΰ "Αργούς (19ος-20ός αί.) στό ΣΤ'
Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών ("Αργός - Ναύπλιο, 6-10 Σεπτεμ-
βρίου 1995).

3. Οί φορείς τής νεότερης αρχιτεκτονικής τής Κρήτης, Ζ' 'Ημερίδα μέ θέμα «Κρή-
τη: 'Ιστορία καί πολιτισμός», πού οργάνωσε ή "Ενωση Γυναικών Κρήτης, 'Αθήνα,
Μάιος 1995.

Διάλεξη: Κρητικά έ'θιμα τής Πρωτοχρονιάς, ομιλία κατά τήν εορταστική έκδή-
λωση τής κοπής τής βασιλόπιτας τοΰ Συλλόγου Έλιωτών Κισσάμου Χανίων 'Ατ-
τικής, 'Ιαν. 1995.
Δημοσιεύσεις:

1. Έπαγγέλματα καί βιοτεχνικές δραστηριότητες τών κατοίκων τοΰ Βελεστίνου
μετά τήν άπελευθέρωση (1991-1940). Πρακτικά τοΰ Β' Συνεδρίου «Φεραί-Βελε-
στίνου-Ρήγας» (2-4 Όκτ. 1992), μέρος Α', περ. 'Τπέρεια, τ. 2, 'Αθήνα 1994 (άρ-
χές 1995), 2, 171-219.

2. Ό 'Αλέξανδρος Μαμμόπουλος (1913-1994) καί ή συμβολή του στή Λαογρα-
φία τής 'Ηπείρου, περ. «'Ηπειρωτική Εστία», τεΰχ. 223 ('Απρ. 1995), σ. 156-169.

3. Φορείς τής νεότερης άρχιτεκτονικής τής Κρήτης, Πεπραγμένα Ζ' 'Ημερίδας
«Κρήτη: 'Ιστορία καί Πολιτισμός».

4. Παραδοσιακές βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή Κισσοΰ Πηλίου,
Πρακτικά τοΰ Έπιστ. Συμποσίου «Ρήγας Φεραΐος-Κισσός Πηλίου».

Ή ερευνήτρια 'Αλίκη Ιίαληοδήμου προήχθη στή.1 Β' βαθμίδα έρευνητή. Πρα-
γματοποίησε: Δίωρο μάθημα στούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας τοΰ Παν/
μίου 'Αθηνών μέ θέμα: Ήθογραφία-Λαογραφία (έαρινό έξάμηνο).

Δημοσιεύματα: Τό ύγρό στοιχείο στό εργο τοΰ 'Ανδρέα Καρκαβίτσα, περ. 'Ε-
πτά 'Ημέρες, έ'νθετο τής έφ. Καθημερινή, Αύγουστος 1995.

Ή έρευνήτρια μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη πραγματοποίησε: 'Ανακοίνωση:
"Η μουσική τοΰ χελιδονίσματος στό Δωδεκανησιακό χώρο (Τά Κάλαντα τοΰ Μάρτη),
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στο Θ' Πολιτιστικά Συμπόσιο Κάσου, πού οργάνωσε ή Στέγη Γραμμάτων καί Τε-
χνών Δωδεκανήσου άπό 20 ως 23 Αύγούστου 1995.

Τό έργο πού επιτελέσθηκε μέ τή βοήθεια τών ερευνητών, πού έργάσθηκαν μέ
πρωτοφανή σύμπνοια καί ένθουσιασμό γιά τήν άνασυγκρότηση τοΰ Κέντρου, παρά τά
προβλήματα πού άντιμετώπισαν, καί μέ τήν άμέριστη συμπαράσταση τών μελών τής
'Εφορευτικής 'Επιτροπής, όπως φαίνεται άπό τά Πρακτικά τών συνεδριάσεων της,
καί τής Διοίκησης τής 'Ακαδημίας, ΐσως δέν εϊναι άντάξιο τών προσδοκιών τών ιδρυ-
τών τοΰ Κέντρου, πού κλείνει σέ λίγο 80 χρόνια ζωής άλλά καί τών ονείρων τών έρευ-
νητών του. "Άν εξασφαλισθεί ή ψυχική ήρεμία πού είναι άπαραίτητη γιά τήν έρευνα,
τό έ'ργο τοΰ Κέντρου θά προχωρήσει μέ ταχύτερους ρυθμούς.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΤΤΕΡΑΙΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α'

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1996

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους 1996 τό Κέντρο λειτούργησε ύπό τήν Διεύθυνση
τοΰ έρευνητοΰ Α' βαθμίδας 'Αγγέλου Δευτεραίου (άπόφαση 43895/9/12/1995 τής
Συγκλήτου) ό όποιος μέ τήν ομόθυμη συμπαράσταση τών Μελών τής 'Εφορευτικής
'Επιτροπής καί τής Διοικήσεως τής 'Ακαδημίας προσπάθησε καί έπέτυχε νά σταθε-
ροποιήσει τό διασαλευθέν κατά τά τελευταία έτη πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τών
'Ερευνητών καί τής Διευθύνσεως τοΰ Κέντρου.

Κατά τό έτος 1996 προωθήθηκαν οί δρομολογημένες άπό τό προηγούμενο έτος
διαδικασίες καί άλλαγές, οί όποιες άναμένεται ότι θά έπηρεάσουν θετικά τήν περαι-
τέρω πορεία τοΰ Κέντρου. Συγκεκριμένα:

Τό έγκεκριμένο άπό τό 1995 άπό τό ΎΠΕΠΘ Πρόγραμμα (('Ανάπτυξη καί
έκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθήκης-'Αρχείου τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας» οδεύει πρός ύλοποίηση. Τό Πρόγραμμα, ύψους 348 εκατ. δραχμών, εϊχε
συντάξει ή έρευνήτρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη καί ύποβάλλει
ύπό τήν έποπτεία τοΰ 'Ακαδημαϊκού καί 'Επόπτη τοΰ Κέντρου κ. Πάνου Λιγομενίδη.

Τό Κέντρο Λαογραφίας άπόκτησε δική του Στέγη μέ τήν άγορά καί δωρεά σ'
αύτό άπό τό "Ιδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» κτηρίου επί τής όδοΰ Ήπίτου 3Α. Ή άνα-
ζήτηση χώρου μεταστέγασης τοΰ Κέντρου έ'γινε μετά άπό εισήγηση τής ερευνήτριας
Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία ώς Διευθύντρια τοΰ Κέντρου εϊχε φέρει
τό σχετικό αίτημα στήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή. Ή ομόθυμη άποδοχή άπό τήν 'Ε-
φορευτική 'Επιτροπή τοΰ αιτήματος γιά τήν άνάγκη μεταστέγασης τοΰ Κέντρου Λαο-
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γραφίας καί τίς άποτελεσματικές ενέργειες τοΰ Προέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου, τοΰ Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής κ. Μενελάου
Παλλαντίου καί τοΰ Μέλους τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί 'Επόπτη τοΰ Κέντρου
κ. Πάνου Λιγομενίδη καί τής άνωτέρω έρευνήτριας γιά τήν εξεύρεση χορηγού γιά
τήν άγορά τοΰ έξευρεθέντος κτηρίου έπιτρέπουν σήμερα τήν αισιοδοξία ότι θά κατα-
στεί δυνατή ή πλήρης άνάπτυξη τοΰ Κέντρου σέ κατάλληλο καί άξιοπρεπή χώρο έν-
τός τοΰ έπομένου έτους. Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών σέ ειδική της συνεδρίαση τής 29ης
'Οκτωβρίου 1996 άνακήρυξε τό "Ιδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» μεγάλο δωρητή της.

Στό πλαίσιο τής άναδιοργάνωσης τοΰ Κέντρου μέ τή βοήθεια τής πληροφορικής
οί 'Υπεύθυνοι τοΰ Προγράμματος Πάνος Λιγομενίδης, 'Ακαδημαϊκός καί Αικατερί-
νη Πολυμέρου-Καμηλάκη μέ ομόφωνη άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, α-
σχολήθηκαν μέ τή δημιουργία ύποδομής προκειμένου τό Πρόγραμμα νά τεθεί σέ λει-
τουργία μέ τήν έναρξη τοΰ έτους 1997.

Μέ βάση τήν τεχνική μελέτη, ή όποία έγινε τό 1995 άπό τόν ειδικό τεχνικό ήχου
κ. Γιάννη Σμυρναίο πραγματοποιήθηκε ή κατασκευή Studio γιά τήν άντιγραφή σέ
ψηφιακή μορφή τών ταινιών μουσικής ύλης τοΰ Κέντρου.

"Εγινε ή μελέτη καί προχωρεί ό διαγωνισμός γιά τήν άνάθεση τής συντήρησης
τών άντικειμένων τής Μουσειακής Συλλογής τοΰ Κέντρου.

'Εντός τοΰ έτους ολοκληρώθηκε ή μελέτη γιά τήν άγορά μηχανημάτων έξοπλι-
σμοΰ τοΰ Studio καθώς καί συστήματος ήλεκτρονικών υπολογιστών γιά τήν εισα-
γωγή τοΰ ύλικού τοΰ Κέντρου μέ τήν άνάπτυξη άναλόγου λογισμικοΰ.

"Αρχισε ή έκτύπωση τοΰ ΚΗ' (28) τόμου τής 'Επετηρίδος τοΰ Κέντρου μέ τήν
παράδοση στό τυπογραφείο εργασιών ερευνητών τοΰ Κέντρου.

Τό Πρόγραμμα «Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους: Στρατηγικές καί σύμβολα»
('Επιστημ. 'Υπεύθυνος 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης, ερευνητές: 'Ελένη Ψυχογιού καί
εξωτερικοί συνεργάτες) συνεχίστηκε μέ επιτυχία .

"Εγινε ή καταγραφή τών εισερχομένων στό Κέντρο χειρογράφων συλλογών καί
ή εύρετηρίασή τους κατά τόπο καί Συλλογείς.

Συνεχίστηκε άπό τόν έρευνητή Β' βαθμίδας Παν. Καμηλάκη ή καταγραφή στό
βιβλίο Εισαγωγής τής Βιβλιοθήκης τών νέων βιβλίων καί περιοδικών καί ή ενημέρω-
ση τών σχετικών δελτίων, εύρετηρίων κλπ. τής Βιβλιοθήκης καθώς καί ή ταξινόμηση
νέων τευχών διαφόρων περιοδικών, άνατύπων καί φύλλων ποικίλων έφημερίδων.

Μουσικό τμήμα

Συνεχίστηκε ή έργασία «γυρίσματος» τών ταινιών μουσικής ύλης γιά λόγους
συντήρησης, ή εύρετηρίαση τοΰ περιεχομένου τών ταινιών πού καταγράφονται στό
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Βιβλίο Εισαγωγής Μουσικής "Υλης καθώς καί ή κατάταξη τών τραγουδιών κατά τό

είδος καί τό ρυθμό άπό τήν ερευνήτρια μουσικό Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου.

Έπίσης έγινε άντιβολή άπομαγνητοφωνημένου ύλικοΰ παλαιοτέρων άποστολών

(Γεωργία Μαρκέα, μουσικός άποσπασμένη).

Π ραγματοποιήθηκε :

—'Αποδελτίωση ύλικοΰ άπό τό έργο τοΰ 'Ανδρέα Καρκαβίτσα ('Αλίκη Παληοδήμου).

—'Αποδελτίωση λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό χειρόγραφα τοΰ Κέντρου (Κυριακή Χρυ-
σοΰ-Καρατζά, Ειρήνη Τουντασάκη ) καί άπό χειρόγραφα τοΰ 'Αναστ. Καρανα-
στάση άπό τις ελληνόφωνες περιοχές τής Καλαβρίας καί 'Απουλίας, πού βρίσκον-
ται στό 'Ιστορικό Λεξικό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Χριστίνα Πετροπούλου).

— Συμπληρωματική καταλογογράφηση τών χειρογράφων συλλογών κατά έπαρχίες,
πολιτισμικές ένότητες (π.χ. Ζαγοροχώρια, Πήλιο), πρόσφυγες κ.ά. (Άργεντού-
λα Πάσχαρη).

— Χαρακτηρισμός πρός άποδελτίωση χειρογράφων συλλογών τοΰ Κέντρου (Ειρήνη
Τουντασάκη, Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά).

—Άντιγραφή-άπομαγνητοφώνηση ύλικοΰ προηγουμένων λαογραφικών άποστολών
τών έρευνητών τοΰ Κέντρου.

'Ολοκληρώθηκαν:

—Ό άναλυτικός κατάλογος σέ Η/Υ τών άποστολών τών έρευνητών τοΰ Κέντρου
στόν έλληνικό χώρο (Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά).

—Ή άντιγραφή φθαρμένων δελτίων τοΰ καταλόγου τής Βιβλιοθήκης (Ειρήνη Τουν-
τασάκη ).

—Ή φωτοτύπηση τών χειρογράφων τοΰ λογίου άπό τήν Καλημέρα τής 'Απουλίας
Vito Palubmo (άρ. 519, 520, 521, 522) τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ καί ή κατάθεσή
τους στό Κέντρο μέ άριθμό είσαγ. 4522.

Λαογραφικές άποστολές

Κατά τό 1996 πραγματοποίησαν μέ άπόφαση τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας

'Αθηνών άποστολές οί έρευνητές:

1. Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Καστελλόριζο τοΰ νομοΰ Δωδεκανήσου άπό
6-27 Αύγούστου, χειρόγραφο άρ. 4525/1996 σ. 1224.

2. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη στή νήσο Λήμνο (Μύρινα, Άγιος Δημήτριος
κ.ά. σ. 430 στόν Η/Υ. Τό κείμενο συνοδεύεται άπό μαγνητοφωνημένο ύλικό
(μουσική-συνεντεύξεις) καί φωτογραφικό ύλικό σέ 15 φίλμς τών 36 στάσεων.



360

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΥΣ 1996

3. 'Ελευθέριος Άλεξάκης στο νομό 'Ιωαννίνων.

4. 'Ελένη Ψυχογιοΰ στό νομό 'Ηλείας.

5. Άλικη Παληοδήμου στή Λέσβο.

6. Μιράντα Τερζοπούλου, στό νομό Ροδόπης.

7. Παναγιώτης Καμηλάκης στό νομό Ροδόπης.

8. Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου στό νομό Δωδεκανήσου (Κάρπαθος), χειρό-
γραφο, άρ. 4526.

9. Άργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγος-φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, στή Δυ-
τική 'Ικαρία (περ. Πάπα: Καρκινάγρι, Κάλαμος, Άμάλου, Πέζι, Λαγκάδα),
χειρόγραφο άρ.

10. Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, στή νήσο Χίο
χειρόγραφο, άρ. σ.

11. Ειρήνη Τουντασάκη, Δρ. Κοιν. Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη στό Κέντρο, στό
νησί Κάλυμνος.

Ή άποσπασμένη στό Κέντρο Δρ. Κοινων. 'Ανθρωπολογίας Χριστίνα Πετρο-
πούλου, δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιήσει έντός τοϋ έτους τήν άποστολή της
στήν Καλαβρία τής Κάτω 'Ιταλίας. Θά πραγματοποιήσει τήν άποστολή αυτή, ή ό-
ποια έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τό Κέντρο, τό έπόμενο έτος.

Στό πλαίσιο τών «έπ' εύκαιρία αποστολών» μέ άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Ε-
πιτροπής τοΰ Κέντρου πραγματοποιήθηκαν οί έξής έπιτόπιες έρευνες:

1. Ό Διευθύνων τό Κέντρο Άγγελος Δευτεραϊος πραγματοποίησε δήμερη έπιτό-
πια έρευνα στήν 'Ιθάκη ('Ιστορικό Αρχείο) γιά τή συμπλήρωση στοιχείων γιά
τήν ύπό δημοσίευση μελέτη του γιά τόν λαϊκό πολιτισμό τής 'Ιθάκης.

2. Ό Γεώργιος Αίκατερινίδης, 'Ερευνητής Α' βαθμίδας, έργάσθηκε στόν Τυρό
Αρκαδίας (δ-9 Αύγ. ) γιά τή συμπλήρωση τϊς λαογραφικής του άποστολής τοΰ
199δ καί στήν Καλή Βρύση Δράμας (17-22 Άπρ.) γιά τήν παρακολούθηση πα-
σχαλινού τοπικοΰ δρωμένου γιά τό όποιο έχει ήδη δώσει σχετική έργασία στόν
ύπό έκτύπωση τόμο τής 'Επετηρίδας τοΰ Κέντρου, καθώς καί γιά τή συμπλή-
ρωση παλαιότερης συλλογής δημοτικών τραγουδιών, προκειμένου νά έκδοθοΰν
ώς αύτοτελής έργασία άπό τήν Κοινότητα Καλής Βρύσης. 'Ηγήθηκε, έπίσης,
ομαδικής έρευνητικής άποστολής τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση καί κα-
ταγραφή τών Άναστεναρίων στή Μαυρολεύκη Δράμας (19-22 Μαΐου).

3. Ή Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, έρευνήτρια Α' βαθμίδας έργάσθηκε ένα
πενθήμερο στή Θεσσαλία γιά τή συμπλήρωση τής ύπό έκτύπωση έργασίας της
μέ θέμα τούς παραδοσιακούς τρόπους συντήρησης τών τροφών.

4. Ό έρευνητής Α' βαθμίδας Έλευθ. Άλεξάκης πραγματοποίησε έρευνητική άπο-
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στολή στό χωριό Μανταμάδος Λέσβου (20-24 Μαΐου καί 2-6 Δεκεμβρίου).

5. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας 'Ελένη Ψυχογιού πραγματοποίησε καταγραφή-φω-
τογράφηση-βτιντεοσκόπηση τών έθίμων: «Γέροι» καί «Τράτα» (23-26 Φεβρ.),
«Κάψιμο τοϋ Ιούδα». Έπίσης συμμετείχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
γιά τήν παρακολούθηση τών «Άναστεναρίων» τής Μαυρολεύκης Δράμας (19-
22 Μαΐου).

6. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας 'Αλίκη Παληοδήμου συμμετείχε στήν ομαδική έρευ-
νητική άποστολή στή Μαυρολεύκη Δράμας γιά τήν παρακολούθηση τοΰ εθίμου
τών «Άναστεναρίων) (29-22 Μαΐου).

7. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας Μιράντα Τερζοπούλου πραγματοποίησε: Επιτόπια
έρευνα κατά τή διάρκεια τριών έρευνητικών άδειών γιά τήν παρακολούθηση καί
καταγραφή (βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, ηχογράφηση) λαϊκών δρωμένων
καί τελετουργικών πανηγυριών τής Θράκης: α) "Εθιμο τής Βάγιας στό χωριό
Πεντάλοφος "Εβρου, β) πομάκικο πανηγύρι τοΰ 'Οροπεδίου στό χωριό Άνω
Καμπή καί στό οροπέδιο Χίλια τοΰ νομοΰ Ροδόπης, γ) πανηγύρι Άλί Μπαμπά
στό 'ίδιο χωριό, δ) πομάκικο πανηγύρι τοΰ Άλάν Τεπέ στό ομώνυμο οροπέδιο
τοΰ νομοΰ Ροδόπης καί ε) πανηγύρι τοΰ βαμβακιοΰ στό χριστιανικό χωριό Πα-
γούρια Κομοτηνής.

8. Ό έρευνητής Β' βαθμίδας Παναγ. Καμηλάκης πραγματοποίησε: α) έρευνητική
άποστολή στό νομό Χανίων γιά τή συγκέντρωση ύλικοΰ σχετικοΰ μέ τό θέμα
«έπαγγελματικές βιοτεχνικές δραστηριότητες τών κατοίκων τής πόλεως Χανίων
κατά τήν προβιομηχανική περίοδο», β) έρευνα στις βιβλιοθήκες τής πόλεως τών
'Αθηνών (18-22 Νοεμβρίου) γιά τή διερεύνηση τοΰ θέματος «Συντεχνίες καί
έπαγγέλματα στή Σμύρνη πριν άπό τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα μέ βάση άρχειακές
κυρίως πηγές», τό όποιο παρουσιάστηκε ώς άνακοίνωση στό Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Μικρασιατικής Λαογραφίας καί γ) συμμετέσχε στή συλλογική έρευνητική
άποστολή τοΰ Κέντρου στό χωριό Μαυρολεύκη Δράμας γιά τήν παρακολούθηση
καί καταγραφή τών «Άναστεναρίων» τών προσφύγων τής Άνατ. Ρωμυλίας.

9. Ή έρευνήτρια-μουσικός Γ' βαθμίδας Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου πραγμα-
τοποίησε έρευνητική άποστολή στή νήσο Ρόδο άπό 3-7 Σεπτ., όπου κατέγραψε
μουσική καί εθιμικές πράξεις πού συνδέονται μέ τή γιορτή τής Παναγίας τής
Σκιαδενής (8 Σεπτ. ) στά νοτιοδυτικά χωριά.

10. Ή έπιστημ. συνεργάτρια Βασιλική Φάτση, δ.Φ., συμμετείχε στήν ομαδική έρευ-
νητική άποστολή τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τών «Άναστεναρίων»
στό χωριό Μαυρολεύκη Δράμας (19-22 Μαΐου).

11. Ή Άργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγος-φιλόλογος, άποσπασμένη στό Κέντρο πρα-



362

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1997

γνατοποίησε ερευνητική άποστολή γιά τήν παρακολούθηση καί καταγραφή τών
εθίμων λαϊκής λατρείας τών άγιων Φανουρίου (17 Αύγ.) καί 'Ιωάννη Νηστιμάρη
(29 Αύγ. ) στήν 'Ικαρία καί συμμετέσχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
τού Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τοΰ έθίμου τών 'Αναστεναρίων στή Μαυρο-
λεύκη Δράμας.

12. Ή Χριστίνα Πετροπούλου, Διδ. Κοινων. 'Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη στο
Κέντρο, πραγματοποίησε ερευνητική άποστολή γιά τήν παρακολούθηση καί κα-
ταγραφή εθίμων σχετικών μέ τον Προφήτη 'Ηλία καί Άγιο Παντελεήμονα στήν
Κώ (22-26 Ιουλίου). Έπίσης συμμετέσχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τοΰ έθίμου τών «Αναστεναρίων) στή
Μαυρολεύκη Δράμας.

13. Ή Κυριακή Χρυσού-Καρατζά φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, συμμετείχε
στήν ομαδική ερευνητική άποστολή τοΰ Κέντρου Λαογραφίας γιά τήν παρακο-
λούθηση τοΰ έθίμου τών «Αναστεναρίων» στή Μαυρολεύκη Δράμας (19-22
Μαΐου). Πραγματοποίησε, επίσης, έρευνητική άποστολή στή Σαντορίνη μέ άντι-
κείμενο τήν έρευνα τής διατροφής. Τό ύλικό κατέθεσε στό Κέντρο μέ άριθμό ει-
σαγωγής 4524.

Χειρόγραφες Συλλογές

Κατά τό 1996 εισήχθησαν στό Κέντρο τρία νέα χειρόγραφα ποικίλης λαογραφι-
κής ύλης.

1. 4526, Μαρία Ανδρουλάκη, Έρευνήτρια-Μουσικός ΚΕΕΛ, "Οθος, Ό-
λυμπος Κάρπαθος, Λαογραφική άποστολή στή νήσο Κάρπαθο, άπό 8 εως 31 Αύγού-
στου 1996, σχ. 8ο.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά, μεταναστεύσεις κλπ.). II. 'Υλικός βίος. Α' Κατοικία,
έπιπλα, σκεύη, Β' Ένδυμασία. Γ' Τροφές. Δ' 'Επαγγελματικός Βίος (γεωργία, άμπελουργίακ.α.
ποιμενικός βίος, αλιεία, βιοτεχνία, άλλα επαγγέλματα: ύποδηματοποιία - βυρσοδεψία, άσβεστοποιία,
καρβουνοποιία, κατασκευή πίσσας, ζωγραφική). III. Κοινωνικός βίος. Α' Γέννηση κλπ. Β' Γάμος,
Γ' Τελευτή. Δ' Κοινωνική 'Οργάνωση - λαϊκό δίκαιο. Ε' Χαιρετισμοί, όρκοι, προπόσεις, κατάρες,
εύχές, ύβρεις. IV. Πνευματικός βίος. Α' Λαϊκή πίστη καί λατρεία. Β' Μαγεία - δεισιδαιμονία - 'Ε-
πωδές. Γ' 'Αστρολογία - Μετεωρολογία. Δ' Μαντική, Ε' Λαϊκή ιατρική, ΣΤ' Δημώδης ποίηση.
Τραγούδια, δίστιχα, Ζ' Μουσική - χορός, Η' Μύθος 1, Θ' Παραδόσεις (74). ΙΑ' Παροιμίες κλπ. IB'
Έκ τοϋ Γλ(οσσικοΰ θησαυρού (όνόματα διάφορα, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις), V. "Οργανα -
οργανοπαίκτες. VI. Ηχογραφήσεις - Χάρτες, Φωτογραφίες, πίνακες.

2. 4527, Ζήσης Τζιαμούρτας, πρ. Λυκειάρχης Λαογραφική πινακοθήκη
τών Καραγκούνηδων (ύλικός καί πνευματικός βίος). Καρδίτσα 1996, σχ. 4ο, σελ.
315.
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Περιεχόμενα: Πρόλογος - Εισαγωγικά. Μέρος Α': Ή διαμόρφωση τής κατοικίας, Β' Ενδυμασίες,
Γ' Φαγητά. Δ' Οικιακά σκεύη, Ε' 'Αγροτικά έργαλεϊα. ΣΤ' 'Αργαλειός. Ζ' Τραγούδια (όταν λευ-
καίνουν τά πανιά. Ήθη - έθιμα). Θ' 'Ονομασία ήμερων, μηνών, έποχών. I' Διαίρεση τού 24ώρου.
ΙΑ' 'Αγροτικές άσχολίες. IB' 'Αγροτικά προϊόντα. ΙΓ' θερισμός. ΙΔ' 'Αλωνισμός. ΙΕ' Δημητριακά

- ψωμί. ΙΣΤ' Τρύγος. ΙΖ' Ψάρεμα, ΙΗ' Οικιακά ζώα καί πτηνά, ΙΘ' Λαϊκή 'Ιατρική, Κ' Παιγνί-
δια, ΚΑ' Ποιμενική ζωή. KB' 'Αγοραπωλησίες. ΚΓ' Προγνωστικά καιρού. Β' 'Αρρώστιες τοΰ παι-
διοΰ. Γ' Βάπτιση. Δ' Νανουρίσματα - ταχταρίσματα. Ε' Τά συμβάσματα (άρραβώνες). ΣΤ' Γάμος.
Ζ' Θάνατος. Η\Καλότυχες - Νεράιδες - Μοίρες - Δρίμες. Παγανά - Εύχές - Κατάρες - Τάματα. Θ'
Ή πίστη τών Καραγκούνηδων γιά τις ψυχές κ.ά. δοξασίες. Γ Μαύρη μαγεία. ΙΑ' Τό μάτιασμα. IB'
Λαϊκή λατρεία. ΙΓ' 'Εορτολόγιο (ήθη, έθιμα, δοξασίες), ΙΔ' 'Εορτασμός Άγίου, ΙΕ' Χριστούγεννα

- Πρωτοχρονιά, ΙΣΤ' Θεοφάνεια. ΙΖ' Δωδεκαήμερο (ήθη, έθιμα, τραγούδια), ΙΗ' Δωδεκαήμερο
(Ρογκατσάρια). ΙΘ' Απόκριες. Κ' Σαρακοστή. ΚΑ' Μεγάλη 'Εβδομάδα. KB' Λαμπρή, ΚΓ' Μάιος
(ήθη, έθιμα, τραγούδια, μαντική κ.ά.). ΚΔ' Παιδικά τραγούδια. ΚΕ' Δεισιδαιμονίες. ΚΣΤ' Παροι-
μίες. ΚΖ' Αινίγματα. ΚΗ' Πέτρινα γεφύρια. ΚΘ' Ή παιδεία στά Καραγκουνοχώρια. Λ' Τό κολλη-
γικό καθεστώς. ΛΑ' Τό χωριό Κοσκινά. ΛΒ' Τά παραμύθια στούς Καραγκούνηδες. ΛΓ' Ή Σωτήρα
τοΰ Κουρτινίου. ΛΔ' Τοπωνύμια. ΛΕ' Τό «Μάτι» Αγίων Θεοδώρων Καρδίτσας. ΛΣΤ' Τραγούδια,
'Επίλογος, βιβλιογραφία, ευχαριστίες, βιογραφικά.

Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ή έργασία έχει κατατεθεί καί σέ δισκέτα Η/Υ. Αποτελεί συστη-
ματική καταγραφή μέ τή βοήθεια καί τών έρωτηματολογίων τοΰ Κέντρου, στοιχείων πού άναφέρον-
ται στόν ύλικό, πνευματικό καί κοινωνικό βίο τών Καραγκούνηδων τής περιοχής Παλαμά Καρδί-
τσας. Δικαιοπρακτικά έγγραφα, φωτογραφικό ύλικό καθώς καί βιντεοταινία μέ τήν περιγραφή γεωρ-
γικών έργασιών συμπληρώνουν τό πολύ άξιόλογο ύλικό. Ή έργασία έξάλλου τού κ. Τζιαμούρτα,
συνταξιούχου Λυκειάρχη, μέ άξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα στήν περιοχή του, μέ τή μορφή
πού έχει κατατεθεί, διευκολύνει τήν άποδελτίωσή της στόν Η/Υ.

3. 4528, Βασίλειος Π. Σαρλής, Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ
Κορινθίας. Σχήμα 4ο, σελ. 92.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κατοικία (οικισμός, σπίτι, βοηθητικοί χώροι, έπιπλα καί σκεύη, περι-
γραφή άντιπροσωπευτικοΰ σπιτιού), τήν ένδυμασία, τήν ύπόδεση, τήν κόμμωση, τόν καλλωπισμό,
τήν γεωργική ζωή (καλλιέργεια δημητριακών, άμπελουργία, κηπουρική, δενδροκομία, λινοκαλλιέρ-
γεια, χασισοκαλλιέργεια, βαμβακο-ρυζοκαλλιέργεια καί μεταξοσκωληκοτροφία.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών έρευνητών

Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα: Ανακοινώσεις σέ Συνέδρια:

1. Γ' ΔιεθνέςΚυπρολογικο Συνέδριο Λευκωσία 16-20 Απριλίου. Θέμα: Άπο
τήν Κυπριακή λαϊκή λατρεία.

2. Γ' Εύρυτανικο 'Επιστημονικά Συνέδριο μέ θέμα «Μνημεία καί. φυσικό πε-
ριβάλλον τής Εύρυτανίας». Καρπενήσι, 17-19 Μαΐου. Θέμα: «Οί Πύργοι τοΰ Καραϊ-
σκάκη καί ή Άποκλείστρα».

Δημοσιεύματα: «Μίμηση καί προφορική φιλολογία έξ άφορμής τών Μεταμορ-
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φώσεων τοΰ Άπουλήϊου, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών
('Αθήνα 5-7 Νοεμβρ. 1993), 'Αθήνα 1996, σ. 241-323.

Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης: 'Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: 1. Ή Διεθνές Κρητο-
λογικο Συνέδριο, 'Ηράκλειο 9-14 Σεπτεμβρίου. 'Ανακοίνωση: «Πληροφορίες ιδιω-
τικού βίου τών Κρητών άπό ανέκδοτο ύλικό τοϋ Κέντρου Λαογραφίας ττίς 'Ακαδημίας
Αθηνών».

2. Α' Διεθνές Συνέδριο Λαϊκών Δρωμένων» Κομοτηνής, 4-6 'Οκτ. Θέμα:
«Άπό τίς πρώτες προσπάθειες καταγραφής τών Δρωμένων».

3. Β' 'Επιστημονικό Συμπόσιο γιά τήν περιοχή Νιγρίτας Βισαλτίας, Νιγρίτα
17-20 Όκτ. Θέμα: «Μορφές τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού τής περιοχής Βισαλτίας».

4. Γ' Διεθνές Συνέδριο γιά τίς καμπάνες, κουδούνια καί μεταμφιέσεις στόν σύγ-
χρονο κόσμο. Ρέθυμνο 24-27 Όκτ. Θέμα: «Τά κουδούνια σέ έθιμικές έκδηλώσεις».

5. 'Επιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα «Λαογραφία καί Μουσεία», Χανιά 7-8
Δεκεμβρίου. Θέμα: «Γνωριμία μέ τή λαϊκή μας τέχνη».

Λοιπές έκδηλώσεις: 1. Συμμετοχή σέ πολιτιστικές έκδηλώσεις στήν Καλή
Βρύση Δράμας (άνακήρυξη σέ έπίτιμο δημότη τοΰ χωριοΰ) 6-8 'Ιανουαρίου.

2. Μάθημα στό ανοιχτό Πανεπιστήμιο τοΰ Δήμου Θεσσαλονίκης (15 Ίανουαρ.).

3. Μαθήματα σέ σεμινάριο τοΰ ΕΛΚΕΠΑ Δράμας γιά «Στελέχη Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης», Μάρτιος.

4. «Ή λαογραφική διάσταση στό έργο τοΰ Βιζυηνοΰ» Θρακική 'Εστία Θεσ-
σαλονίκης, σέ έκδήλωση προς τιμήν τοΰ όμιλητοΰ, 15 Αύγούστου.

5. 'Ομιλία σέ πολιτιστική έκδήλωση στό Νεοχώρι 'Ηλείας, 6 'Ιουνίου.

6. Μαθήματα στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος έπιμόρφωσης έκπαιδευτικών,
Πειραιάς, Μάρτιος καί Μάιος.

7. 'Ενεργός συμμετοχή (άρθρα σέ έφημερίδες, ραδιοφωνικές έκπομπές, τηλεο-
πτικές έμφανίσεις), στήν όργάνωση τών Άναστεναρίων, τά όποια γιά δεύτερη χρονιά
άρχισαν νά τελούνται καί πάλι στή Μαυρολεύκη Δράμας ύστερα άπό μακρά διακοπή
τους.

Δημοσιεύματα:

Ό Μέγας Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση. Σερραικά Χρονικά, τ. 12 (1996),
σ. 5-42.

2. Λαϊκά δρώμενα καί τό άρχειακό ύλικό τοΰ Κέντρου Λαογραφίας τής Ακα-
δημίας Αθηνών. Πρακτικά Α' Συνεδρίου Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής,
Αθήνα 1996, σ. 97-120.

«Τζαμάλα». "Ενα εύεργετικό δρώμενο στή Θράκη. Θεατρικό περιοδικό Δρώ-
μενα, άρ. 15 (Μάιος 1996 ),"σ. 147-149.
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Επίκαιρα άρθρα λαογραφικού περιεχομένου στις εφημερίδες «Κρητικά Νέα»
καί «Ήχώ» τής Δράμας. Επιμέλεια έκδοσης: Φοίβου Άνωγειανάκη, Τό κουδούνι,
έκδ. Μουσείου Έλληνικών Μουσικών 'Οργάνων.

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη:

'Ανακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. Διεθνής 'Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης. 'Ιστορικό καί Εθνολο-
γικό Μουσείο, 19 Μαρτίου 1966. Θέμα: «Ή Λαογραφία καί ή επιτόπια έρευνα.
Παρόν καί προοπτικές».

2. Συνέδριο μέ θέμα: Ή ναυτική 'Ιστορία καί Ναυπηγική Τέχνη άνά τούς αιώνες
στις Βόρειες Σποράδες, Σκόπελος 18-19 Μαΐου 1996. Θέμα: «Ναυτικός βίος καί
ναυπηγική τέχνη στή λαϊκή παράδοση τών Βορείων Σποράδων».

3. Συμπόσιο μέ θέμα «Λογοτεχνία καί λαϊκή παράδοση», Τσαγκαράδα Πηλίού
25-26 Μαΐου 1996. Όργαν. Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Θέμα: Λαο-
γραφία καί ήθογραφία στά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα».

4. Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα 8-10 Νοεμβρίου 1996: Διοργάνωση
Φ.I.A.Ο.Σ. Τρικάλων. Θέμα: «Οί 'Ασπροποταμίτες στήν περιοχή τών Φαρσάλων».

Δημοσιεύματα:

1. Διατροφή καί 'Υγεία. Γενικές παρατηρήσεις, περ. Παράδοση καί Τέχνη, άρ.
27, Μάιος-Ίούνιος 1996, σ. 10-11.

2. «Μέτρα καί ζύγια τής ελληνικής παράδοσης», έκδ. τοΰ Λαογραφικοΰ 'Ιστορι-
κού Μουσείου Λάρισας. 'Οδηγός τΐίς Εκθέσεως, Λάρισα 1996.

3. Ή τυποβαφική στόν εύρωπαϊκό χώρο. Συμβολή στήν ιστορία τΐίς Τεχνολογίας
(17ος-19ος αιώνας), Πρακτικά 'Επιστημονικής Συνάντησης μέ θέμα: Τά έλληνικά
σταμπωτά, 18ος-20ός αιώνας, Λάρισα 1996.

4. «Παράδοση καί ιστορική πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σα-
κελλίωνος», Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου «Κισσός-Ρήγας Φεραίος», 'Αθήνα 1996.

5. «Οί παραδόσεις γιά τόν Μεγαλέξανδρο στήν περιοχή τοΰ'Ολύμπου», Πρακτι-
κά τοΰ Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου «Ό "Ολυμπος στούς αιώνες», 1996.

6. Ή λαογραφία τής Σκοπέλου, περ. «Επτά Ημέρες» τής Καθημερινής, Αύγ.

1996.

Διάφορα άρθρα σέ έφημερίδες (Βήμα Ταξίδια, άρ. 8, 2.6.1996), πρόλογοι σέ έκ-
δόσεις (π.χ. Πρόλογος στό 'Ημερολόγιο τοΰ 1996 τοΰ Συλλόγου τών Ύπαταίων 'Α-
θηνών μέ θέμα: Ή 'Υφαντική στήν Υπάτη).

Διδακτικό έργο:

Διδασκαλία στούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήματα Φιλολογίας,
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Φ.Π.Ψ. καί Άρχαιολογικό-Ίστορικό) τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών τοΰ μαθήματος τής
Λαογραφίας κατά το χειμερινό καί εαρινό εξάμηνο, ώς εκλεγμένη Λέκτωρ Λαο-
γραφίας.

Ό Διευθύνων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Ερευνητής Α'

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1997

Κατά τό διάστημα άπό 1 'Ιανουαρίου μέχρι 7 Μαίου 1997 διηύθυνε τό Κέντρο
μέ απόφαση τις 'Ακαδημίας 'Αθηνών ό 'Ερευνητής Α' βαθμίδας Άγγελος Δεύτε -
ραΐος, ό όποιος καί παρέδωσε τό σχετικό ύλικό τοΰ γραφείου Διευθύνσεως στήν έκλε-
γμένη έκ νέου Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Ή νέα Διευθύντρια
διορίστηκε μέ τριετή θητεία μέ τήν ύπ' άριθμόν 131.1/Β2/546α άπόφαση τοΰ 'Υπουρ-
γού 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων πού έκδόθηκε στις 2.5.1997 στό ΦΕΚ άρ.
66, ορκίστηκε ενώπιον τοΰ Γραμματέως τίς Ακαδημίας Αθηνών κ. Ν. Ματσανιώ-
τη τήν 7-5-1997 καί άνέλαβε τά καθήκοντά της.

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1997 τό Κέντρο Λαογραφίας εισήλθε σέ τροχιά πλήρους
άναδιοργάνωσης τών λειτουργιών του μέ τή βοήθεια τοΰ Προγράμματος «'Εκσυγχρο-
νισμός καί Άνάπτυξη τής Βιβλιοθήκης-Άρχείου» του, τό όποίο είχε επιτύχει κατά
τό έτος 1995 μετά άπό πρόταση τής τότε διευθύντριας Αικατερίνης Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη. Ή υλοποίηση τοΰ έν λόγω προγράμματος άρχισε κατά τό 1996 καί στις 27
Νοεμβρίου τοΰ 1997 έγινε ένώπιον τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικ.
Ματσανιώτη, τοΰ Αντιπροέδρου της καί Προέδρου τής 'Επιτροπής 'Ερευνών κ. 'Α-
γαπητού Τσοπανάκη, τοΰ Αντιπροέδρου της καί Προέδρου τγις 'Επιτροπής 'Ερευ-
νών κ. Αγαπητού Τσοπανάκη, τοΰ Προέδρου ττς 'Εφορευτικές 'Επιτροπής κ. Μεν.
Παλλαντίου, τοΰ 'Επόπτη τοΰ Κέντρου καί 'Υπευθύνου τοΰ Προγράμματος κ. Πάνου
Λιγομενίδη καί τών Μελών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου, εκπροσώπου
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου τοΰ 'Επιστ. Προσωπικοΰ
τής Ακαδημίας κ. Μεν. Χριστοπούλου καί έρευνητών άπό άλλα Κέντρα τής Ακαδη-
μίας, ή παρουσίαση τοΰ ετησίου άπολογισμοΰ του. (Βλ. πλήρη έτήσια άπολογιστική
έκθεση τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου σελ. 383-389).

Τό Κέντρο κατά τό 1996 άπέκτησε δική του Στέγη μέ τή δωρεά σ' αύτό άπό τό
"Ιδρυμα Βουδούρη κτηρίου επί τής όδοΰ Ήπίτου 3α. Ή μεταστέγαση ύπαρξε αίτημα
τοΰ Κέντρου κατά τό 1995, τό όποίο μέ συντονισμένες προσπάθειες τής Διευθύντριας
Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τίίς 'Εφορευτικής 'Επιτροπές καί τοΰ τότε Προέδρου
τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου ικανοποιήθηκε. Κατά τό έτος


