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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1997

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
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1997 ολοκληρώθηκε ή Προμελέτη άποκαταστάσεως τοϋ κτηρίου καί ήδη ή Διοίκηση
τής 'Ακαδημίας προχωρεί στήν άνάθεση συντάξεως τής οριστικής Μελέτης γιά τήν
προκήρυξη σχετικοΰ διαγωνισμού.

Γιά τή διευκόλυνση τής έπικοινωνίας τγίς Διευθύνσεως καί τών έρευνητών τοΰ
Κέντρου εντός τοΰ κτηρίου τής Συγγροΰ 129 έγκαταστάθηκε τό θέρος τοΰ 1997 σύ-
στημα τηλεφωνικής ενδοεπικοινωνίας καθώς καί συσκευές τηλεφώνου στά γραφεία
τών έρευνητών.

'Ολοκληρώθηκε ή ύλικοτεχνική ύποδομή γιά τήν έγκατάσταση δεκαέξι (16)
σταθμών έργασίας γιά χειριστές Η/Τ μέ τήν αγορά γραφείων, καθισμάτων καί φο-
ριαμών.

Γιά τόν έξωραϊσμό τοΰ χώρου άποκαταστάθηκαν μέ έλαιοχρωματισμό οί έφθαρ-
μένες όψεις τών μεταλλικών ερμαρίων έντός τών όποιων φυλάσσεται τό αρχειακό ύλι-
κό καί έγιναν οί αναγκαίες μετακινήσεις έπίπλων προκειμένου νά εξασφαλισθεί χώ-
ρος γιά τήν έγκατάσταση τοΰ έπί συμβάσει προσωπικοΰ.

Μουσική Συλλογή

'Ολοκληρώθηκε ή κατασκευή τοΰ Studio γιά τήν άντιγραφή τοΰ μουσικοΰ ύλι-
κοΰ καί την ψηφιοποίησή του με τήν διευθέτηση τοΰ χώρου καί τήν άγορά μέ δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό τών αναγκαίων μηχανημάτων. Μέ τήν έναρξη τοΰ έτους 1998
προγραμματίστηκε τό δύσκολο έργο τής άντιγραφής τοΰ πολύτιμου ύλικοΰ.

Πραγματοποιήθηκε άπό τήν έρευνήτρια-μουσικό Μαρία 'Ανδρουλάκη καί τήν
άποσπασμένη μουσικό Γεωργία Μαρκέα ή άναδιάρθρωση τών ταινιοθηκών καί ή το-
ποθέτηση τών ταινιών τοΰ μουσικοΰ ύλικοΰ κατ' αύξοντα άριθμό, μετά τήν κατασκευή
τοΰ στούντιο.

Μέ ένέργειες τής Διευθύντριας άρχισε νά έμπλουτίζεται καί πάλι μέ τό παρα-
γόμενο μουσικό ύλικό ή 'Εθνική Δισκοθήκη μέ τήν άποστολή στό Κέντρο τών δίσκων
compact (CDs) σέ δύο άντίτυπα. Ή άποστολή τών δίσκων είχε διακοπεί λόγω τής
μειωμένης παραγωγής τών δίσκων βινυλίου, οί όποιοι άποστέλλονταν στό Κέντρο.
Μετά τήν επικοινωνία μέ τίς παραγωγούς εταιρείες ή εισαγωγή τών νέων προϊόντων
γίνεται κανονικά καί ή Έθνική Δισκοθήκη ένημερώνεται άνελλιπώς. "Ηδη έχουν ει-
σαχθεί 500 δίσκοι compact (CDs), καί καταβάλλεται προσπάθεια νά συμπληρω-
θούν τά κενά τών τελευταίων έτών.

Δημοσιεύματα

Συνεχίζεται ή έκτύπωση τοΰ ΚΗ' (28) τόμου τής Επετηρίδας τοΰ Κέντρου μέ
έργασίες έρευνητών καί συνεργατών τοΰ Κέντρου.
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Χειρόγραφες Συλλογές

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους εισήχθησαν στό Κέντρο 74 νέες χειρόγραφες συλ-
λογές. 'Από αύτές έξι (6) έχουν κατατεθεί άπό έρευνητές καί συνεργάτες τοΰ Κέν-
τρου, τέσσερις (4) προέρχονται άπό τις επιτόπιες έρευνες τοΰ Προγράμματος «Γα-
μήλιες στρατηγικές στούς κτηνοτροφικούς πληθυσμούς» καί έχουν κατατεθεί άπό
τόν ύπεύθυνο τοΰ Προγράμματος 'Ερευνητή Έλευθ. 'Αλεξάκη, τρεις (3) έχουν κατα-
τεθεί άπό τήν έπίκ. Καθηγήτρια τής Λαογραφίας στό Παν/μιο 'Αθηνών Μαρία Μαρ-
καντώνη καί προέρχονται άπό τό φροντιστήριο της στό Μάθημα τής Λαογραφίας.
Πενήντα (50) συλλογές έχουν κατατεθεί άπό τή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη καί προέρχονται άπό τις επιτόπιες φροντιστηριακές άσκήσεις
φοιτητών της στό μάθημα τής Λαογραφίας στά Παν/μια Θεσσαλίας καί 'Αθηνών.
Οί ύπόλοιπες έννέα έχουν κατατεθεί άπό Συλλογείς υλικού.

1. 4529, Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, 'Ερευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφικά
Σύμμεικτα άπό τό νομό Δράμας, σχήμα 4ο.

2. 4530, Έλευθ. Ν. 'Α λ ε ξ ά κ η ς, Ερευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφική άπο-
στολή στό νομό 'Ιωαννίνων άπό 10 Αύγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 1995, σχ. 8ο,
σελ. 1060.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά κτηνοτροφία (τσελιγκάτα, σκηνίτες, ζωοκλοπή), έπαγγέλματα, τροφές, έν-
δυμασία, καθαριότητα, κατοικία, οικιστική, κοινωνική οργάνωση, οικογένεια, συγγένεια, ορολογία,
γενεαλογίες, υιοθεσία, άδελφοποιία, γδικιωμό, άπαγωγή γυναικών, καταμερισμό έργασίας, κοινω-
νική θέση γυναίκας, σχέσεις φύλων, γάμο (λαϊκό δίκαιο, διαζύγιο), πολιτική, εμφύλιο, μετανάστευ-
ση, γάμο (τελετουργία), παιδί, τελευτή, λαϊκό δίκαιο, κληρονομιά, λαϊκή λατρεία, λαϊκή ιατρική,
βοτανολογία, μαγεία, ζωολογία. Έπίσης παραδόσεις, εύτράπελες διηγήσεις, παροιμίες καί παροι-
μιώδεις έκφράσεις, ονόματα, έπώνυμα, παρωνύμια, τραγούδια (βλάχικα), τραγούδια έλληνικά 10,
ήχογραφήσεις 68, φωτογραφίες 149.

3. 4531, Μαρία Δ. Μπομποτά, φοιτήτρια κλασικής Φιλολογίας, καταγρα-
φή πρωτογενούς λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τό δήμο Μεσολογγίου, σχήμα 4ο, σελ.
801. [Φροντιστ. Μαρίας Μαρκαντώνη, έπίκ. Καθηγήτριας Λαογραφίας Παν/μίου
Αθηνών).

Περιέχει: Πληροφορίες γιά κατοικία, ένδυμασία, διατροφή, γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία καί
άλλες γεωργικές καλλιέργειες, έθιμα γεωργών, φυτικό κόσμο, ποιμενικό βίο, μελισσοκομία, κυνήγι,
άλιεία, ζωικό κόσμο, βιοτεχνία - οικοτεχνία, γέννηση, βάφτιση, παιδικό βίο, γάμο, τελευτή, λαϊκή
λατρεία, μαγεία, μαντική- έπίσης χαιρετισμούς, εύχές, κατάρες, μύθους, παραμύθια, διηγήσεις,
παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, λογοπαίγνια. Τό μεσολογγίτικο γλωσσικό ιδίωμα, γλωσσάρι.
Έπίσης φωτογραφίες 246, σχεδιαγράμματα 35, κασέτες 3 (μία μαγνητοφώνου μέ τραγούδια καί
μουσική τοΰ άϊ-Συμεών καί δύο video μέ θέματα: α) Γιορτές έξόδου 1993, β) Πανηγύρι άϊ-Συ-
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μεών 1993. Προηγούνται συλλογές ιστορικές καί άλλες διηγήσεις, το δέ ύλικό παρατίθεται στό το-
πικό γλωσσικό ιδίωμα.
Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

4. 4532, Νίκος Β. Κ α λ τ σ 5 ς, άρχιτέκτων-μηχανικός, πολεοδόμος, Καραγ-
κούνικο χωριό. Λάρισα 1996, σχ. 4ο, σελ. (φύλλο) 74.

Περιέχει: 1. Πρόλογο. 2. Τό χωριό καί ή πορεία του. 3. «Τό Καραγκούνικο χωριό». Παραδοσιακά
Χωριά. 'Ενδυμασία, διατροφή, γεωργία, άμπελουργία, ελαιοκομία καί άλλες γεωργικές καλλιέρ-
γειες, έθιμα γεωργών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, άλιεία, ζωτικός κό-
σμος, βιοτεχνία - οικοτεχνία, γέννηση, βάφτιση, παιδικό βίο, γάμο, τελευτή, λ. λατρεία, μαγεία,
μαντική· έπίσης: χαιρετισμοί, εύχές, κατάρες, μύθοι, παραμύθια, διηγήσεις, παραδόσεις, παροι-
μίες, αινίγματα, λογοπαίγνια. Τό μεσολογγίτικο γλωσσικό ιδίωμα, γλωσσάρι. 'Επίσης φωτογρα-
φίες 246, σχεδιαγράμματα 35, κασέτες 3 (μία μαγνητοφώνου μέ τραγούδια καί μουσική τ' αϊ -
Συμεών καί δύο video μέ θέματα: α) Γιορτές 'Εξόδου 1993, β) Πανηγύρι αϊ Συμεών 1993. Προ-
ηγούνται συλλογές ιστορικές καί άλλες διηγήσεις, τό δέ ύλικό παρατίθεται στό τοπικό γλωσσικό
ιδίωμα.

5. 4532, Νίκος Β. Κ α λ τ σ α ς, άρχιτέκτων-μηχανικός, Πολεοδόμος, Καραγ-
κούνικο χωριό. Λάρισα 1996. σχ. 4ο, σελ. (φύλλο) 74.

Περιέχει: 1. Πρόλογο. 2. Τό χωριό καί ή πορεία του. 3. «Τό Καραγκούνικο χωριό». 4. Παραδοσια-
κά Χωριά. 5. Ή πρόταση συνοπτικά. 6. Παράρτημα μέ εικόνες. Α: Χάρτες. Β: Τό χωριό. Γ: 'Ερ-
γασίες χθές καί σήμερα. Δ: Κοινωνικό Περιβάλλον. Ε: Κτιριακές καί λοιπές εγκαταστάσεις. 7. Βιο-
γραφικό σημείωμα.

6. 4533, Νίκος Β. Καλτσάς, άρχιτέκτων-μηχανικός, πολεοδόμος, Εικονο-
στάσια τής ύπαίθρου. Λάρισα 1996, σχ. 4ο, σελ. (φύλλα) 52.

Περιέχει: 1. Σάν πρόλογος. 2. Τά εικονοστάσια ώς κατασκευές. 3. Εικονοστάσια τών οδικών αξό-
νων. 4. Εικονοστάσια άφιερώματα. 5. Εικονοστάσια καί λαϊκοί προσκυνητές. 6. Ή πρόταση. 7.
Σκίτσα εικονοστασίων. 8. Βιογραφικό σημείωμα.

7. 4534, 'Ανδρομάχη Οικονόμου, 'Επιτόπια έρευνα στό νομό 'Αττικής
— χωριό Βίλια. 1995-1996, σχ. 8ο, σελ. 198. Καταθέτης: Έλευθ. Π. 'Αλεξάκης,
'Ερευνητής ΚΕΕΛ.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά κτηνοτροφία (συνέντευξη) καί 39 έγχρωμες φωτογραφίες.

8. 4535, Μάρκος Κοντογούρης, 'Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων
άπό τήν 'Αγία Άννα (Κούκουρα). Σεπτ. 1996, σχ. 8ο, σελ. 205. Καταθέτης: Έ-
λευθ. Π. Άλεξάκης, Ερευνητής ΚΕΕΛ.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά κτηνοτροφία / κτηνοτρόφους καί 15 έγχρωμες φωτογραφίες.

9. 4536, Λαμπρινή Ράϊκου, Άποστολή στό νομό Βοιωτίας (χωριά Χαιρώ-
νεια, Τσουκαλάδες, Διόνυσος), Ίούνιος-Σεπτέμβριος 1996, Φεβρουάριος 1997, σχ.
8ο, σελ. 274 -f πίνακας. Καταθέτης 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης, έρευνητής ΚΕΕΛ.
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Περιέχει: Ειδήσεις περί κτηνοτρόφων καί κτηνοτροφικού βίου (συνεντεύξεις) καί 26 έγχρωμες φω-
τογραφίες.

10. 4537, Χριστίνα Μαραθοϋ, Κτηνοτροφικές κοινότητες. 'Ιούνιος -'Οκτώ-
βριος 1996, σχ. 8ο, σελ. 12. Καταθέτης: Έλευθ. Π. Άλεξάκης, 'Ερευνητής ΚΕΕΛ.

Περιέχει: 19 έγχρωμες φωτογραφίες αναφερόμενες στόν κτηνοτροφικό βίο.

11. 4538, Παναγιώτα Σταμέλου, φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθη-
νών, Τμήμα Φ.Π.Ψ., έργασία Λαογραφίας άπό τή Βάγια Θηβών Βοιωτίας. 1995-
96, σχ. 8ο, σελ. 977. Καταθέτης: Μαρία Μαρκαντώνη, έπίκ. Καθηγήτρια Λαογρα-
φίας Παν/μίου 'Αθηνών.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. 'Υλικός βίος: Α' κατοικία, Β' ένδυμα, ύπόδεση, κόμμωση καί καλ-
λωπισμός, Γ' τροφές, Δ' Γεωργία, Ε' 'Αμπελουργία, ΣΤ' Άλλες γεωργικές καλλιέργειες, Ζ' Ποι-
μενικός βίος, Η' Βιοτεχνία. III. Κοινωνικός βίος: Α' Γέννηση, Β' Γάμος, Γ' Τελευτή, Δ' Κοινω-
νική όργάνωση, Ε' Χαιρετισμοί - προπόσεις, εύχές, κατάρες κλπ. IV. Πνευματικός βίος: Α' Θρη-
σκεία (Λαϊκή πίστη καί λατρεία), Β' Έθιμα τοΰ λαϊκού εορτολογίου, Γ' Μαγεία, Δ' Λαϊκή ιατρι-
κή, Ε' Αστρολογία καί Μετεωρολογία, ΣΤ' Δημοτική ποίηση, μουσική καί χοροί, Ζ' Παραμύθια -
Διηγήσεις, Η' Παραδόσεις, Θ' Λογοπαίγνια, Ι' Σχετικά μέ τό γλωσσικό θησαυρό, V. Βιογραφίες
πληροφοριοδοτών, φωτογραφίες 133.
Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

12. 4539, Κωνστ. Καραβίτης, φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθηνών.
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικής ύλης έκ τής νήσου Θηρασίας, έν Θήρα Κυκλά-
δων. 'Αθήνα 1993, σχ. 8ο, σελ. 576. Καταθέτης: Μαρία Μαρκαντώνη, έπίκ. Καθη-
γήτρια Παν/μίου 'Αθηνών.

Περιεχόμενα: I. Γενικά Ιστορικο-γεωγραφικά στοιχεία. II. 'Υλικός βίος: Α' Κατοικία. Β' Ενδυμα-
σία, Γ' Τροφές, Δ' Γεωργία, Ε' Αμπελουργία, ΣΤ' Φυτικός κόσμος, Ζ' Ποιμενικός βίος, Η' Κυ-
νήγι, Θ' Αλιεία, I' Βιοτεχνία. III. Κοινωνικός βίος: Α' Γέννηση, Β' Γάμος, Γ' Τελευτή, Δ' Κοινω-
νική 'Οργάνωση, Ε' Χαιρετισμοί. IV. Πνευματικός βίος: Α' Θρησκεία ("Αγιοι, έθιμα λαϊκού έορ-
τολογίου), Β' Μαγεία, Γ' Λαϊκή ιατρική, Δ' Αστρολογία, Ε'_- ΣΤ' Δημώδης ποίηση - Χοροί, Ζ'
Εύτράπελες διηγήσεις, Η' Παραδόσεις, Θ' Αινίγματα, I' Έκ τοΰ γλωσσικοΰ θησαυρού. Περιέχει
έπίσης 144 φωτογραφίες, χάρτη καί δείγματα τής χλωρίδας τοΰ τόπου.
Α' Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.

13. 4540, Μαρία Σωτηροπούλου, Συλλογή λαογραφικής ύλης μέ θέμα:
Διατροφή άπό τό χωριό Κυνηγός Πυλίας Μεσσηνίας. 1997, σχ. 8ο, σελ. 244. Κατα-
θέτης: Μαρία Μαρκαντώνη, έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας Παν/μίου 'Αθηνών.
Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή διατροφή (ψωμί, ζυμαρικά, κρέας, ελιές, γλυκίσματα κλπ., γεύματα, μα-
γειρικά κλπ. σκεύη, τρόποι παρασκευής, φαγητά σέ γιορτές, προλήψεις καί έθιμα παρεμφερή, φω-
τογραφίες (έγχρωμες ) 49, τοπογραφικό σχεδίασμα 1.

14. 4541, Μα ν. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακή λαϊκή άρχιτεκτονική: Οί καμινάδες
τής Σάμου. Πρωτογενής λαογραφική ύλη άπό έπιτόπια έ'ρευνα (Αύγουστος 1986 -
Αύγουστος 1991 ) στούς οικισμούς τοΰ νησιοΰ. 1997, σχ. 8ο, σελ. 192.
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Περιέχει: Πρόλογο, ονομασίες κατά τόπους, τεχνική και ύλικά τής κατασκευής, στοιχεία τής πνευ-
ματικής ζωής συνδεδεμένα μέ τις καμινάδες, σημειώσεις. Έπίσης φωτογραφίες 68, σχεδιαγράμμα-
τα καί σχέδια.

15. 4552, Χαρά λ. I. Στυλιάδης. Λαογραφικά τοϋ χωριοΰ Φλάμπουρου Ν.
Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη 1993, σχ. 4ο, σελ. 118.

Περιεχόμενα: Τό χωρίον Φλάμπουρον Ν. Φλωρίνης. Τοποθεσία. Έκτασις περιοχής - δάσους. Έγκα-
τάστασις κατοίκων. Περιγραφή έκκλησιών καί έξωκκλησίων (παρατηρήσεις - συμπεράσματα). Λα-
τρευτικά. Μαγικά. Συνήθειες. Οίωνοί. 'Απαντήματα. Ζωομαντεία. Δημώδης ιατρική. Έορταί Δω-
δεκαημέρου - Έτήσιαι έορταί (τρόπος εορτασμού. Πανηγύρεις. Παιγνίδια έορτών. Τοπικά έθιμα
πρός τιμήν Ήγίων).

16. 4543, Γ. 'Υφαντής, Καθηγητής, Ή λαϊκή ξυλογλυπτική στήν Αιτωλο-
ακαρνανία, σχ. 4ο, σελ. 4.

Κείμενο πού συνοδεύει ομότιτλο ντοκυμαντέρ σέ 1 κασέτα video.

17. 4544, Γιάννης 'Ηλιόπουλος, Στοιχεία άπό τή Μουσική Λαογραφία
τής έπαρχίας Δωρίδας. "Ερευνα στήν τοπική παράδοση καί τά κείμενα γύρω άπό τή
μουσική τών δημοτικών τραγουδιών. Κούκουρα Δωρίδας 1997, σχ. 4ο, σελ. 61+8
φωτογραφίες + 3 κασέτες.

Περιεχόμενα: Α) Γενικές παρατηρήσεις. Πρόλογος - Μουσική δημοτικών τραγουδιών (θεωρητικό).
'Ιστορική άναδρομή στή Μουσική Λαογραφία τής Δωρίδας. Οί τρόποι τών άρχαίων 'Ελλήνων
(μέ παραδείγματα). 'Αρχαίοι τρόποι, βυζαντινοί ήχοι. Δημοτική μουσική. Ή παραδοσιακή μου-
σική γραφή (μέ δείγματα). Στοιχεία τής παραδοσιακής δημοτικής μουσικής. 'Ελληνικοί παραδο-
σιακοί χοροί καί τά μουσικά τους μέτρα. Β) Μουσική παράδοση έπαρχίας Δωρίδας. Παραδοσιακά
μουσικά όργανα. Γ) Δωρική μουσική παράδοση. Τραγουδιστής λαός. 'Αοιδοί. 'Οργανοπαίκτες
(μέ κατάλογο ονομάτων). Δ) Ή βυζαντινή μουσική παράδοση. 'Επίλογος. Συμπεράσματα. Βι-
βλιογραφία.

18. 4545, Ά θ α ν. Κ ι λ μ π α σ ά ν η ς, 'Ιστορίες σάν παραμύθια τής Παλιάς καί
Νέας 'Αγχιάλου. 1997, σχ. 4ο, σελ. 61+6+8 + 1 κασέτα.

Περιέχει: 27 διηγήσεις + ιδιωματικές φράσεις + γλωσσάριο + 2 κασέτες (ήχογραφήσεις ).

19. 4546, Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Μακρινοί άντίλαλοι (Λαογρα-
φικά διηγήματα). 1997, σχ. 4ο σελ. 68.

Περιέχει: 22 διηγήματα λαογραφικού περιεχομένου.

20. 4547, Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζα, φιλόλογος, άπεσπασμένη στό
ΚΕΕΛ. Λαογραφική άποστολή στή Χίο: Θυμιανά, Καλλιμασιά, Πιτυός, Καρδάμυ-
λα, 'Αρμόλια, Βολισσός, Όμηρούπολη, Χώρα Χίου. 'Οκτώβριος 1997, σχ. 4ο, σελ.
333.

Περιεχόμενα: 'Ιστορικά. 'Υλικός βίος (κατοικία, ένδυση, κόμμωση, καλλωπισμός, έπιπλα, σκεύη,
τροφές, γεωργία, μελισσοκομία, ναυτιλία, άμπελουργία, ελαιοκομία, ποιμενικός βίος, αλιεία, άρχιτε-
κτονική, ζωγραφική, λιθογλυπτική. Βιοτεχνία: Σιδηρουργία, λατομεία, λατόμοι, κεραμεική, άγ-
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γειοπλαστική, βυρσοδεψία, συνεταιρισμός χειροτεχνίας, άσβεστοκάμινα, κατασκευή ρουκέτας, κτί-
στες πετμοκόποι, υλοτόμοι, παγωτατζήδες, γαλατάδες, τσαγκαράδες, σαγματοποιοί, ζητιάνοι, εμπό-
ριο. Κοινωνικός βίος: γέννηση, παιδί, παιγνίδια, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση. Πνευματικός
βίος: Λαϊκή πίστη καί λατρεία. Λαϊκή ιατρική. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειες. Τραγούδια
171. Εύτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις, παροιμίες, όνόματα βαπτιστικά, τοπωνύμια, χοροί. 'Ηχο-
γραφήσεις σέ 17 κασέτες + βιντεοσκοπήσεις σέ 3 κασέτες video. Φωτογραφίες 259.

21. 4548, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, "Ερευνα καί συλλογή
λαογραφικής υλης στό νομό Δωδεκανήσου: 'Ιαλυσός, "Εμπωνας, Κρεμαστή, Άφάν-
του, Σορωνή Ρόδου (18 Αύγ. - 8 Σεπτέμ. 1997). Σχ. 8ο, σελ. 892 +3 κασέτες.

Περιεχόμενα: I. Γενικά, II. 'Υλικός βίος (οικοδομήματα, κατοικία, έπιπλα καί σκεύη, ρουχισμός,
ένδυμα κλπ., τροφές, ποτά, έπαγγελματικός βίος, άμπελουργία, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος,
μελισσοκομία, ύφαντική, βαφική, κεντητική, ξυλοτεχνία, ξυλογλυπτική, άγγειοπλαστική, κηρο-
ποιία, οινοπνευματώδη, σαγματοποιία, ύποδηματοποιία, άλευροποιία, άρτοποιία, λατομεία, έλαι-
ουργία, σχοινοποιία, άλλα έπαγγέλματα. III. Κοινωνικός βίος (γέννηση, παιδί, γάμος, κοινωνική
οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, μέτρα μετρήσεως, συνοικισμός, οικισμός, φωτισμός, μεταφορικά μέσα,
καθαριότης, ύβρεις - εύχές. (13 ). IV. Πνευματικός βίος: Λαϊκή πίστη καί λατρεία, μαγεία, λ. ιατρι-
κή, άστρολογία, μετεωρολογία, μαντική, χορός, μουσικά όργανα, άσματα 120, παραδόσεις 68, άλλες
διηγήσεις 2, παροιμίες καί παροιμ. φράσεις 24, αινίγματα 11, καθαρογλωσσήματα 1, παιγνίδια 6,
έπωδές 3. 'Εκ τοϋ γλωσσικοΰ θησαυρού (όνόματα, τοπωνύμια 146). 'Ηχογραφήσεις 91, φωτογρα-
φίες 362.

22. 4549, Γεωργία Μαρκέα, Μουσικός άπεσπασμένη στό ΚΕΕΛ., Λαο-
γραφική - μουσική άποστολή στό νομό Χανίων: Άρώνι, Κοσσιανά, οροπέδιο Κρά-
πης, "Οαση Άγιας, Νωπήγεια Κισάμου, Καρές Σφακιών, Παλιά Πόλη Χανίων,
Μακρύς Τοίχος, Χώρα Σφακίων. 13-25 Αύγούστου 1997. Σχ. 8ο, σελ. 805.

Περιεχόμενα: Κυρίως άπομαγνητοφωνήσεις τραγουδιών καί μελωδιών άπό 17 κασέτες καί ειδήσεις
γιά μουσικά όργανα - οργανοπαίκτες καί είδη μουσικής. Βιοτεχνία, λαϊκή τέχνη, γεωργικό βίο, ένδυ-
μασία, εργαλεία καί μαγειρικά σκεύη, κτηνοτροφία, τροφές, κατοικία, κυνήγι, βάφτιση, γάμος, τε-
λευτή, έπώνυμα, όνόματα ζώων καί φυτών, μαντική, δεισιδαιμονίες, προλήψεις, λαϊκή λατρεία, φι-
λοξενία, λαϊκή ιατρική, λαϊκές διηγήσεις, παραδόσεις, ιστορικές πληροφορίες. Έπίσης: Φωτογρα-
φίες, μία βιντεοκασέτα, 2 δίσκους μέ κρητική μουσική, 3 έγχρωμες διαφάνειες (slides). Θέμα τής
βιντεοκασέτας: Παραδοσιακός γάμος - "Αγιος 'Ιωάννης, Σφακιά.

23. 4550, Β α σ. Π. Σ α ρ λ ή ς, Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεού Κορινθίας.
1997, σχ. 4ο, σελ.

Περιέχει: Λαϊκή καί επαγγελματική ζωή: I. Κατοικία. II. Ένδυμασία. III. Τροφές καί ποτά. IV.
Ποιμενική ζωή. V. Γεωργική ζωή. VI. Κυνήγι. VII. Μελισσοκομία. VIII. Λαϊκή Βιοτεχνία - έ-
παγγέλματα (ύφαντική, πλεκτική, κεντητική, νερόμυλος, αγωγιάτης, κουρέας, ράφτης, τσαγκάρης,
σιδεράς, καλαντζής, φαναρτζής, σαμαράς, οικοδόμος, ύλοτόμος, ξυλουργός, βαρελάς, κεραμιδάς,
άσβεστάς, άλλα έπαγγέλματα.

24. 4551, 'Ελένη Ζήση-Ματή, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Ή γυναι-
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κεία καί ή αντρική φορεσιά στή Ζαγορά τοϋ Πηλίου. Ζαγορά Πηλίου, 1992, σχ. 4ο,
σελ. 103. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία, τις φυτικές, βαφικές υλες, έπίσης σχηματική αναπαράσταση
μερικών έξαρτημάτων της φορεσιάς καί 29 έγχρωμες φωτογραφίες.

25. 4552, 'Ιωάννα Γκουσδοβα - Χριστίνα Γκορίτσα, φοιτήτριες
Παν/μίου Θεσσαλίας. 1992 σχ. 4ο, σελ. 54 + κασέτα μέ συνέντευξη. (Καταθέτης:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις μέ μορφή συνεντεύξεων γιά τό σπίτι καί τόν οικισμό Κρήνη (πρώην Βοστίνα).

26. 4553, 'Αλεξάνδρα Πιλάτου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Ή κα-
τοικία στον Παλαμά Καρδίτσας. Βόλος 1992 σχ. 4ο, σελ. 35. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Εισαγωγή - Γενικά - Οικοδομική (ύλικά - έργασίες), - Μέρη σπιτιού - έπίπλωση σπιτιού,
'Εξωτερικοί χώροι. Φωτογραφίες 22.

27. 4554, Λεωνίδας Γαϊτάνης, φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας. Ό παρα-
δοσιακός γάμος στόν Κοκκινοπλό Λαρίσης. Βόλος, Μάιος 1993, σχ. 4ο, σελ. 35. Κα-
ταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο άπό τό προξενείο μέχρι τά μετά τό γάμο καί τή θέση τοϋ νέου ζευ-
γαριοΰ στό σπίτι.

28. 4555, 'Αναστασία Τσιμπέρη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας, α)
Γάμος στήν κοινότητα Σπερχογείας Μεσσηνίας, β) Δημοτικά τραγούδια. Βόλος

1992, σχ. 4ο, σελ. 33. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ '
ΚΕΕΛ).

Περιέχει: α) Ειδήσεις γιά τό γάμο μέ μορφή συνεντεύξεως στό τοπικό ίδίοιμα μέ παράθεση καί
τραγουδιών, β) Τραγούδια τοϋ γλεντιοϋ τοΰ γάμου.

29. 4556, Ειρήνη -Ά λεξία Στέλλου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας.
"Ηθη καί έθιμα πού σχετίζονται μέ τό «μάντευμα» τοϋ γαμπροΰ στό Πήλιο. Βόλος

1993, σχ. 4ο, σελ. 12. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή μαντική.

30. 4557, 'Ιωάννα Ντούμου - Εύαγγελία Βλάχου, φοιτήτριες
Παν/μίου Θεσσαλίας. Α) Γέννηση, Β) Γάμος στήν κοινότητα Κρανέας 'Ελασσόνας,
Βόλος, σχ. 40, σελ. 52, 1992. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Έθιμα παραδοσιακού γάμου μέ μορφή συνεντεύξεως καθώς καί έθιμα γέννησης.

31. 4558, 'Ελπίδα Μακρίδου - Ελένη Μιχαήλ, Φοιτήτριες Παν,/-
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μίου Θεσσαλίας. Κυπριακός γάμος, 1992-93, σχ. 4ο, σελ. 54. (Καταθέτης: Αικα-
τερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά το γάμο μέ παράθεση τριών προικοσυμφώνων (φωτοτυπία άπό έντυπο),
σχέδια (φωτοτυπίες άπο δημοσιεύματα), καθώς καί 17 φωτογραφίες έγχρωμες (έπίσης φωτογρα-
φίες φωτοτυπημένες άπό δημοσιεύματα).

32.' 4559, Άποστολία Μπουρλότου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας.
Μελισσοκομία στή Βρύναινα Άλμυροϋ, 1992, σχ. 4ο, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή μελισσοκομία μέ παράθεση καί 6 φωτογραφιών.

33. 4560, Πηγή Γεωργοπούλου - Σ π. Σαγιάννη, φοιτητές Παν/-
μίου Θεσσαλίας. Συλλογή λαογραφικών στοιχείων άπό τήν Πορταριά, 1993, σχ. 4ο,
σελ. 17. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Ειδήσεις γιά τόν οικισμό, τήν έκκλησία, τήν έκπαίδευση, τόν πηλιορείτικο γάμο, τίς το-
πικές ένδυμασίες' έπίσης γιά έπαγγέλματα, φαγητά, τούς εύεργέτες καί τόν τουρισμό.

34. 4561, 'Αναστασία 'Αντωνίου - 'Ανδρέας Βασιλείου, φοι-
τητές Παν/μίου Θεσσαλίας. Κατοικία καί βοηθητικοί χώροι, Λιμνάτη καί Δύμες
Λεμεσσοϋ Κύπρου. 1992, σχ. 4ο, σελ. 19. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κατασκευή καί τή λειτουργικότητα τών έπί μέρους χώρων τοΰ σπιτιού.

35. 4562, Μαρία Γιαννούλη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. 'Επιτόπια
έρευνα γιά τήν σκληθριώτικη ένδυμασία. Σκλήθρο Άγιας Λαρίσης 1993, σχ. 4ο,
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Γενικότερες πληροφορίες γιά τό χωριό, έκτός άπό τό βασικό θέμα τής ένδυμασίας (αν-
δρικής, γυναικείας, καθημερινής κλπ.). Παρατίθενται καί φωτοτυπίες φωτογραφιών.

86. 4563, Παναγιώτα Κολοβρέκτη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας.
Λαογραφικά στοιχεία γιά τήν κοινωνική οργάνωση τής περιοχής 'Αλμυρού Μαγνη-
σίας 1992, σχ. 4ο, σελ. 33. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά γέννηση, τό γάμο, τίς κοινωνικές τάξεις, τίς διακρίσεις άνδρών - γυναικών,
τίς τοπικές καλλιέργειες καί τά έπαγγέλματα.

37. 4564, Μαγδαληνή Κοτανίδου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Οι-
κισμός - οικία - οικοδόμημα. Κορινός Πιερίας 1993, σχ. 4ο, σ. 68. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Γενικές πληροφορίες γιά τό χωριό, τήν ύδρευση, τήν κοινωνική όργάνωση, τίς έκκλησίες-
ξωκκλήσια, τό σπίτι, τήν οικοσκευή, τούς βοηθητικούς χώρους, έθιμα σχετικά μέ τήν κατασκευή
τοΰ σπιτιοΰ, τά οικοδομικά ύλικά κ.ά. 'Επίσης σχετικές παραδόσεις.
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38. 4565, Φωτεινή Δ ι α μ ά ν τ η, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας, Λαογρα-
φική έρευνα μέ θέμα: Ή κατοικία στό χωριό 'Απιδιά, 'Απιδιά Καρδίτσας. Βόλος
1993, σχ. 4ο, σελ. 58. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: 'Ιστορικά - γεωγραφικά στοιχεία τοϋ χωριοΰ. Γενικά στοιχεία τοΰ σπιτιού (οικο-
δομική — τά μέρη τοΰ σπιτιοΰ - ή αύλή - οί βοηθητικοί χώροι - ή μορφή τοΰ σπιτιοΰ - έθιμα καί προ-
λήψεις γιά τό σπίτι - Γενικές παρατηρήσεις.
Γ' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

39. 4566, Λαμπρινή Κούτνα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. "Εθιμα τοϋ
γάμου σ' ένα χωριό τοΰ Πηλίου, Πουρί Πηλίου. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 51. (Κα-
ταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου στό χωριό Πουρί Πηλίου μέ παράθεση καί 7 φωτογραφιών.

40. 4567, Σπυρίδων Θεοδωρακόπουλος, φοιτητής Παν/μίου Θεσσα-
λίας. 'Ο γάμος στήν Κάτω Βούταινα Μεσσηνίας. 1993, σχ. 4ο, σελ. 45. (Καταθέτης:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου μέ μορφή συνεντεύξεων, έπίσης 7 έγχρωμες φωτογραφίες, 1 συν-
ταγή γιά δίπλες, 5 τραγούδια.

41. 4568, Βασιλική Κολοβοΰ, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας, έπιτόπια
έρευνα σχετική μέ τό γάμο στό χωριό Ζάρκο. 1993, σχ. 4ο, σελ. 48. (Καταθέτης:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου. Προτάσσονται πληροφορίες γιά τό χωριό.

42. 4569, Θεόδωρος 'Ελευθεριάδης, φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας.
Τά λαχεία. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Εισαγωγή. Τύχη καί λαχεία. Τό λαχείο στήν 'Ελλάδα. Συνέντευξη άπό πρακτορείο
Βόλου. Σχολιασμός συνέντευξης. Βιβλιογραφία.

43. 4570, Σωτηρία Κίτσου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Παροιμίες
καί ερμηνεία τους. Δέν άναφέρεται τόπος προελεύσεως. Βόλος 1992, σχ. 4ο. (Κατα-
θέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: 308 παροιμίες μέ τήν ερμηνεία τους καί 5 παροιμιόμυθους.

44. 4571, Ελένη Ζήτρα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Ό γάμος στό χω-
ριό τής Ζαγοράς Πηλίου. Βόλος 1993, σχ. 4ο, σελ. 26. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πο-
λυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου.

45. 4572, 'Ηλίας 'Αβραμίδης, Θωμάς Πρινιάς, φοιτητές Παν/μίου
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Θεσσαλίας. «Μακρινίτσα» 1993, σχ. 4ο, σελ. 14. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τις εκκλησίες, το έθιμο τών «Μάηδων», τον μακρινιτσιώτικο
γάμο, τή μαντική, τή δεισιδαιμονία κ.α.

46. 4573, 'Ελένη Πλακιά, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. "Εθιμα τοΰ γά-
μου τοΰ χωριοΰ 'Αγία Παρασκευή Καλαμπάκας. 1993, σχ. 4ο, σελ. 15. (Καταθέ-
της: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: "Εθιμα γάμου καί σχετικά τραγούδια.

47. 4574, 'Αθανασία Σωτηροπούλου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας.
Καταγραφή δημοτικών τραγουδιών καί ερωτηματολόγιο παραδοσιακής φορεσιάς
Καραγκούνας. 'Ιούνιος 1992, σχ. 4ο, σε. 14. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Τραγούδια καί ειδήσεις γιά τήν καραγκούνικη φορεσιά.

48. 4575, Μαρία Ζαρονικόλα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Ό γάμος
στόν "Αγιο Χαράλαμπο Εύρυτανίας. Βόλος 1993, σχ. 4ο, σελ. 15. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τού γάμου (μέ παρεμβολή τραγουδιών) καί στοιχεία (γεωγραφικά καί ιστο-
ρικά) γιά τό χωριό.

49. 4576, Παρθένα Καρατζόγλου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Ό
γάμος στό χωριό 'Αμπελάκια Λαρίσης. 'Αμπελάκια 1993, σχ. 4ο, σελ. 9. (Καταθέ-
της: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου (μέ παρεμβολή τραγουδιών).

50. 4577, 'Αθανασία Καλαντζίδου, "Αννα-Γιαννούλα Μά-
γο υ λ ι ώ τ η, φοιτήτριες Παν/μίου Θεσσαλίας. Ή βαμβακοκαλλιέργεια στό Ά-
γναντερό Καρδίτσας. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Γενικά στοιχεία γιά τό χωριό. Βαμβακοκαλλιέργεια: Προετοιμασία άγροΰ. Συγκομιδή.
Καθαρισμός καρποΰ. 'Εργαλεία. Προϊόντα άπό βαμβάκι. Μηχανοκίνητα έκκοκιστήρια. 6 έγχρωμες
φωτογραφίες.

51. Μαρία Μάνου -'Αναστασία Τσιώμου, φοιτήτριες Παν/μίου
Θεσσαλίας. Ή ελαιοκομία στό χωριό Ξινόβρυση Πηλίου. 1992, σχ. 4ο, σελ. 35. (Κα-
ταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου—Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Καλλιέργεια - άσθένειες - συγκομιδή - έλαιοτριβεΐα. 'Επίσης: 4 σχεδιαγράμματα
καί 11 φωτογραφίες.

52. 4579, Κατερίνα Βλαχάβα-Κυριακή Γκαβανίδου, φοιτή-
τριες Παν/μίου Θεσσαλίας. Κατηγοριοποίηση παιδικών παιγνιδιών. Βόλος 1993,
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σχ. 4ο, σελ. 21. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Παιγνίδια πού παίζονται στο σπίτι (13), παιγνίδια πού παίζονται έξω άπό τό σπίτι (μόνο
άπό κορίτσια: 8, μόνο άπό αγόρια: 9, άπό αγόρια καί άπό κορίτσια 31 ).

53. 4580, Μαρία Κριτσωτάκη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Τά παρα-
δοσιακά έπαγγέλματα στήν Κρήτη (τό επάγγελμα τής υφάντρας). 1993, σχ. 4ο, σελ.
15-(-5 πίνακες (1 σχεδ. καί 16 φωτογραφίες). (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Μνεία παραδοσιακών έπαγγελμάτων μέ ιδιαίτερη άναφορά στήν ύφαντική της Κρήτης
(τό κρητικό έργαστήρι, υφαντικές προετοιμασίες, ύφανση πανιοϋ, υφαντικές ύλες, είδη ύφαντών καί
διακοσμητικά θέματα, παραδόσεις - ιστορίες - παραρτήματα γιά τήν ύφαντική).

54. 4581, Βασιλική Τσουμάνη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Οί Σα-
ρακατσάνοι. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 38. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τούς Σαρακατσάνους (τρόπος έργασίας, μετακινήσεις, κοινωνική οργάνωση
κ.ά. ) καί σχετικές συνεντεύξεις' έπίσης σχεδιαγράμματα καί φωτοτυπίες φωτογραφιών κ.ά.

55. 4582, Γαβριέλλα Μούστου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. 'Αγρο-
τικός βίος - Ή καλλιέργεια τοΰ σιταριοΰ πριν 50-60 χρόνια στό 'Αρτεσιανό Καρδί-
τσας. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 11. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Πληροφορίες γιά τόν γεωργικό βίο.

56. 4583, Πολυζώης Κανλής - Γεώργ. Πανταδόντας, φοιτητές
Παν/μίου Θεσσαλίας. Οί λαϊκές άγορές, τά έκθέματά τους, οί φωνές τών μικροπω-
λητών. (Λάρισα, Θεσσαλονίκη). 1992, σχ. 4ο, σελ. 9. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Πληροφορίες άπό βιβλιογραφικά δεδομένα καί άπό έπκόπια έρευνα σέ λαϊκές άγορές τής
Λάρισας καί τής Θεσσαλονίκης.

57. 4584, Παναγιώτα Γκουτζουρέλα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσα-
λίας. Τό Μοναστήρι τής Παναγίας στό Σαραντάπορο τής 'Ελασσόνας. Βόλος 1993,
σχ. 4ο σελ. 14. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Περιγραφή μέ παράθεση καί μιας κάτοψης.

58. 4585, 'Ολυμπία Μαυράδα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Οικισμός
καί κατοικία. 'Ελευθεροχώρι Φθιώτιδας. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 38. (Καταθέτης:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ.

Περιέχει: Α' Κατοικία. I. Οικισμός. II. Σπίτι (ονοματολογία, μαστόροι, οικοδομική, έθιμα, μέρη
σπιτιού κ.ά.). III. Βοηθητικοί χώροι. IV. Κυριότερες μορφές. V. Έπιπλα - σκεύη έπίσης 14 έγ-
χρωμες φωτογραφίες.
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59. 4586, Κων/να Τ υ λ ι γ α δ ά, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Τό πανηγύρι
του προφήτη 'Ηλία στο χωριό Μεζήλο τής Άργιθέας. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 12.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: περιγραφή τοϋ πανηγυριοΰ.

60. 4587, Βασιλική-Κων/να Μανιοΰ, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας.
"Εθιμα γάμου στή Θεσσαλίας. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 37. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει τήν έθιμολογία τοΰ γάμου στο χωριό Σοφάδες Καρδίτσας (με άρκετά τραγούδια).

61. 4588, Βασιλική Βαΐου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. "Ηθη καί έ'θι-
μα σχετικά μέ τό προξενείο, τόν άρραβώνα, τό γάμο στό χωριό Κανάλια Καρδίτσας.
Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 19. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: σχετικές μέ το γάμο περιγραφές.

62. 4589, Σοφία Καρπέτη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Συγκέντρωση
λαογραφικών στοιχείων τής επαρχίας 'Αλμυρού. 'Ιούνιος 1992, σχ. 4ο, σελ. 58. (Κα-
ταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις για τήν κτηνοτροφία, για τον οικογενειακό καί κοινωνικό τών βίο Σαρακατσάνων,
τραγούδια, εικόνες καί άφηγήσεις γιά άγροτική - κτηνοτροφική ζωή στήν περιοχή Άλμυροΰ. Έπί-
σης ειδήσεις γιά άθλητικούς καί ιππικούς άγώνες («Κρόκια»).

63. 4590, 'Αγαπούλα Θεοδοσίου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. 'Εκ-
κλησιαστικά μνημεία τής Άνω Άγόριανης καί 'Εκκάρας Δομοκού. Βόλος 1992, σχ.
4ο, σελ. 12. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Ή έργασία άναφέρεται ειδικότερα σέ 9 έκκλησιαστικά μνημεία: "Αγιος Παντελεήμων,
"Αγιος 'Αθανάσιος, 'Αγία Ειρήνη, 'Αγία Τριάδα, Προφήτης 'Ηλίας, "Αγιος Γεώργιος, Μεταμόρ-
φωση Σωτήρος, "Αγιος Κωνσταντίνος.

64. 4591, Θανάσης Καλτσάς, φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας. Τροφές καί
ποτά. Βόλος 1993, σχ. 4ο, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Τροφές πού συνηθίζονται σέ ειδικές περιπτώσεις τής κοινωνικής ζωής (εγκυμοσύνη, γέν-
νηση, βάπτιση, γάμος, θάνατος, πανηγύρια).

65. 4592, Εύαγγελία Μιχαλιέρη, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Τρό-
φιμα καί ποτά στό Σιδηρόκαστρο. Βόλος 1993, σχ. 4ο, σελ. 76. (Καταθέτης: Αικα-
τερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Πληροφορίες γιά τροφές καί ποτά.

66. 459-3, Πηγή Γεωργοπούλου, "Ελενα Πατεινάρ η, Σπυρί-
δων Σ α γ ι ά ν ν η ς, φοιτητές Παν/μίου Θεσσαλίας. Συλλογή λαογραφικών στοι-



379 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1997

χείων άπο τήν Άνακασιά. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 18. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Προέλευση τοπωνυμίου, οικισμός, έκκλησίες - θρησκευτικές πανηγύρεις (Άγιος Ιωάν-
νης, Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός, "Αγιος Παντελεήμονας, Αγία Ειρήνη, Επισκοπή, Ζωοδόχος
Πηγή). Έπαγγέλματα, Θεόφιλος, εκπαίδευση, άστυνόμευση, ενδυμασίες, ήθη - έ'θιμα (προσφορά
φαγητού σέ πανηγύρι, Κλήδονας).

67. 4594, Σοφία Ρίζου, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Αγροτικά κτήμα-
τα, άγροτικά έθιμα. Χάλκη Λάρισας 1993, σχ. 4ο, σελ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γεωργικό βίου.

68. 4595, Ελένη Κουρελά, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Οί διάφοροι
μικροπωλητές. Βόλος 1993, σχ. 4ο, σελ. 36. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Συνεντεύξεις μέ λαθροπωλητές, λαχειοπώλες, κουλουρτζή, λούστρο. Συμπεράσματα.

69. 4596, Πασχάλης Δήμου, φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας. Χαμένες Πα-
τρίδες - "Ηθη - "Εθιμα - 'Ιστορικές άφηγήσεις (προσφ. Σμύρνης, Κατίκιοϊ, Σεβδί-
κιοϊ). Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 14. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Έθιμα καί τραγούδια τής Σμύρνης (γέννηση, γάμος, μαντική, τροφές, λ. λατρεία) καί
άλλων περιοχών. Έπίσης ιστορικές πληροφορίες.

70. 4597, Μαρία Αποστόλου, Χρυσούλα Καρανάσιου, Όλγα
Ρ ο υ β ά, φοιτήτριες Παν/μίου Θεσσαλίας. Χρυσοχοία - Άργυροχο'ια. Βόλος 1993,
σχ. 4ο, σελ. 28. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Γενικές πληροφορίες καί 20 φωτογραφίες.

71. 4598, Θρασύβουλος Παξινός, φοιτητής Παν/μίου Θεσσαλίας. Τά
νεκρικά έθιμα καί οί γιορτές τών νεκρών στήν περιοχή τοΰ Βόλου. 1993, σχ. 4ο, σελ.
45. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιέχει: Έθιμα τελευτής, μνημόσυνα, τάφοι - νεκροταφεία κ.ά.

72. 4599, Δήμητρα Δάϊνα, φοιτήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας. Συνεντεύξεις
Άγχιαλιτών. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 38. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις γιά κατοικία, βοηθητικούς χώρους, οικόσιτα ζώα, καθαριότητα, γάμο,
λαϊκή λατρεία.

73. 4600, Μαργαρίτα Κορδολαίμη, Ιωάννα Ντόντου-Βενε-
τία Τολιοπούλου, φοιτήτριες Παν/μίου Θεσσαλίας. Ή θέση τής γυναίκας
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στο σπίτι καί τήν κοινωνία ευρύτερα. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 12. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).
Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση.

74. 4601, Ειρήνη Τουντασάκη, Φιλόλογος, άπεσπ. στο ΚΕΕΛ. Λαογρα-
φική άποστολή στήν Κάλυμνο (10-25 'Ιουλίου 1995), σχ. 8ο, σελ. 1122 +50 (μέ
96 φωτογρ. ) + παράρτημα.

Περιεχόμενα: Ζητήματα πού άφοροΰν στήν κοινωνική όργάνωση (Γενικά - άσχολίες κατοίκων. 'Ορ-
γάνωση κοινότητας. Έθιμα σχετικά. Διάκριση κοινωνικών τάξεων. Κοινωνικές σχέσεις. Οικογέ-
νεια. Συγγένεια. 'Ονόματα. Προσωνυμίες. Παρωνύμια. Θέση τής γυναίκας). Ζητήματα τοΰ λαϊ-
κοΰ δικαίου (οικογενειακό δίκαιο - προίκα). Ζητήματα σχετικά μέ τό παιδί (έγκυμοσύνη, γέν-
νηση, λοχεία, βάφτιση). Ζητήματα σχετικά μέ τό γάμο. Ζητήματα σχετικά μέ τό θάνατο. Λαϊκή
λατρεία, 'ΐλικός βίος: κατοικία, ποιμενική ζωή, γεωργία, άλιεία, σπογγαλιεία (πληρώματα, μα-
θητεία, διάκριση σφουγγαράδων, άνταγωνισμοί, σχέσεις μεταξύ δυτών, χρόνος άναχωρήσεως, ερ-
γαλεία, ε'ίδη σπογγαλιείας, τρόπος ντυσίματος, συνθήκες ζωής, καταμερισμός έργασίας, προλήψεις,
έπιστροφή, σφουγγάρια, άμοιβές, πλοία, γλέντια, τόποι σπογγαλιείας, άτυχήματα κ.ά.). Ναυπη-
γική - ύφαντική. Παράρτημα μέ ποικίλα έγγραφα (8+6 σκαριφήματα).

'Επαινοι Συλλογέων λαογραφικού Ύλικοΰ

Μέ πρόταση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου τής 10ης 'Ιουνίου 1997
καί άπόφαση τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών άπονεμήθηκαν οί έξής έπαι-
νοι σέ συλλογείς λαογραφικού ύλικοΰ:

Γιά τό έτος 1995: Στόν Ξενοφώντα Μπελόπουλο ή 'Αμπελά Α' έπαινος μέ
χρηματική άμοιβή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών γιά τήν έργασία του
«Ό καημός τής Ρίζας» (Λαογραφικές μνήμες), σελ. 610.

Στόν Βασίλειο Σαρλή Β' έπαινος μέ χρηματικό έπαθλο διακοσίων (200.000)
δραχμών γιά τήν έργασία του «Λαογραφικά βιώματα Φενεοΰ», σελ. 139 + 92 (δακτ. ).

Γιά τό έτος 1996: Στόν Ζήση Τζιαμούρτα Α' έπαινος μέ χρηματικό έπαθλο
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών γιά τήν έργασία του «Λαογραφική Πινα-
κοθήκη τών Καραγκούνηδων. 'Υλικός καί Πνευματικός Βίος», σελ. 315 + μία βιντεο-
κασέτα. Ή έργασία έχει μέ ύπόδειξη τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κατατεθεί καί σέ
δισκέτα γιά Η/Υ.

Στόν Δημ. Γιαννόπουλο Γ' έπαινος με χρηματικό έπαθλο έκατό χιλιάδων (100.
000) δραχμών γιά τήν έργασία του «Τό χωριό μου Κορφιώτισσα. Ίστορία-Λαογρα-
φία-'Αναμνήσεις», σελ. 183.

Τέλος, έπαινος χωρίς χρηματικό έπαθλο άπονεμήθηκε στούς: Ειρήνη Ταχατάκη,
Κ. Γιάννο καί Χρ. Δρεμέτσικα γιά τις εργασίες πού κατέθεσαν στό Κέντρο.
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Προγράμματα τοΰ Κ.Ε.Ε.Λ.

Γιά τά εκσυγχρονιστικά προγράμματα πού διεξήγαγε τό Κέντρο έγινε ή κά-
τωθι άνακοίνωση τοΰ 'Επόπτη, άκαδημαϊκοΰ κ. Πάνου Λιγομενίδη στήν 'Ολομέ-
λεια τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών τής 9-10-1997:

"Οπως πολλοί έκ τών συναδέλφων γνωρίζουν, τό Κέντρο Λαογραφίας τής 'Α-
καδημίας 'Αθηνών έχει εισέλθει σέ μιά τριετή τροχιά έκσυγχρονισμοΰ τής οργανώ-
σεως καί προσβάσεως τών άρχείων του καί τής λειτουργίας τών ύπηρεσιών του. Ώς
επόπτης του Κέντρου καί συντονιστής τοΰ έργου έκσυγχρονισμοΰ, έχω τήν χαρά νά
άνακοινώσω στήν 'Ολομέλεια τής 'Ακαδημίας ότι ή πορεία τοΰ έργου είναι ικανο-
ποιητική καί ή άπορρόφηση τών σχετικών κονδυλίων έπίσης. 'Από τά 110 εκατομ-
μύρια δραχμές τοΰ προϋπολογισμού τοΰ πρώτου έτους, έχει διατεθεί τό 90% σέ πλη-
ρωμές καί δεσμεύσεις γιά τήν άγορά τοΰ έξοπλισμοΰ καί τεχνολογικής ύποδομής, καί
μέχρι τό τέλος τοΰ χρόνου θά έχει άπορροφηθεΐ τό 100%. Θά άκολουθήσει ή κατάθεση
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ δευτέρου έτους άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας.

Πριν άπό τό τέλος Νοεμβρίου θά γίνει παρουσίαση τοΰ μέχρι τώρα έκτελεσθέντος
έργου έκσυγχρονισμοΰ στά μέλη τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου μέ τήν
προοπτική τής επικείμενης έπιθεωρήσεως άπό τήν 'Επιτροπή Παρακολουθήσεως τοΰ
'Υπουργείου Παιδείας. "Οσοι έκ τών συναδέλφων επιθυμούν νά έπισκεφθοΰν τό Κέν-
τρο καί νά παρακολουθήσουν τήν παρουσίαση, παρακαλώ νά τό δηλώσουν στήν Κυρία
Μπόνου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Στό Πρόγραμμα Έκσυγχρονισμοΰ έχουμε προγραμματίσει τήν άναβάθμιση τής
διοικήσεως καί τής διαχειρίσεως τοΰ Κέντρου μέ βάση λογισμικό πακέτο (Manage-
ment Information System ) πού θά λειτουργεί σέ προσωπικό ύπολογιστή. Μετά άπό
σχετική έρευνα τής αγοράς, αποφασίσαμε τήν κατασκευή ειδικού λογισμικού πακέτου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχειρίσεως (MIS), σχεδιασμένου έτσι ώστε ή εφαρ-
μογή του νά εϊναι προσαρμόσιμη, μέ μικρό κόστος, στις άνάγκες διοικήσεως καί δια-
χειρίσεως καί τών άλλων Κέντρων τής 'Ακαδημίας, άλλά καί τής Γενικής Γραμμα-
τείας. Ειδικότερα, στήν περίπτωση τής Γενικής Γραμματείας, πιστεύουμε ότι θά
έλαφρύνει τόν φόρτο εργασίας καί θά συμβάλει στήν άνπ,μετώπιση διοικητικών καί
διαχειριστικών προβλημάτων, όπως τήν παρακολούθηση έργων καί προσωπικού, πε-
ριουσιακών καί νομικών θεμάτων, καθώς καί έπικοινωνίας μέ τά Κέντρα ττίς 'Ακα-
δημίας. Τό σχεδιαζόμενο λογισμικό πακέτο θά συνοδεύεται άπό έκπαίδευση τήςχρή-
σεώς του καί θά εϊναι διαθέσιμο γιά έφαρμογή τό 1999. Τό προσαρμόσιμο λογισμικό
πακέτο διοικήσεως καί διαχειρίσεως προσφέρεται άπό τό Πρόγραμμα Έκσυγχρονι-
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σμοΰ του Κέντρου Λαογραφίας καί στά άλλα Κέντρα καί τήν Γενική Γραμματεία
τής 'Ακαδημίας.

ο επόπτης
ΠΑΝΟΣ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.Λ.

Για τά Προγράμματα πού διεξάγει τό Κέντρο πραγματοποιήθηκε ειδική ένημε-
ρωτική έκδήλωση στο Κέντρο Λαογραφίας στις 27 Νοεμβρίου 1997, κατά τήν οποία,
ένώπιον τοΰ Προέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Ν. Ματσανιώτη, τοΰ άντιπρο-
έδρου της κ. 'Αγαπητού Τσοπανάκη καί Μελών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ
Κέντρου παρουσιάστηκε ή πορεία τών προγραμμάτων. Παρατίθεται το κείμενο τών
σχετικών ομιλιών.

Σύντομος χαιρετισμός τοΰ Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέν-
τρου, άκαδημαϊκοΰ κ. Μενελάου Παλλαντίου.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε 'Αντιπρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό Κέντρο Λαογραφίας μετά άπό πολλά χρόνια ταλαιπωρίας μπαίνει σέ μιά νέα
φάση άναδιοργάνωσης. Κι αύτό χάρη στόν δραστήριο συνάδελφο κ. Πάνο Λιγομενίδη,
'Επόπτη τοΰ Κέντρου καί τήν προικισμένη Διευθύντριά του κ. Καμηλάκη. Χαίρομαι
γιά τή σύμπνοια πού επικρατεί, ή όποια έχει σέ τόσο λίγο χρόνο τά άποτελέσματά
της. Ή ζεστή άτμόσφαιρα πού μάς περιβάλλει θά διαλύσει σιγά σιγά τά προηγούμενα
νέφη. 'Αλλά θά παρακαλέσω τόν άρμόδιο, 'Επόπτη τοΰ Κέντρου καί Υπεύθυνο τοΰ
Προγράμματος νά λάβει τό λόγο.

Προσφώνηση τοΰ 'Επόπτη τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, άκαδημαϊκοΰ κ. Πάνου
Λιγομενίδη κατά τήν παρουσίαση τών Προγραμμάτων τοΰ Κέντρου (27.11.1997).

'Αγαπητοί Κύριοι Συνάδελφοι 'Ακαδημαϊκοί, Συνεργάτες καί 'Επισκέπτες:

Σάς καλωσορίζω σήμερα στό Κέντρο 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας,
στόν 'Ετήσιο 'Απολογισμό τής τεχνολογικής άναβαθμίσεως καί τών δραστηριοτή-
των τοΰ Κέντρου.

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου, Κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, θά σάς
ενημερώσει λεπτομερώς γιά τήν εσωτερική άνασυγκρότηση τοΰ ΚΕΕΛ, τίς σχέσεις
τοΰ Κέντρου μέ ομοειδή 'Ιδρύματα στήν 'Ελλάδα καί τό εξωτερικό, τά νέα προ-
γράμματα Λαογραφικής 'Ερεύνης, συνεργασίας καί δραστηριοτήτων, καθώς καί γιά
τίς άναδυόμενες προοπτικές στή λειτουργία, τίς δραστηριότητες καί τίς έπιστημονι-
κές καί πολιτιστικές σχέσεις τοΰ ΚΕΕΛ.
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'Εγώ θά ήθελα, μέ πολύ λίγα λόγια (πού ίσως περιττεύουν), νά περιοριστώ στήν
διαπίστωση ότι στήν λειτουργία τοΰ Κέντρου αναπτύσσεται ενα πνεΰμα άναγεννή-
σεως, ένθουσιασμοΰ καί συνεργασίας. Πριν κάμποσο καιρό, ή λειτουργία τοΰ Κέν-
τρου θύμιζε λίγο-πολύ τήν περίφημη λιθογραφία τοΰ Martin Escher «ανεβαίνοντας
καί κατεβαίνοντας», όπου καλόγεροι ανεβαίνουν μέ κόπο άτέλειωτες σκάλες, καί όμως
βρίσκονται πάντα πίσω στό σημείο έκκίνησής τους. "Ισως τώρα αναπτύσσεται μια
κινητικότητα προς εύρυθμη λειτουργία, καί αύτό οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στήν
άκαταπόνητη καί εύρηματική νέα Διευθύντρια τοΰ Κέντρου, στή συνεργασία τών
περισσοτέρων έρευνητών τοΰ Κέντρου, άλλά καί στόν ενθουσιασμό καί τήν φιλερ-
γία τών νεαρών, κυρίως συμβασιούχων, οί όποιοι, θα ελεγα, ότι έπελέγησαν μέ με-
γάλη επιτυχία.

Τούς ευχαριστώ όλους^ όπως καί έσάς, πού μας τιμάτε μέ τήν παρουσία σας
στόν ετήσιο άπολογισμό τοΰ Κέντρου.

Παρακαλώ τήν Κυρία Καμηλάκη νά πάρει τόν λόγο καί νά σας ένημερώσει γιά
τή δραστηριότητα τοΰ Κέντρου κατά τήν διάρκεια τοΰ 1997.

'Ετήσιος 'Απολογισμός (27-11-1997)
τών Προγραμμάτων τοΰ Κέντρου

Τό Κέντρο Λαογραφίας, «Λαογραφικόν Άρχεΐον» μέχρι τό 1966, ιδρύθηκε τό
1918 άπό τόν πατέρα τής Λαογραφίας Νικόλαο Πολίτη μέ νόμο πού ψηφίστηκε άπό
τή Βουλή μέ σκοπό όπως «δι' οργανωμένης μονίμου Υπηρεσίας καί ύπό τήν πεφωτι-
σμένην έποπτείαν ειδικών άνδρών, περισυλλέγη, διασώζον άπό τής όλονέν έπεκτεινο-
μένης καταστροφής, τά άνεκτίμητα ψυχικά κειμήλια τής έθνικής ήμών κληρονομιάς».

Τό 1926 ύπήχθη στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών μαζί μέ τήν Έθνική Μουσική Συλ-
λογή, ιδρυμένη τό 1914 «προς διάσωσιν καί περισυλλογήν τών άσμάτων, τών χορών
καί τών μουσικών οργάνων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ» καί τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ελ-
ληνικής Γλώσσης.

"Εκτοτε άκολουθεϊ τήν πορεία τοΰ 'Ανωτάτου 'Ιδρύματος μέ όλα τά εύεργετή-
ματα πού αύτό συνεπάγεται.

Τό 1939 πρέπει νά θεωρηθεί έ'νας χρόνος σταθμός γιά τήν ιστορία τοΰ Κέντρου
έφ' οσον τότε πραγματοποιούνται ή ύλοποιοΰνται μιά σειρά άπό σημαντικά πράγμα-
τα, όπως: Συγκροτήθηκε ή Μουσειακή Συλλογή, ή όποία σήμερα άριθμεΐ 1000 περ.
άντικείμενα. Τό Μουσικό Τμήμα άπέκτησε τό πρώτο φωνοληπτικό μηχάνημα [πού
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λειτούργησε μόλις τό 1950, όταν, τότε μόνο, άπέκτησε ειδικό μουσικό], 'Εκδίδεται
'Επιστημονική Έπετηρίς καί γενικότερα τίθενται οί βάσεις γιά τήν περαιτέρω έπιστη-
μονική πορεία του.

Άπό τό 1952 άποκτά τις πρώτες μουσικές καταγραφές, οί όποιες σήμερα άνέρ-
χονται σέ πάνω άπό 17.000 ώρες καί άπό τό 1962 άρχίζει νά κινηματογραφεί θέμα-
τα τοΰ παραδοσιακού πολιτισμού. Τό άρχεΐο, πού άπό τήν άρχή του μέχρι σήμερα έχει
ύπό τήν έποπτεία του ό έρευνητής κ. Αίκατερινίδης, διαθέτει ταινίες τών 16m/m
μήκους 8.000 περίπου μέτρων. Τό Άρχεΐο έμπλουτίζεται σήμερα μέ βιντεοταινίες.

Άπό τό 1966 «συνεστήθη διά νόμου ή 'Εθνική Δισκοθήκη, στήν όποία κατα-
τίθενται δίσκοι βινυλλίου καί σήμερα πυκνής έγγραφής ( compact) σέ διπλό άντίγρα-
φο. Σήμερα ή 'Εθνική Δισκοθήκη περιλαμβάνει 10.000 περ. δίσκους είς διπλοΰν.

Άπό τήν 'ίδρυσή του τό Κέντρο ώς Άρχεΐο έχει ώς άμεσο στόχο νά συγκεντρώνει
μέ οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (άποστολές έρευνητών του, προκήρυξη διαγωνισμών,
άποστολή έρωτηματολογίων σέ φορείς ή μεμονωμένα άτομα) άδημοσίευτο ύλικό άπό
τήν προφορική παράδοση, νά διατηρεί στό πρωτότυπο τό ύλικό αύτό, νά άποδελτιώνει
τό δημοσιευμένο ύλικό. Νά ταξινομεί καί νά κατατάσσει σέ ειδικά επιμέρους άρχεΐα
τή λαογραφική ύλη ώστε νά είναι προσιτή στήν έρευνα. Αύτό οδήγησε στή δημοσίευ-
ση, στούς τόμους τής 'Επετηρίδας, τής βιβλιογραφίας τής Ελληνικής Ααογραφίας,
έργαλείου πολύτιμου γιά τήν έρευνα στό χώρο τής Λαογραφίας.

Ύπό τό καθεστώς αύτό τό Κέντρο έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο ογκο ύλικοΰ,
ό όποιος διαρκώς αύξάνεται μέ τις έπιτόπιες έρευνες περισσοτέρων σήμερα έρευ-
νητών.

Γιά νά δώσω κάποια τάξη μεγέθους πρέπει νά σάς πώ ότι διαθέτει ένα πλουσιό-
τατο άρχεΐο κειμένων (4650 χειρόγραφα τών 500 κατά μέσον όρο σελίδων), ήχο-
γραφήσεων καί δίσκων, 250.000 περ. άρχειοθετημένα καί μή κείμενα παραλλαγών
τραγουδιών, 10.000 παραλλαγές παραμυθιών, 25.000 ήχογραφήσεις στις 1700 μα-
γνητοταινίες καί πολυάριθμες κασέτες.

"Οποιος κι άν ήταν ό προσανατολισμός τών έρευνητών κατά τό διάστημα τών
80 χρόνων λειτουργίας καί δραστηριότητας αύτοΰ τοΰ Κέντρου τό βέβαιο είναι οτι
έχουν συγκεντρώσει καί διαφυλάξει ένα άρχειακό ύλικό άνυπολόγιστης επιστημονι-
κής καί έθνικής σημασίας. Άποτελεΐ τήν κιβωτό στήν όποία φυλάσσονται στοιχεία
γιά όλες τις μορφές καί εκδηλώσεις τοΰ παραδοσιακού πολιτισμού τοΰ λαού μας πολ-
λές άπό τις όποιες έχουν χαθεί άνεπιστρεπτί ή διαφοροποιηθεί καί έξακολουθεΐ νά
παρακολουθεί καί νά μελετά τήν έξέλιξη τοΰ πολιτισμού αύτοΰ στό σύγχρονο γί-
γνεσθαι.

Αύτός όμως ό άνεκτίμητος πλούτος μέ τόν έπιβλητικό του όγκο κινδύνευε νά
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παραμείνει άπλώς άρχειακό-μουσειακό είδος άπρόσιτο στο μεγαλύτερο μέρος του άπο
τήν έρευνα μέ τά πεπερασμένα μέσα πού διαθέτει ό κάθε έρευνητής. "Αν προσθέσουμε
καί κάποια έντονη εσωστρέφεια, έν πολλοίς δικαιολογημένη, λόγω τών πρωτόγονων
συνθηκών πρόσβασης στό ύλικό, τό Κέντρο έτεινε νά συγκεντρώνει ύλικό, χωρίς νά
μπορεί νά τό έπεξεργασθεΐ καί κυρίως νά τό έπιστρέψει σέ κάποια έπιστημονικά
έπεξεργασμένη μορφή στό έπιστημονικό άλλά καί στό εύρύτερο κοινό.

ΓΙέρα άπό τή δύσκολη πρόσβαση στό ύλικό, οί συνθήκες διατήρησης τουλάχι-
στον του πιό εύπαθοϋς μέρους άπό αύτό, όπως είναι τό μουσικό καί μουσειακό οδή-
γησε τό 1994 στήν σύνταξη Προτάσεως γιά τήν πραγματοποίηση ένός προγράμμα-
τος διάσωσης, συντήρησης, άρχειοθέτησης μέ ήλεκτρονική μορφή τοΰ ύλικοΰ τοΰ
Κέντρου τήν όποία είχαμε ύποβάλει (Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, ύπό τήν έπο-
πτεία τοΰ 'Ακαδημαϊκού Κ. Ν. Κονομή) στή ΓΓΕΤ γιά έγκριση. Τό Πρόγραμμα,
δέν είχε τήν τύχη πού περιμέναμε. Τό 1995 έπαναφέραμε τήν ίδια πρόταση στή δρά-
ση ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ τοΰ 'Επιχειρησιακού Προγράμματος Στήριξης τοΰ Υπουρ-
γείου Παιδείας ύπό τήν 'Εποπτεία τού 'Ακαδημαϊκού κ. Πάνου Λιγομενίδη καί τήν
ομόθυμη συμπαράσταση τοΰ τότε Προέδρου τής 'Ακαδημίας κ. Γιάγκου Πεσμαζό-
γλου καί όλων τών Μελών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου. Αύτή τή φορά
τό Κέντρο ήταν πιό τυχερό, γιατί οί κριτές τοΰ Προγράμματος, τούς όποιους καί άπό
τή θέση αύτή σήμερα εύχαριστώ έκ μέρους τοΰ Κέντρου, μάς ένέταξαν γιά τό ποσόν
τών 348 έκ. δραχμών στό παραπάνω Πρόγραμμα. "Ετσι κατέστη δυνατό νά οραμα-
τιζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα γιά τό Κέντρο τώρα πού συμπληρώνει 80 χρόνια ζωης.

Μέ τήν διαρκή συμπαράσταση τοΰ Προέδρου καί τών Μελών τής 'Εφορευτικής
'Επιτροπής άλλά καί τών Διοικητικών καί Οικονομικών Υπηρεσιών τής 'Ακαδη-
μίας καί κυρίως μέ τήν άγρυπνη φροντίδα τής 'Επιτροπής 'Ερευνών, μέσα άπό χρονο-
βόρες άλλά άναγκαϊες διαδικασίες διαγωνισμών, έπιτροπών, συνεδριάσεων μπορούμε
σήμερα νά ποΰμε ότι στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «'Εκσυγχρονισμού τής Βιβλιο-
θήκης καί τοΰ 'Αρχείου τοΰ Κέντρου εχει. άγορασθεϊ καί εγκατασταθεί ό άναγκαϊος
τεχνικός έξοπλισμός, άπαραίτητος γιά τήν εφαρμογή καί άνάπτυξη είδικοΰ λογισμι-
κού, έχει προχωρήσει ικανοποιητικά ή έκπαίδευση τοΰ μονίμου καί τοΰ νεοαποκτη-
θέντος έπί συμβάσει προσωπικού (13 άτομα) στό συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει
ολοκληρωθεί ή κατασκευή τοΰ στούντιο γιά τις μουσικές μεταγραφές, ό διαγωνισμός
γιά τήν πρόσληψη είδικοΰ τεχνικού ήχολήπτη γιά τήν άντιγραφή σέ DAT τών μου-
σικών καταγραφών άπό τις εύαίσθητες παλιές ταινίες καί στή συνέχεια τών ύπολοί-
πων καί έχει άγορασθεϊ ό τεχνικός εξοπλισμός τοΰ στούντιο. Έπίσης έληξε χωρίς
άποτέλεσμα καί έπαναπροκηρύσσεται ό διαγωνισμός, πού διενήργησε ή 'Ακαδημία
'Αθηνών γιά τή συντήρηση τών άντικειμένων τής Μουσειακής Συλλογής τού Κέντρου.
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Μέ τή βοήθεια τοϋ Προγράμματος έχει αγορασθεί το μεγαλύτερο μέρος τών
γραφείων, ερμαρίων καί καθισμάτων πού ύπάρχουν σήμερα στούς χώρους τοΰ Κέν-
τρου γιά τήν έξυπηρέτηση τών μονίμων έρευνητών καί τών νέων συνεργατών του.

Μέ όλα αύτά ή άπορρόφηση τών κονδυλίων άπο το Πρόγραμμα άγγίζει σέ πρα-
γματικές δαπάνες καί συμβατικές ύποχρεώσεις τό 100% τοΰ ποσοΰ, πού μας έχει δια-
τεθεί καί έλπίζουμε ότι τό 'Υπουργείο θά τό έκτιμήσει δεόντως. 'Εξ άλλου οί έκθέσεις
έπί τής πορείας τοΰ Προγράμματος άποστέλλονται άνελλιπώς προς τίς άρμόδιες 'Ε-
πιτροπές Παρακολούθησης.

Ειδικότερα: Μετά άπό εισήγηση ειδικών Μουσικολόγων, τεχνικός ήχου συνέ-
ταξε καί παρέδωσε μελέτη κατασκευής τοΰ Στούντιο. Ή κατασκευή του έχει ολοκλη-
ρωθεί άπό τίς άρχές τοΰ έτους. Καθυστέρησε ό έξοπλισμός του, επειδή έγινε δημόσιος
διαγωνισμός καί πολλά άπό τά μηχανήματα έρχονται μέ ειδική παραγγελία άπό τό
εξωτερικό. "Ετσι τό πολύτιμο ύλικό τοΰ μουσικοΰ Τμήματος θά παραδοθεί στήν αιω-
νιότητα στή μορφή πού βρίσκεται σήμερα χωρίς επιπλέον φθορές. Παράλληλα δη-
μιουργείται βάση δεδομένων προκειμένου νά ένοποιηθεΐ τό Τμήμα τής Μουσικής
καί τό άντίστοιχο τμήμα τών ποιητικών κειμένων τών τραγουδιών μέ όλα τά στοι-
χεία πού συνοδεύουν τή μουσική (έθιμα, χορός, κίνηση κλπ.). Ή βάση τήν οποία
έπεξεργάζεται ή όμάδα τοΰ μουσικοΰ καί τών κειμένων τών τραγουδιών καί πού
άποτελεϊται άπό τίς έρευνήτριες 'Ελένη Ψυχογιού καί Μιράντα Τερζοπούλου καί
τή μουσικό Μαρία 'Ανδρουλάκη καθώς καί άπό τή μουσικολόγο Άννα Μαρία Γιαν-
νακοδήμου (συμβασιούχο), καί γιά τήν εισαγωγή ύλικοΰ στόν Η/Υ τήν "Εφη Μαυ-
ρίδου καί τόν Δημήτριο Σωτηράκη, άρχαιολόγο (συμβασιοΰχο) εύρίσκεται ήδη σέ
προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα δημιουργείται ή βάση γιά άναζήτηση ύλικοΰ μέ
τή βοήθεια πολυμέσων καί εκεί θά ενταχθεί τό κινηματογραφικό ύλικό τό όποιο έπε-
ξεργάζεται ό ερευνητής Γ. Αίκατερινίδης.

Στόν τομέα τής Μουσειακής Συλλογής, ή όποία συνδέεται μέ τό εύρύτερο θέμα
τοΰ ύλικού βίου έχουν δημιουργηθεί μικρές βάσεις κατά τομείς καί προχωρεί ή έπε-
ξεργασία τους. Τήν εργασία έπεξεργασίας τής βάσης καθώς καί τήν προετοιμασία
τοΰ Καταλόγου τών άντικειμένων προκειμένου νά παραδοθούν γιά συντήρηση έχουν
κάνει οί συνεργάτριες μέ σύμβαση Λουίζα Καραπιδάκη, άρχαιολόγος-μουσειολόγος,
Κλεοπάτρα Φατούρου, μουσειολόγος καί "Ελενα Κίττα, συντηρήτρια.

Στόν τομέα τής κοινωνικής οργανώσεως καί τοΰ κοινωνικού βίου έργάζεται ό
έρευνητής κ. Έλ. Άλεξάκης καί ή συνεργάτρια Άνθούλα Μπάκολη, πτυχιούχος
Παιδαγ. Τμήματος (συμβασιούχος).

Τή Βάση γιά τά παραμύθια έπεξεργάζεται ή Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Δι-
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δάκτωρ εθνολογίας (συμβασιούχος) συνεπικουρούμενη άπο τήν έρευνήτρια 'Αλίκη
Παληοδήμου καί τήν Ζωή 'Αναγνωστοπούλου (φιλόλογο-μουσικό, συμβασιούχο).

"Εχουν δημιουργηθεί οί βάσεις γιά τίς παραδόσεις, τίς παροιμίες, τά αινίγματα
καί δοκιμάζονται οί βάσεις εισαγωγής τών χειρογράφων καί τών ύπολοίπων έπιμέ-
ρους θεμάτων. Κεντρική ιδέα τοϋ λογισμικού μέ βάση τό όποιο θά γίνει ή εισαγωγή
τοΰ ύλικοΰ είναι ή δημιουργία επιμέρους βάσεων πού θά συνδεθούν στό επόμενο στά-
διο προκειμένου νά είναι δυνατή ή διασταύρωση στοιχείων (λέξεις κλειδιά). Τή δη-
μιουργία καί έφαρμογή λογισμικού έχει άναλάβει μετά άπό σχετικό διαγωνισμό ή
Εταιρεία SYSTEMA μέ έκπροσώπους της τούς κ. Τάσο Χαρίση καί Μανώλη
Γκοιμίση.

Ή άναδρομική καταλογογράφηση τής βιβλιοθήκης εχει προχωρήσει περισσό-
τερο άπό όλα τά άλλα τμήματα τοΰ Προγράμματος. Τήν καταγραφή τών βιβλίων
άνέλαβε μετά άπό διαγωνισμό ή Εταιρεία ELIDOC, ή όποια έ'χει ήδη εισαγάγει
12.000 τίτλους στόν Η/Υ καί έπεξεργάζεται λεπτομερή βάση δεδομένων γιά τίς αύ-
τοτελεΐς έκδόσεις, τά άρθρα καί τίς βιβλιοκρισίες τής Βιβλιοθήκης μας.

Πέραν τοΰ συγκεκριμένου προγράμματος μέσα στό 1997 τό Κέντρο έ'χει νά πα-
ρουσιάσει τίς έξης δραστηριότητες:

— Συνεργάζεται με τό Ίνστιτοΰτο 'Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) καί τή ΓΓΕΤ στό
Πρόγραμμα ΣΑΠΦΩ, γιά τή συγκέντρωση ύλικοΰ μέ σκοπό τή δημιουργία οπτι-
κοακουστικού έ'ργου (CDROM) γιά τά νησιά τών Κυκλάδων "Ανδρο, Μύκονο,
Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη-Δήλο καί τή Λέσβο.

—"Εχει έπιτύχει χρηματοδότηση άπό τόν ΕΟΜΜΕΧ γιά τή δημιουργία ηλεκτρονι-
κού καταλόγου ένεργών έργαστηρίων βιοτεχνίας στόν ελληνικό χώρο. Τό Κέντρο
άνέλαβε τή δημιουργία 'Ερωτηματολογίου — καί Βάσης δεδομένων, βάσει τοΰ ό-
ποιου όλοι οί συνεργαζόμενοι φορείς ('Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, Πάν/μιο 'Ιωαν-
νίνων καί Περιφέρεια 'Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης) θά πραγματοποιήσουν τήν
έρευνα.

— Μέ άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου ή Διευθύντρια τοΰ Κέν-
τρου ύπέβαλε Πρόταση στό εύρωπαϊκό Πρόγραμμα RAHPAEL γιά τή δημιουρ-
γία «Μουσείου τής 'Ελιάς» σέ παραδοσιακό ελαιοτριβείο τής Μονής'Αρκαδίου
στά Καψαλιανά Ρεθύμνου. Ή πρόταση έχει ήδη κριθεί θετικά άπό τήν ευρωπαϊκή
'Επιτροπή.

— Στό Κέντρο διεξάγεται Πρόγραμμα μέ θέμα «Γαμήλιες στρατηγικές στις κτηνο-
τροφικές κοινότητες» ύπό τήν εποπτεία τοΰ Έρευνητή Α' βαθμίδας Ελευθερίου
Άλεξάκη καί τή συμμετοχή τής έρευνήτριας τοΰ Κέντρου 'Ελένης Ψυχογιού καί
εξωτερικών συνεργατών.
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— Το Κέντρο Λαογραφίας συμμετέσχε μέ επιτυχία σέ μεγάλη "Εκθεση πού οργα-
νώθηκε στήν 'Αθήνα μεταξύ 2-20 Δεκεμβρίου μέ θέμα: «Ή 'Οδός Πειραιώς. Οί
μεταμορφώσεις ένός βιομηχανικού τοπίου». Τήν έπιμέλεια τοΰ σχετικού ύλικοΰ
είχαν άπό τήν πλευρά τοΰ Κέντρου ή Διευθύντρια Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη
καί οί συνεργάτριες, μέ σύμβαση έργου Λουίζα Καραπιδάκη, άρχαιολόγος-μου-
σειολόγος, ή Κλεοπάτρα Φατούρου, μουσειολόγος καί Ελένη Κίττα, συντηρήτρια.
Σχεδιασμός για τό επόμενο ετος

Ή μεταστέγαση τοΰ Κέντρου στό νεοκλασικό κτήριο τής όδοΰ Ήπίτου είναι
γιά τό πρώτο έξάμηνο τοΰ 1998 τό κυριότερο μας μέλημα. Οί δυσκολίες πού άντιμε-
τωπίζουμε στό χώρο πού είμαστε σήμερα πρέπει νά πείσουν τήν Διοίκηση της 'Ακα-
δημίας ότι τό Κέντρο Λαογραφίας γιά νά άναπτύξει, όπως πρέπει καί όπως έπιθυμεΐ
τά προγράμματά του, χρειάζεται κατάλληλο χώρο. Ή Μουσειακή Συλλογή, τό Στού-
ντιο, ή Βιβλιοθήκη, τό όργανωμένο κινηματογραφικό Τμήμα, τό Φωτογραφικό 'Αρ-
χείο, τά χειρόγραφα καί τό ύλικό σέ ήλεκτρονική μορφή άλλά κυρίως τό προσωπικό
έχουν άνάγκη άπό μιά ανάσα. Στό χώρο αύτό θά μπορεί τό Κέντρο νά πραγματοποιεί
τις έκδηλώσεις του, τά σεμινάρια καί τά προγράμματά του. 'Ελπίζω ότι ή 'Ακαδημία
θά μας βοηθήσει νά στεγαστούμε μέχρι τόν 'Ιούνιο στό νέο κτήριο.

Στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος προβλέπεται ή έπέκταση τοΰ λογισμικού καί
στά ύπόλοιπα θέματα τοΰ λαϊκού πολιτισμού καί ή έφαρμογή του ώστε μέ τήν εισα-
γωγή μεγάλου μέρους τοΰ ύλικοΰ νά είναι δυνατή ή άναζήτησή του μέ εύκολία. Κύριο
μέλημά μας κατά τόν επόμενο χρόνο εϊναι ή εισαγωγή ύλικοΰ στις βάσεις καί ή προ-
ώθηση τής άντιγραφής καί διάσωσης τοΰ μουσικού ύλικοΰ.

Πέραν τών βάσεων θεωρούμε ότι τό Κέντρο έχει ύποχρέωση νά συνεργάζεται
μέ ομοειδή έρευνητικά-έπιστημονικά ιδρύματα στήν 'Ελλάδα καί τό έξωτερικό καί
πρός αύτή τήν κατεύθυνση εργαζόμαστε, ώστε σύντομα νά είμαστε σέ θέση νά πρα-
γματοποιούμε κοινές εκδηλώσεις καί προγράμματα. Στό πλαίσιο αύτής τής συνερ-
γασίας έχουμε ξεκινήσει τό κοινό Πρόγραμμα γιά τό Αιγαίο μέ τό Ίνστιτοΰτο 'Επε-
ξεργασίας λόγου καί τό Πρόγραμμα δημιουργίας τοΰ Μουσείου τής 'Ελιάς στά Κα-
ψαλιανά τής Μονής 'Αρκαδίου μέ έταίρους τό Μουσείο τής 'Ελιάς τής Nyons στή
Γαλλία καί τό 'Ινστιτούτο Κοινωνικών 'Ερευνών της Βαρκελώνης.

Οί προτάσεις γιά συνεργασία μέ Μουσεία καί 'Ιδρύματα στήν 'Ελλάδα καί τήν
Κύπρο εϊναι έπίσης πολλές καί θά άνακοινωθοΰν έφ' οσον τεθούν ύπ' όψιν καί εγκρι-
θούν άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τοΰ Κέντρου.

Προγραμματίζεται ή παραγωγή πολυμέσων (multimedia) σέ θέματα παραμυ-
θιών καί παραδόσεων κ.ά. βάσει συγκεκριμένων προτάσεων πού έχουν ύποβληθεϊ άπό
ερευνητές καί συνεργάτες τοΰ Κέντρου. Τά θέματα έχουν έπιλεγεϊ μέ κριτήριο νά έν-
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διαφέρουν το ευρύτερο κοινό, τή νεολαία, τόν 'Απόδημο Ελληνισμό, τον Τουρισμό
κ.α.

Ή Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Γαμήλιες στρατηγικές καί σύμβολα στούς ποιμενικούς πληθυσμούς»

Ώς ύπεύθυνος τοΰ προγράμματος: «Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους : στρατηγι-
κές καί σύμβολα» έπιθυμώ νά σας γνωστοποιήσω τά άποτελέσματα τής έρευνας καί
νά σάς διαδιβάσω τις έτήσιες έκθέσεις τών έρευνητών τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλ-
ληνικής Λαογραφίας καί τών έξωτερικών συνεργατών κ.κ. 1) Ελευθερίου Π. 'Αλε-
ξάκη, 2) Ελένης Ψυχογιού, 3) 'Ανδρομάχης Οικονόμου, 4) Λαμπρινής Ράικου καί
5) Μάρκου Κοντογούρη.

Στό πρώτο στάδιο ή έρευνα επικεντρώθηκε στή συγκέντρωση τής έλληνικής καί
διεθνοΰς βιβλιογραφίας γιά τούς κτηνοτρόφους, άκολούθως πραγματοποιήθηκε ή επι-
τόπια έρευνα σέ πέντε κτηνοτροφικές κοινότητες (νομάδων, ήμινομάδων καί μεταβα-
τικών κτηνοτρόφων) καί στις ευρύτερες περιφέρειές τους, ήτοι: 1) Κεφαλόβρυσο
(Μετζιτιέ) Πωγωνίου 'Ηπείρου, 2) Κουρτέσι ΒΔ. Ηλείας) Βίλια 'Αττικής, 4)
Τσουκαλάδες Βοιωτίας (Σαρακατσάνοι) καί 5) Κούκουρα Βοιωτίας. "Εγιναν συνεν-
τεύξεις μέ μαγνητόφωνο καί καταγράφηκε πλουσιότατο λαογραφικό-έθνογραφικό
καί άλλο ύλικό (βιογραφίες, γενεαλογικά δέντρα, περιγραφές γάμων κλπ.). Έπίσης
έχουν ληφθεί πολλές φωτογραφίες καί έγινε βιντεοσκόπηση γάμων καί άλλων δρα-
στηριοτήτων, π.χ. κούρου ζώων κλπ. Τό ύλικό αύτό πρόκειται νά κατατεθεί στό Κέν-
τρο Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας τό άργότερο ώς τό τέλος Μαρτίου 1997,
όπότε λήγει καί τό πρώτο έτος τής έρευνας καί ή σύμβαση τών έξωτερικών συνερ-
γατών.

Οί άναφερόμενοι ερευνητές καί συνεργάτες συνέταξαν λεπτομερείς εκθέσεις άπό
12 έως 17 σελίδες ή καθεμιά, οί όποιες ύποβάλλονται συνημμένως στήν Επιτροπή
Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί στήν Εφορευτική Επιτροπή τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας.

Οί έκθέσεις τών έρευνητών άποτελοΰνται ούσιαστικά άπό τρία μέρη. Στό πρώτο
μέρος γίνεται διεξοδική τοποθέτηση τοΰ οΐκισμοΰ στό ίστορικογεωγραφικό πλαίσιο
τοΰ χώρου μέ εξέταση τής γεωγραφίας-οίκολογίας, οικονομίας καί γενικότερης κοι-
νωνικής οργάνωσης. Στά δύο άλλα μέρη έξετάζονται άναλυτικά οί γαμήλιες στρατη-
γικές, οί τελετουργίες καί τά σύμβολα τού γάμου. Άπό τις έκθέσεις αύτές προκύπτει
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ότι το πρόγραμμα έχει προχωρήσει άρκετά ώς προς τς γαμήλιες στρατηγικές στά
χωριά Κεφαλόβρυσο, Κουρτέσι, Κούκουρα καί Βίλια. 'Ελλιπής εϊναι ή έρευνα γιά
τούς Σαρακατσάνους τής Βοιωτίας (χωριό Τσουκαλάδες), γιά τούς όποιους δέν έχει
άκόμα επιτευχθεί ή συγκέντρωση τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ, λόγω τής διασποράς τους
σέ περισσοτέρους χώρους (Δήμος Λιβαδειάς, κοινότητα 'Αγίου Βλάση κ.ά.).

Τό ύλικό πού έχει συγκεντρωθεί γιά τήν τελετουργία καί τά σύμβολα τοΰ γάμου
εϊναι μάλλον περιορισμένο γιά τά χωριά Βίλια καί Κούκουρα. 'Αντίθετα, εϊναι πλου-
σιότερο γιά τά χωριά Κεφαλόβρυσο. Κουρτέσι καί Τσουκαλάδες. 'Υπάρχουν έπίσης
κενά ώς προς τή μελέτη τών δικαιοπρακτικών τοΰ γάμου, όπως προικοσύμφωνα, προ-
γαμιαίες δωρεές κλπ. καί εϊναι άναγκαία ή συγκέντρωση καί επεξεργασία καί αύτοΰ
τοΰ ύλικοΰ.

'Από τή συγκριτική προσέγγιση τοΰ ύλικού στις παραπάνω κοινότητες έπιβε-
βαιώνεται ό κλειστός χαρακτήρας τοΰ γάμου, μέσα στήν κοινότητα (Βίλια, Κούκου-
ρα) ή στήν φυλετική όμάδα. Προκύπτει έπίσης ή νεότερη κατά κανόνα ηλικία γά-
μου τών γυναικών σέ σχέση μέ αύτή τών άνδρών στά ζευγάρια, πράγμα πού συν-
δέεται μέ τήν προτεραιότητα γάμου τών θυγατέρων έναντι τών γιών, έπειδή οί γυ-
ναίκες παραδοσιακά ύποαπασχολοΰνται στήν κτηνοτροφία, ή οποία βρίσκεται ούσια-
στικά στά χέρια τών άνδρών. Παρατηρείται άκόμη μικρή ήλικία γάμου άνδρών καί
γυναικών στις κοινότητες Κεφαλόβρυσο, Κούκουρα, πού κυμαίνεται γιά τούς άνδρες
μεταξύ 20-25 ετών καί γιά τίς γυναίκες μεταξύ 18-22 έτών. 'Αντίθετα, στις κοινό-
τητες Βίλια, Κουρτέσι καί Τσουκαλάδες οί ήλικίες γάμου άνδρών-γυναικών εϊναι ση-
μαντικά υψηλότερες καί ειδικότερα γιά τούς άνδρες 25-35 έτών καί γιά τίς γυναίκες
25-30 έτών. Αύτές οί διαφορές ήλικιών στις κοινότητες άπαιτοΰν κάποια έρμηνεία.

'Επίσης συνάγεται ότι ορισμένα έθιμα καί σύμβολα εϊναι κοινά, ένώ άλλα δια-
φοροποιούνται. Φαίνεται άκόμη ότι ή τελετουργία τοΰ γάμου εϊναι πιό άκμαία μέχρι
σήμερα στήν "Ηπειρο (Βλάχοι), κάτι — πού παρατηρείται γενικότερα στό βορειοελ-
λαδικό χώρο.

'Επιβεβαιώνεται άκόμη ότι οί τελετουργίες καί τά σύμβολα έπικεντρο'ινοντται
στήν εύτυχία, εύγονία, άρρενογονία καί μακροζωία τοΰ ζευγαριού, καθώς καί στις
καλές σχέσεις τής νύφης μέ τούς σπιτικούς τοΰ γαμπροΰ καί ιδιαίτερα μέ τήν πεθερά
της. Πολλά έθιμα έξ' άλλου δείχνουν τήν προσπάθεια ένσωμάτωσης τής νύφης στήν
οικογένεια καί τήν ευρύτερη συγγενική όμάδα τοΰ γαμπροΰ. Οί τελετουργίες αύτές
συνδέονται μέ τόν πατριαρχικό καί πατροτοπικό χαρακτήρα τής κτηνοτροφικής κοι-
νότητας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, 'Ακαδημαϊκός,
'Τπεύθυνος τοϋ Προγράμματος
'Αθήνα 14 Μαρτίου, 1997



391 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1997

Βιβλιοθήκη*

Κατά τή διάρκεια τοϋ 1997 συνεχίστηκε ή αναδρομική καταλογογράφηση τής
Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου με τή βοήθεια τοΰ Προγράμματος «'Ανάπτυξη καί έκσυγ-
χρονισμός τής Βιβλιοθήκης τοΰ ΚΕΕΛ». "Ηδη έχουν εισαχθεί άπο τήν Εταιρεία
ELIDOC 12.000 καταχωρίσεις. Παράλληλα ή Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε μέ νέο
ύλικό καί έξυπηρέτησε μεγάλο άριθμο έρευνητών Ελλήνων καί ξένων.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα των Έρευνητών του ΚΕΕΛ, 1997

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια

Συνέδρια:

α) 'Ανακοίνωση μέ θέμα: «Τό Μουσείο Γεωργικών έργαλείων καί Παραδο-
σιακής Τεχνολογίας τοΰ Βελεστίνου» στό Γ' Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο -
Ρήγας», 2-5 'Οκτωβρίου.

β) 'Ανακοίνωση μέ θέμα: «Πηγές, υδραγωγεία, οικισμοί. Βίοι παράλληλοι
στήν 'Ιστορία καί στις Παραδόσεις, στήν Επιστημονική 'Ημερίδα μέ θέμα: Τό νερό
πηγή Ζωής, Κίνηση, Καθαρμοΰ», Αίθουσα Παλαιάς Βουλής, 12-14 Δεκεμβρίου.
'Ομιλίες:

α) Διάλεξη μέ θέμα: «Ή λαογραφική "Ερευνα στή Δυτ. Θεσσαλία». 'Οργανω-
τής ή Λέσχη Γυναικών Καρδίτσας, 17 Μαρτίου.

β) Διάλεξη-άνακοίνωση μέ θέμα «Ό καφές στήν Ελλάδα. 'Ιστορία καί Λαο-
γραφία του» στό 'Αμφιθέατρο τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας στή Λάρισα. 'Οργανωτής
τό Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, 20 Μαΐου.

γ) Διάλεξη μέ θέμα «Ή διατροφή τών κατοίκων τής πεδινής Θεσσαλίας» στήν
αίθουσα τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». 'Οργανωτής ή 'Ιστορική καί
Λαογραφική 'Εταιρεία τών Θεσσαλών, 25 Νοεμβρίου.
Δημοσιεύματα:

1. Πρόλογος στό θεατρικό εργο τοΰ Δημ. Κεχαΐδη «Τό Πανηγύρι», 'Αθήνα
1997.

2. «Πειραιώς-'Αθηνών. "μακρά όδός άπανδόκευτος". Πέρασμα πρός τήν 'Α-
θήνα. Στόν τόμο 'Οδός Πειραιώς. Μεταμορφώσεις ενός βιομηχανικοΰ τοπίου»,
'Αθήνα 1997, σελίδες 4.

3. Διάφορα άρθρα σέ έφημερίδες καί περιοδικά.

Διδασκαλία:

Διδασκαλία τοΰ Μαθήματος τής Λαογραφίας στούς φοιτητές τής Φιλοσοφικής
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
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"Αλλη δραστηριότητα:

Διοργάνωση έκθέσεων καί διαλέξεων μέ τήν ιδιότητα τής Προέδρου τοΰ Συλ-
λόγου «Οί Φίλοι τοΰ Μουσείου Έλλην. Παιδικής Τέχνης».

'Ωριαία εκπομπή στήν ΕΤ2 γιά τά έθιμα τοΰ Δωδεκαημέρου.
'Ωριαία εκπομπή στήν ΕΡΑ1 γιά τις τροφές τών έορτών τών Χριστουγέννων.
Εκπομπές στήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο γιά θέματα επίκαιρα λαογραφικά
(Πάσχα, 'Απόκριες, Δεκαπενταύγουστος κ.ά.).

"Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Ερευνήτρια Α'

Συνέδρια: Συμμετοχή

α) Στό Twelfth World Congress of Jewish Studies ('Ιερουσαλήμ, 29'Ιου-
λίου - 6 Αύγούστου) μέ θέμα άνακοινώσεως: «Hellenic toponyms related to He-
brews».

β) Στό 9o Conventus Internationalis Academiae Latinitati Forendae
(Juvaskyla Φινλανδίας, 7-13 Αύγούστου) μέ θέμα άνακοινώσεως: «Textualitus
Latinitatis ut componens ethnologiae et ethnographiae».

γ) Στό Γ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος 2327 Σεπτεμβρίου) μέ θέμα
άνακοινώσεως: «'Από τις Ζακυνθινές παραδόσεις».
Διάλεξη:

Διάλεξη στό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών μέ θέμα: «'Ανθρωπολογική
προσέγγιση τοΰ εθίμου τής βασιλόπιττας», 23 'Ιανουαρίου.

Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Ερευνητής Α'

Συνέδρια:

α) Συμμετοχή, μέ εισήγηση, στήν 'Επιστημονική 'Ημερίδα «Παραδοσιακός
χορός καί Λαϊκή δημιουργία», Πειραιάς, 11 Μαρτίου (Νομαρχία Πειραιώς, Στάδιο
Ειρήνης καί Φιλίας).

β) Άνακοίνωση στό Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκή Παράδοση καί Παιδί, Ίωλ-
κός Βόλου, 11-13 Απριλίου.

γ) Εισήγηση στό Δ' Διεθνές Τσακώνικο Συνέδριο, Τσακωνιά, 26-28 Σεπτεμ-
βρίου.

δ) Συμμετοχή μέ άνακοίνωση στό Διεθνές Συνέδριο Παραδοσιακής 'Αρχιτε-
κτονικής, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου (Α.Π.Θ. καί Θεσσαλονίκη 1997: Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα Εύρώπης).

ε) Συμμετοχή, μέ εισήγηση, στήν 'Επιστημονική Συνάντηση «Νερό, πηγή
ζωής, κίνησης, καθαρμού», Μουσείο 'Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Προγραμματι-
σμός: 12-14 Δεκεμβρίου).
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'Ομιλίες:

α) Εισήγηση σε έκδήλωση τής Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,
21 Μαρτίου (Παλαιά Βουλή).

β) 'Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο 'Ερέτριας (6 'Απριλίου).
Κεντρικός ομιλητής στο Κερατσίνι Πειραιώς σέ έκδήλωση τοϋ τοπικοΰ Δήμου
καί τής 'Εκκλησίας, πρός τιμήν τοΰ Γ. Καραϊσκάκη, 11 Μαΐου.

γ) Εισήγηση σέ 'Επιμορφωτικό Σεμινάριο 'Εκπαιδευτικών Νομοΰ Δράμας
γιά τήν «Τοπική Ιστορία», 27 Μαΐου.

δ) Συμμετοχή στή «Συνάντηση Δημιουργών» τοϋ Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων
Κομοτηνής τοΰ οποίου είναι μέλος τής 'Επιστημονικής-Καλλιτεχνικής 'Επιτροπής,
1 Νοεμβρίου.

ε) Εισηγητής σέ ειδικό Σεμινάριο τής Νομαρχίας Ζακύνθου γιά καταγραφή τών
τοπικών στοιχείων τοΰ Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ 29-30 Νοεμβρίου).
Δημοσιεύματα:

1. Τραγούδια καί Μουσικά "Οργανα στήν Καλή Βρύση Δράμας (έκδοση Κοι-
νότητας).

2. Γιορτές καί Δρώμενα στό Νομό Δράμας (έκδοση Τοπικής "Ενωσης Δήμων
καί Κοινοτήτων).

Ελευθέριος Άλεξάκης, 'Ερευνητής Α'

Συνέδρια:

α) Συμμετοχή στό Β' 'Ανθρωπολογικό Συνέδριο μέ εισήγηση «'Από τό Φολ-
κλόρ καί τήν 'Εθνογραφία στήν 'Εθνολογία. Μία δύσκολη πορεία στις Βαλκανικές
Χώρες» (Κομοτηνή 4-7 'Απριλίου 1997).

β) Συμμετοχή στό Β' Συνέδριο Ναυπακτιακών Μελετών μέ εισήγηση «Συμ-
βολικός ανταγωνισμός μεταξύ κοινοτήτων στή Ναυπακτία. Δομική προσέγγιση ένός
μύθου», (Ναύπακτος 17-19 'Οκτωβρίου 1997).

γ) Συμμετοχή στήν Η' 'Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. 'Αττικής μέ εισήγηση:
«'Εγκαταστάσεις Αακώνων στή Λαυρεωτική (1870-1970)», (Κερατέα 31 'Οκτω-
βρίου - 2 Νοεμβρίου 1997).

δ) Συμμετοχή στό Διεθνές Συνέδριο τής IOV/UNESCO «Ό Λαϊκός Πολιτι-
σμός καί οί προοπτικές του πρός τήν 3η χιλιετία. Κάτω άπό τήν έλιά τοΰΠεισιστρά-
του» μέ εισήγηση «Ή διατήρηση τής λαϊκής παράδοσης στό σύγχρονο τεχνολογικό
κόσμο. Τά έθιμα κοινωνικής συνοχής», ('Αθήνα, Ζάππειο 8-9 Δεκ. 1997).
'Ομιλίες:

α) 'Ομιλίες στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοΰ 'Ιστορικού καί 'Αρχαιολογικού
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Τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών μέ θέμα «'Ιστορία καί 'Ανθρωπολογία»
(άμφιθέατρο 'Ιατρικής Σχολής, 16 'Απριλίου 1997).

β) 'Ομιλία στήν 'Ελληνική 'Εταιρεία 'Εθνολογίας μέ θέμα «Μεταμοντέρνα
'Ανθρωπολογία καί Έθνοϊστορία. Μία σύγχρονη άνάγνωση τών ταξιδιωτικών κει-
μένων» (Μουσείο 'Ελληνικών Λαϊκών 'Οργάνων, 26η Μάιου 1997).

γ) Διάλεξη στούς ξένους φοιτητές τοΰ προγράμματος Socrates. Τμήμα 'Ιστο-
ρίας καί 'Εθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μέ θέμα «Το πάρσιμο
τής νύφης» (μέ προβολή καί σχετικού ντοκυμαντέρ) (Κομοτηνή, 18η 'Ιουλίου 1997).
Διδασκαλία:

'Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα 'Ιστορίας καί 'Εθνολογίας τοΰ Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης γιά το χειμερινό εξάμηνο (1996-1997).
"Αλλη δραστηριότητα:

Συμμετοχή ώς συζητητής μαζί μέ τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο στήν παρου-
σίαση τοΰ βιβλίου τών P. Sant-Cassia καί Constantina Bada, The Making of the
Modern Greek Facily, C.U.P. ('Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, KNE, 19η Μαΐου 1997).

Συμμετοχή στό Σεμινάριο τής Σύρου «Νέες έρευνες γιά τή δομή καί τήν οργά-
νωση τής οικογένειας» μέ εισήγηση «Διτοπική μεταγαμήλια έγκατάσταση καί προί-
κα στήν Κέα (Κυκλάδες, τέλος 19ου-2ός αί.) ('Ερμούπολη 4-6 'Ιουλίου 1997).

Παρουσίαση τών βιβλίων τοΰ Α. Καλαϊτζάκη «"Ενας "Ελληνας στή χαμένη
'Αφρική» καί τοΰ Λ. Σενγκόρ, «Τά τραγούδια τής Μαύρης Χώρας» (σέ μετάφρ.
Μαρίας Κουμαριανοΰ) (Αίθουσα Τέχνης καί Λόγου, Στοά τοϋ βιβλίου 21 Νοεμβρίου

4997)..

Ελένη Ψυχογιοΰ, Ερευνήτρια Β'

Συνέδρια:

α) Συμμετοχή στήν 'Επιστημονική Συνάντηση μέ θέμα «Τό νερό πηγή ζωής,
κίνησης, καθαρμοΰ, 12-14 Δεκεμβρίου 1997, Αίθουσα Παλαιάς Βουλής μέ θέμα:
«Τό νερό ώς καθαρτήριο, μαγικό καί συμβολικό στοιχείο στις τελετουργίες τοΰ κύ-
κλου τής ζωής».
Δημοσιεύματα:

α) «Ή Σημειολογία τών δημοτικών τραγουδιών», Δίφωνο, τεύχος 20, Μάιος
1997, σ. 42-46 (άπό κοινοΰ μέ τήν κ. Μιράντα Τερζοπούλου).

β) «Οί δικοί μας "Αγνωστοι: 'Ακολουθώντας τό κοπάδι άπό τά χειμαδιά τής
Βουπρασίας στήν Πίνδο», 'Αλφειός, τεΰχος 12-13, Καλοκαίρι 1997, σ. 105-118.
Διδασκαλία:

Σειρά 10 ώριαίων μαθημάτων στούς δασκάλους παραδοσιακών χορών τοΰ Λυ-
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κείου Ελληνίδων μέ θέμα το δημοτικό τραγούδι καί τήν λειτουργία του μέσα στό
φυσικό καί κοινωνικό περιβάλλον (νανουρίσματα, παιδικά, γάμου, ξενιτιάς, γλεντιού).

Συνέντευξη στό Πρώτο Πρόγραμμα τής EPA στις 26.4.1997 γιά τά έθιμα τοΰ
Πάσχα.

'Αλίκη Παληοδήμου

Διδασκαλία:

Διδασκαλία μέ θέμα «'Ηθογραφία - Λαογραφία» σέ φοιτητές τής Φιλοσοφικής
Σχολής τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών, στό πλαίσιο τοΰ μαθήματος Λαογραφία.

Διδασκαλία σέ πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων σέ Πρόγραμμα έξο-
μοίωσης Πτυχίων.

Μιράντα Τερζοπούλου

Συνέδρια:

α) Συμμετοχή στήν 'Ημερίδα μέ θέμα «Μουσικές τής Θράκης. Τραγούδια καί
χοροί άπό τόν "Εβρο καί τή Διασπορά», οργανωμένη άπό τό Σύλλογο «Οί Φίλοι τής
Μουσικής» στά πλαίσια τοΰ έρευνητικοΰ προγράμματος «Θράκη». Θέμα άνακοινώ-
σεως: «Τό τραγούδι στόν "Εβρο», Φεβρουάριος 1997.

β) Συμμετοχή στό Συμπόσιο: «Τρεις καππαδοκικοί χοροί» οργανωμένο άπό
τή Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης στό Κέντρο Παππαδοκικών Μελετών. Θέμα:
«Προβλήματα καταγραφής καί παρουσίασης τών λαογραφικών φαινομένων», 29-30
Μαρτίου.

γ) Συμμετοχή στό συνέδριο «Οί Τσιγγάνοι στήν 'Ελλάδα» οργανωμένο άπό
τόν Πανελλήνιο Μορφωτικό Σύλλογο 'Ελλήνων Τσιγγάνων ύπό τήν αιγίδα τοΰ Δή-
μου 'Αγίας Βαρβάρας. Θέμα: «'Ιστορική άναδρομή στήν παρουσία τών Τσιγγάνων
στήν 'Ελλάδα», 9 'Ιουνίου.
'Ομιλίες:

α) Συμμετοχή στήν έκδήλωση μέ θέμα: «Τσιγγάνοι, Προκαταλήψεις καί στε-
ρεότυπα», οργανωμένη άπό τήν Κινηματογραφική Λέσχη 'Ηλιουπόλεως. Προβολή
ταινιών παραγωγής Γεν. Γραμματείας Λαϊκής 'Επιμόρφωσης - Στρογγυλό τραπέζι,
2 Φεβρουαρίου.

β) 'Ομιλία στό Λύκειο 'Ελληνίδων μέ θέμα «Τσιγγάνοι, Μύθοι καί πραγματι-
κότητα», 28 Φεβρουαρίου.

γ) Διάλεξη μέ θέμα: «"Εθιμα καί τραγούδια τής Αποκριάς» στά πλαίσια έκ-
δήλωσης μέ τό ί'διο θέμα οργανωμένης άπό τήν Χορολογική 'Εταιρία καί τήν Συνο-
μοσπονδία πολιτιστικών καί έπιμορφωτικών Συλλόγων Ν. 'Αχαίας ύπό τήν αιγίδα
τής Νομαρχίας 'Αχαΐας στό θέατρο Πανεπιστημίου Πατρών, 2 Μαρτίου.
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Α ώασκαλία:

Μαθήματα στούς καθηγητές χορού τοΰ Λυκείου Ελληνίδων. Θέμα: Προβλή-
ματα επιτόπιας έρευνας, καταγραφής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών δρωμένων.
Δημοσιεύματα:

1. Ή εικόνα τής φυματίωσης μέσα άπό τήν νεοελληνική λογοτεχνία στόν τόμο
Πρακτικών Πανελληνίου 'Ιατρικού Συμποσίου μέ θέμα «Φυματίωση. Παρελθόν πα-
ρόν καί μέλλον» 5-6 Φεβρουαρίου 1994, οργανωμένο άπό τήν Ελληνική "Ενωση κατά
τής φυματίωσης καί τών νόσων τοΰ άναπνευστικοΰ συστήματος, 'Αθήνα 1997, σ.
115-117.

2. Ή σημειολογία τών τραγουδιών στό 'Αφιέρωμα: Δημοτικό τραγούδι. Ό
μεγάλος "Αγνωστος [σέ συνεργασία μέ τήν "Ελένη Ψυχογιού], περ. Δίφωνο 20,
Μάιος 1997, 42-46.

3. Τό τραγούδι στόν "Εβρο στόν τόμο Μουσικές τής Θράκης, Σύλλογος «Οί φί-
λοι τής Μουσικής - 'Ερευνητικό πρόγραμμα Θράκης», 'Αθήνα 1997, 13-17.

4. Τά «Λαογραφικά Κοτυώρων» τοΰ Ξεν. "Ακογλου, Άρχεΐον Πόντου 47,
1996-97, σ. 352-364.

"Αλλη δραστηριότητα :

Συμμετοχή σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές έκπομπές μέ λαογρφικά καί έθνο-
λογικά θέματα.

Παναγιώτης I. Καμηλάκης

Συνέδρια:

α) 'Ανακοίνωση μέ θέμα «Οί μαστόροι τής Καρπάθου στήν Κρήτη» στήν Α'
Πολιτιστική Συνάντηση Καρπάθου, Κάρπαθος 21-24 Αύγούστου.

β) 'Ανακοίνωση μέ θέμα: «Ή εμποροπανήγυρη καί τό έβδομαδιαΐο παζάρι τοΰ
Βελεστίνου» στό Γ' Διεθνές Συνέδριο «Φεραί ω Βελεστίνο 1Ρήγας», Βελεστίνο2-5
'Οκτωβρίου.

γ) 'Ανακοίνωση μέ θέμα: «Ή χρησιμοποίηση τοΰ νεροΰ τών ποταμών άπό τούς
ύλοτόμους στή μεταφορά οικοδομικής ξυλείας άπό τήν Πίνδο (19ος-20ός αιώνας),
στήν 'Επιστημονική Συνάντηση μέ θέμα: «Τό Νερό πηγή Ζωής, Κίνησης, Καθαρ-
μού», Παλαιά Βουλή, 12-14 Δεκεμβρίου.
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Μαρία 'Ανδρουλάκη

Συνέδρια:

Συμμετείχε στο ΣΤ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος 23-27 Σεπτεμβρίου
1997) μέ θέμα ανακοινώσεως: «Νυφιάτικος θρήνος στις νησίδες Έρείκουσα καί
Μαθράκι (βορείων τής Κέρκυρας).
Δημοσιεύματα:

«Τό τραγούδι τής Νόβαινας», Ναυπακτιακά, τόμ. Η' (1997).

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΤΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΕΕΛ)

1. 'Υλικοτεχνική υποδομή

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1998 πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό έργο ύπο-
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δομής στο Κέντρο Λαογραφίας μέ τή συμπλήρωση καί ολοκλήρωση τής υλικοτεχνι-
κής υποδομής τοϋ Κέντρου καί τή συμπλήρωση τοΰ δικτίου τών Η/Υ.

2. Δημιουργία Βάσεων δεδομένων

Ή Εταιρεία SYSTEMA σέ συνεργασία μέ έρευνητές τοΰ Κέντρου καί .τούς
έπί συμβάσει συνεργάτες συντονίζει τις βάσεις δεδομένων άρχειακοΰ ύλικοΰ προκει-
μένου νά συνδεθούν σέ δίκτυο (ETHERNET) μέ έπιμέρους σταθμούς (work sta-
tions). Βλ. σχετικό πίνακα παραπάνω.

Ή 'Εταιρεία ELIDOC έχει ολοκληρώσει τήν αναδρομική καταλογογράφηση
τού έντυπου ύλικοΰ τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου, (18.000 τίτλοι) καί έπεξεργάζεται
τήν δημιουργία CD ROM μέ τή λαογραφική βιβλιογραφία (30.000 λήμματα), άπό
τό 1800-1986.

Ειδικότερα:

Κατά τή διάρκεια τοΰ έργου Μηχανοργάνωσης τοΰ ΚΕΕΛ υλοποιήθηκαν ώς τώ-
ρα οί παρακάτω κύριες βάσεις δεδομένων:

1) Βάση δεδομένων τραγουδιών

Ή βάση αύτή περιέχει άκόμη μόνο τις βασικές πληροφορίες πού χαρακτηρίζουν
τό δημοτικό τραγούδι (στίχοι, κατηγοριοποίηση, στοιχεία καταγραφής κτλ.). Ή
όλοκλήρωσή της θά γίνει έντός τοΰ 1999.

2) Βάση παραμυθιών:

Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων γιά τήν καταχα')ριση τοΰ κειμένου τοΰ παραμυ-
θιοΰ, καί τών στοιχείων πού τό συνοδεύουν, όπως κατηγορία κατά AT, σχολιασμός,
σάρωση καί εισαγωγή τών παραλλαγών άπό τά χειρόγραφα τοΰ άρχείου. Κάθε πα-
ραλλαγή αντιστοιχεί σέ ειδική καρτέλα, πού περιέχει: 1) τά στοιχεία της σύμφω-
να μέ τή διεθνή κατάταξη Aarne-Thompson, άλλά καί τόν κατάλογο τοΰ Γεωρ-
γίου Μέγα (περιορισμένο τμήμα τοΰ όποιου έχει δημοσιευθεί), 2) συνοπτική της
παρουσίαση μέ τόν τίτλο, τήν περίληψη, καί τις λέξεις-κλειδιά, 3) τό κείμενο τοΰ
χειρογράφου δακτυλογραφημένο μέ τό λεξιλόγιο του, 4) σχολιασμό τής παραλλα-
γής άπό τόν ερευνητή, άλλά καί σχολιασμό τοΰ χειρογράφου καί τών δημοσιεύ-
σεων τής παραλλαγής, 5) στοιχεία πού άφορούν στις συνθήκες συλλογής τής κά-
θε παραλλαγής, 6) τά στοιχεία πού άφοροΰν στήν καταχώρηση τής κάθε παραλλαγής
στό αρχείο τοΰ Κέντρου καί 7 ) ή σαρωμένη εικόνα τοΰ χειρογράφου καθώς καί ή μα-
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γνητοφωνημένη ή μαγνητοσκοπημένη καταγραφή του (δταν υπάρχει). Παράλληλα
έχει προβλεφθεί ή δυνατότητα άναζήτησης ύλικοΰ, μέσα άπό τά επί μέρους στοιχεία
πού δίδονται στήν κάθε καρτέλα. Ή προοδευτική εισαγωγή ύλικοΰ στή βάση έχει
οδηγήσει έως σήμερα στή δημιουργία 273 καρτελών.

Προκειμένου νά διευκολυνθεί ή εισαγωγή τοΰ παραμυθιακοΰ ύλικοΰ στή βάση
δεδομένων, μεταφέρθηκε στό Κέντρο, μέ τήν εύγενική συναίνεση τού καθηγητή κ. Μι-
χάλη Μερακλή, ό άνέκδοτος κατάλογος τού Γεωργίου Μέγα. Τά 23.000 δελτία πού
τόν άποτελοΰν, έχουν άντιγραφεϊ σέ οπτικούς δίσκους καί έχει άρχίσει ή εισαγωγή
τους σέ ειδική βάση δεδομένων (μέχρι στιγμής έχουν εισαχθεί 1499 δελτία).

3) Βάση παραδόσεων

'Αντίστοιχα μέ τά παραμύθια παρέχεται ή δυνατότητα καταχώρησης κειμένων

παραδόσεων, βοηθητικών στοιχείων άλλά καί σάρωσης χειρογράφων.

4) Βάση παροιμιών-άίνιγμάτων

Ή βάση αύτή είναι έτοιμη καί περιέχει κείμενα παροιμιών καί αινιγμάτων (πε-
ριορισμένος άριθμός, ελάχιστο δείγμα τού τεράστιου ογκου σχετικού ύλικοΰ).

5) Βάση ύλικοΰ βίου

Ή βάση ύλικού βίου περιέχει κείμενα υλικού βίου μαζί μέ τά συνοδευτικά τους

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤ.
• Κωδικός • Τίτλος • Κείμενο • Σχόλια • Πληροφορητής •
• Πηγή : παραλ- • Λεξιλόγιο Χειρογράφου • Συλλογέας
χειρόγραφο - λαγής • Σχόλια Ερευνητή • Πολιτισμική •
μαγνητοταινία - • Περίληψη • Δημοσιεύσεις ένότητα •
δημοσίευμα - • Λέξεις Παρεμβαλλόμενα • Γλώσσα : •
video - Κλειδιά Είδη (βλ. Κόμβο). Κοινή
φωτογραφία - ελληνική - •
εικόνα Διάλεκτος - •
• Περιοχή Ξένη γλώσσα •
• Διεθνής τίτλος
• 'Ελληνικός τίτλος •
• Διεθνής κατάταξη •
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στοιχεία (εικόνα, περιγραφή, video κ.α.). Συνδέεται μέ τήν Βάση τής μουσειακής
Συλλογής τοϋ Κ.Ε.Ε.Λ.

6) Βάση μουσικών χειρογράφων

Παρέχεται ή δυνατότητα καταχώρησης μουσικών χειρογράφων δημοτικών τρα-
γουδιών όπως καί τών συνοδευτικών τους στοιχείων. 'Αποτελεί μέρος τής Βάσης
τοΰ Μουσικοΰ τμήματος.

7) Βάση κινηματογραφικών ταινιών

Ή βάση αύτή έχει τήν δυνατότητα καταχώρησης σέ μορφή video τοΰ κινημα-
τογραφικού ύλικοΰ.

8) Βάση μουσειακών αντικειμένων

Ή βάση μουσειακών άντικειμένων περιλαμβάνει στοιχεία γιά τά άντικείμενα
πού φυλάσσονται στό ΚΕΕΛ: ονομασία, περιγραφή, κατηγοριοποίηση, ύλικά
κατασκευής κτλ. άλλά καί τήν φωτογραφία τους.

9) Βάση κοινωνικού βίου (Κοινωνική οργάνωση, στάδια τής ζωής τοΰ άνθρώ-
που: γέννηση - γάμος - θάνατος), λ. δίκαιο κ.ο.κ.

λα φυσικά πρόσωπα πού άναφέρονται στά διάφορα άρχεϊα άρχειοθετούνται ήλεκ-
τρονικά.

10) Βάση φωτογραφιών (Φωτοθήκης)

Ή βάση παρέχει τήν δυνατότητα σάρωσης φωτογραφιών καί συμπλήρωσης
τών συνοδευτικών τους στοιχείων.

Γιά τήν ύποστήριξη τών ανωτέρω κυρίων βάσεων ύλοποιήθηκαν οί παρακάτω
βοηθητικές βάσεις δεδομένων:

1 ) Βάση φυσικών προσώπων

Οί έρευνητές τοΰ ΚΕΕΛ, πληροφορητές, τραγουδιστές, όργανοπαΐκτες καί άλ-
λα φυσικά πρόσωπα πού άναφέρονται στά διάφορα άρχεϊα άρχειοθετοΰνται ήλεκτρο-
νικά..

2) Βάση τοπωνυμίων

Ή βάση αύτή περιλαμβάνει ήδη όλους τούς οικισμούς τοΰ Έλληνικοΰ κράτους
σύμφωνα μέ τήν τελευταία έκδοση τοΰ Ύπ. 'Εσωτερικών. Καταβάλλεται προ-
σπάθεια νά περιλάβει καί τόν έκτός 'Ελλάδος έλληνισμό (Μ. 'Ασία, Σικελία,



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998 401

Πόντος κτλ., καθώς καί πολιτισμικές γεωγραφικές ένότητες (Ζαγοροχώρια,

Χάστα, Άγραφα, κ.ά.) ή ομάδες (Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Καργκούνηδες κ.ά.).

3J Βάση χρηστών

Οί χρήστες τοΰ συστήματος, δηλ. οί ερευνητές τοΰ ΚΕΕΛ καί πιθανοί έξωτ.

έρευνητές.

4) Βάση εξοπλισμού

Ή διασύνδεση μεταξύ κυρίων καί βοηθητικών βάσεων δεδομένων γίνεται σύμ-
φωνα μέ τό σχήμα τής σελ. 397.

Ή πρόσβαση στις κύριες βάσεις δεδομένων θά ελέγχεται μέ χρήση κωδικών
πρόσβασης στά μηχανήματα (μέσω BIOS) άλλά καί στις έφαρμογές, ετσι ώστενά
μήν είναι δυνατή ή χωρίς άδεια οποιουδήποτε είδους καί βαθμού πρόσβαση στις απο-
θηκευμένες πληροφορίες.

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Ή δημιουργία βάσης δεδομένων έπιτρέπει πλέον τήν εισαγωγή τοΰ μεγαλυτέ-
ρου μέρους τοΰ ύλικοΰ σέ ήλεκτρονική μορφή σέ έπιμέρους Αρχεία, τά όποια θά έπι-
κοινωνοΰν μεταξύ τους. Ειδικότερα:

Παραμύθια

Τό Κέντρο στό πλαίσιο τής ηλεκτρονικής καταλογογράφησης τών παραμυθια-
κών τύπων τοΰ Αρχείου του άποφάσισε νά συμπεριλάβει τό Αρχείο τοΰ άειμνήστου
άκαδημαϊκοΰ, Καθηγητή τής Λαογραφίας καί Διευθυντή του Γεωργίου Μέγα τό ό-
ποιο άνήκει στόν Καθηγητή τής Λαογραφίας κ. Μιχάλη Μερακλή.

Γιά τό σκοπό αύτό έζήτησε άπό τόν Καθηγητή Μιχ. Μερακλή τόν δανεισμό
τών καρτελών. Μέ τήν εύγενική συναίνεσή του καί τήν φροντίδα τής συμβασιούχου
έρευνήτριας, παραμυθιολόγου, Μαριλένας Παπαχριστοφόρου οί 23.000 καρτέλες,
έχουν εισαχθεί στό ήλεκτρονικό άρχεΐο τοΰ Κέντρου.

Στόν τομέα ηλεκτρονικής άρχειοθέτησης τών παραμυθιών πραγματοποιήθηκε:
1. Μεταφορά, φωτοαντιγραφή ή σάρωση τών δελτίων τοΰ άνεκδότου καταλόγου
τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιού τοΰ Γ. Α. Μέγα (20.000 δελτία) άπό τήν συνεργά-
τρια τοΰ Κέντρου μέ σύμβαση έ'ργου Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, (σέ συνερ-
γασία μέ τόν έπίσης συμβασιούχο φιλόλογο Νεκτάριο Καλαϊτζή).



402

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1997

3. Διαμόρφωση βάσης δεδομένων γιά τά άνέκδοτα δελτία τοΰ Γ. Α. Μέγα, όπου ει-
σήχθησαν 1.499 δελτία.

4. Μελέτη καί ταξινόμηση χειρογράφων συλλογών τοΰ Κέντρου καί τοϋ 'Ιστορικού
Λεξικοΰ γιά τόν έντοπισμό καί άντιγραφή τών «Παραμυθιών» καί κατάταξή
τους. 'Αποδελτίωση 570 χειρογράφων, πού περιέχουν 6.000 παραμύθια, μύθους
καί εύτράπελες διηγήσεις, άπό τήν συνεργάτρια μέ σύμβαση έργου τοΰ Κέντρου,
άρχαιολόγο 'Αγγελική Σαλάπα.

5. Εισαγωγή στή βάση δεδομένων 360 παραλλαγών παραμυθιών (Μαριλένα Παπα-
χριστοφόρου).

6. 'Ενημέρωση έπισκεπτών σχετικά μέ τή βάση δεδομένων γιά τά παραμύθια.

Κατά τήν άντιγραφή καί άντιβολή τοΰ ύλικοΰ τών παραμυθιών, τήν έρευνα καί
καταγραφή τών τοπωνυμίων γιά τήν συμπλήρωση τής ήλεκτρονικής βάσης, καθώς
καί τήν σάρωση (scanning) δελτίων τοΰ άνεκδότου Καταλόγου τοΰ Γ. Α. Μέγα
έπικούρησε ή συμβασιούχος φιλόλογος-μουσικός Ζωή 'Αναγνωστοπούλου.

"Ασματα

Τά κείμενα τών άποδελτιωμένων τραγουδιών τοΰ 'Αρχείου μεταφέρθηκαν άπό
τις έρευνήτριες 'Ελένη Ψυχογιοΰ καί Μιράντα Τερζοπούλου καί τοποθετήθηκαν στά
ειδικά νέα έρμάρια έντός φακέλων προκειμένου νά μή φθείρονται καί νά είναι εύχερής
ή άναζήτησή τους.

"Εχει εισαχθεί στόν Η/Υ τό σύνολο τοΰ δακτυλογράφου Καταλόγου τών τρα-
γουδιών καί 900 κείμενα τραγουδιών. Ή ήλεκτρονική άντιγραφή τοΰ Καταλόγου καί
τοΰ 'Αρχείου δημοτικών τραγουδιών πραγματοποιείται άπό τούς συμβασιούχους
συνεργάτες τοΰ Κέντρου Δημήτριο Σωτηράκη καί Ζωή 'Αναγνωστοπούλου άλλά καί
άπό τούς άσκουμένους φοιτητές Περικλή Σχινά καί Κυριάκο Καραμπερόπουλο ύ-
πό τήν έποπτεία τής έρευνήτριας 'Ελένης Ψυχογιοΰ.

Συγκεκριμένα ό Δημήτριος Σωτηράκης, άρχαιολόγος, κάτοχος Master, άντέ-
γραψε 520 κείμενα τραγουδιών σέ πολυτονικό σύστημα άπό τήν ένότητα «'Ερωτικά».

Ό ΐδιος έπικούρησε στήν άρχειοθέτηση καί τοποθέτηση τών φακέλων τραγου-
διών στά νέα ειδικά έρμάρια καθώς καί στήν επεξεργασία τοΰ «Δέντρου τών Τραγου-
διών» τοΰ μουσικού τμήματος σέ συνεργασία μέ τις έρευνήτριες 'Ελένη Ψυχογιού
καί Μιράντα Τερζοπούλου.

"Αρχισε καί συνεχίζεται άπό τήν 'Ερευνήτρια 'Ελένη Ψυχογιού ή ήλεκτρονική
άντιγραφή τοΰ ευρετηρίου λέξεων, μοτίβων, θεμάτων, εννοιών, ονομάτων, τόπων
κ.λπ. (Α- καί εξής) τών δημοτικών τραγουδιών μέ ταυτόχρονο εμπλουτισμό τών
λημμάτων, κατηγοριοποίηση καί προετοιμασία γιά τήν ύπαγωγή τους σέ ήλεκτρο-
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ν ι. κ ή βάση-δέντρο. "Εχουν καταγραφεί εκατόν δέκα (110) λήμματα σέ έκταση 35
ήλεκτρονικών σελίδων. Ή βάση σχεδιάζεται νά συνδυαστεί μέ τό σύνολο τών θεμα-
τικών κατηγοριών τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τοΰ Κέντρου.

Μουσική

Συνεχίστηκε άπό τήν ερευνήτρια μουσικό Μαρία'Ανδρουλάκη ή έργασία τής ει-
σαγωγής στά οικεία βιβλία εισαγωγής μουσικής καί λαογραφικής ύλης τοΰ περιεχο-
μένου ταινιών (1642-1661 ) καί κατάταξη τών εισαχθέντων ασμάτων ώς πρός τό
είδος καί τό ρυθμό.

"Εγινε ή μουσική καταγραφή καί έπεξεργασία 42 μελωδιών.

'Έγινε τό γύρισμα 52 ταινιών γιά τή συντήρησή τους.

Στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «'Ανάπτυξη καί έκσυγχρονισμός τής Βιβλιο-
θήκης τοΰ ΚΕΕΛ» προσελήφθη ή μουσικολόγος "Αννα Μαρία Γιαννακοδήμου, ή ό-
ποία έργάσθηκε σέ συνεργασία μέ τήν ερευνήτρια μουσικό Μαρία 'Ανδρουλάκη καί
τις έρευνήτριες Ελένη Τ*υχογιοΰ καί Μιράντα Τερζοπούλου καθώς καί τήν έταιρεία
Systema γιά τή δημιουργία βάσης δεδομένων γιά τό μουσικό ύλικό τοΰ Κέντρου.

Συγκεκριμένα ή κ. Γιαννακοδήμου άσχολήθηκε μέ τήν έπιλογή ορολογίας γιά
τό δελτίο βάσης δεδομένων τής καταγραμμένης μονάδας τοΰ μουσικοΰ άρχείου, τή
δημιουργία καί διαμόρφωση σχεδιαγράμματος γιά τό δελτίο τής βάσης δεδομένων
τής ΐδιας μονάδας, καί τήν εισαγωγή στοιχείων σέ ειδικό πρόγραμμα τοΰ Η/Υ γιά
τήν δημιουργία δέντρου πληροφοριών (κατηγοριοποίηση ) καί τήν μετατροπή του
σέ βάση δεδομένων (μέ δελτία καί πεδία άναζήτησης ύλικοΰ).

Παράλληλα συνέταξε πρόταση γιά τόν έξοπλισμό τοΰ Studio μέ μηχανήματα
έπεξεργασίας ήχου μέσω Η/Υ σέ σύστημα Macintosh καί ειδικά προγράμματα μου-
σικής μεταγραφής καί έπεξεργασίας ήχου καί έγκατάσταση συστήματος βελτίωσης-
σταθεροποίησης συνθηκών στό Studio.

Πραγματοποίησε δοκιμαστική εισαγωγή στοιχείων στή νέα βάση δεδομένων γιά
δίσκους βινυλίου καί πυκνής έγγραφής (CD).

Ερεύνησε σέ συνεργασία μέ ειδικούς τεχνολογικής ύποστήριξης προγράμμα-
τα έπεξεργασίας εικόνας (σάρωση) καί ήχου (κάρτα ήχου) άπαραιτήτων γιά τόν
έκσυγχρονισμό τού συστήματος άρχειοθέτησης ύλικοΰ στό μουσικό τμήμα.

Στό πλαίσιο τοΰ ίδιου προγράμματος έργάσθηκε στό μουσικό τμήμα ή φιλό-
λογος-μουσικός Ζωή 'Αναγνωστοπούλου ή όποία εισήγαγε στόν Η/Υ κείμενα τρα-
γουδιών άπό χειρόγραφα τοΰ Μουσικοΰ τμήματος. Παράλληλα βοήθησε στή διευθέ-
τηση τοΰ χώρου καί στόν καθαρισμό δελτίων, χειρογράφων καί φυλλαδίων τοΰ άρ-
χείου τοΰ Μουσικοΰ τμήματος.
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Παραδόσεις

Ύπό τήν εποπτεία τοΰ συνταξιοδοτηθέντος έρευνητή τοΰ Κέντρου 'Αγγέλου
Δευτεραίου ή συμβασιούχος συνεργάτρια, φιλόλογος 'Αλεξάνδρα Φιλίππου εισήγαγε
στή διαμορφωμένη τελικώς βάση δεδομένων τό σύνολο τών Παραδόσεων τοΰ Νικο-
λάου Πολίτου. Ή έν λόγω συνεργάτρια άποχώρησε γιά μεταπτυχιακές σπουδές στή
Γερμανία μέ ύποτροφία τοΰ Σαριπολείου 'Ιδρύματος.

Κοινωνικός Βίος

Ύπό τήν έποπτεία τοΰ έρευνητή 'Ελευθερίου Άλεξάκη άρχισε ή εισαγωγή ύλι-
κοΰ στή δημιουργούμενη βάση τής κοινωνικής οργανώσεως άπό τήν συμβασιοΰχο
Άνθούλα Μπάκολη καί τήν φοιτήτρια τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου Άννα Άποστο-
λίδου. Ή βάση δέν έ'χει ολοκληρωθεί.

Έπίσης ή Άνθούλα Μπάκολη ύπό τήν έποπτεία τής Διευθύντριας Αικατερίνης
Πολυμέρου-Καμηλάκη κατέταξε καί εισήγαγε στήν ηλεκτρονική βάση ύλικό σχετικό
μέ τή λαϊκή λατρεία καί τό παιδικό παιχνίδι.

Παράλληλα:

Συνεχίστηκε ή λημματοθέτηση καί κατάταξη παροιμιών άπό τόν Έρευνητή
Γεώργιο Αίκατερινίδη.

Ή έρευνήτρια Αλίκη Παληοδήμου άποδελτίωσε λαογραφικό ύλικό άπό τόν
τρίτο τόμο τών Απάντων τοΰ 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.

Ή έπιστ. Συνεργάτρια τοΰ Κέντρου Βασιλική Φάτση άποδελτίωσε άπό τήν έ'κ-
δοση τοΰ Κέντρου Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού «Χειρόγραφα Μετεώρων»
(Μονή Μεταμορφώσεως) ύλικό πού άφορά σέ θέματα χρησμών, θαυμάτων, προφη-
τειών, μαντικής, μαγείας, δεισιδαιμονίας κ.ά.

"Εγινε άντιγραφή σέ Η/Τ τής χειρόγραφης συλλογής λαογραφικού ύλικοΰ τοΰ
Καθηγητή τής Λαογραφίας καί Προέδρου τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
Δημ. Λουκάτου άπό τήν άποστολή του στούς Παξούς (χειρόγραφο, άρ. 2250) άπό
τούς έξωτερικούς συνεργάτες τοΰ Κέντρου Ελένη Μπαζίνη καί Νικόλαο Σιγάλα,
προκειμένου νά γίνει ή έπεξεργασία τοΰ ύλικοΰ γιά τήν έ'κδοσή του σέ βιβλίο μέ δαπά-
νη τοΰ 'Ιδρύματος Παξών. Ή άντιγραφή εγινε έπίσης μέ δαπάνη τοΰ ίδιου 'Ιδρύματος.

Ή γραφέας τοΰ Κέντρου "Εφη Μαυρίδου εκπαιδεύτηκε στή χρήση ήλεκτρονι-
κοΰ υπολογιστή καί εισάγει πλέον σέ ήλεκτρονική μορφή ύλικό τοΰ Κέντρου (χειρό-
γραφα ύπ' άριθμ. 3805, 2343).
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Τακτικές αποστολές τοΰ Κέντρου

'Ολοκληρώθηκε καί παραδόθηκε σέ δισκέτα καί δύο αντίτυπα άπ' τήν άποσπα-
σμένη στό Κέντρο μέχρι τόν Αύγουστο τοΰ 1996 Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, ό άνα-
λυτικός κατάλογος τών λαογραφικών αποστολών τών έρευνητών τού Κέντρου. 'Επε-
ξεργασμένη μορφή του θά δημοσιευθεί στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου συνοδευόμενη
άπό σχετικό Χάρτη. Ή δημιουργία τοΰ έν λόγω καταλόγου υπήρξε άναγκαία προ-
κειμένου νά γίνεται πιό εύχερής ό προγραμματισμός τών άποστολών τοΰ Κέντρου.

'Αποφασίστηκε έπίσης στό έξής νά δημοσιεύονται έκτενεΐς εκθέσεις τών λαο-
γραφικών άποστολών τών έρευνητών στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου.

Στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «Δημιουργία ήλεκτρονικοΰ Καταλόγου εργα-
στηρίων παραδοσιακής χειροτεχνίας» σέ συνεργασία μέ τόν ΕΟΜΜΕΧ τό άρχεΐο
τού Κέντρου έμπλουτίστηκε μέ 250 συμπληρωμένα μέ επιτόπια έρευνα πολυσέλιδα
ερωτηματολόγια γιά έργαστήρια καί τεχνικές παραδοσιακής βιοτεχνίας. Ή ολοκλή-
ρωση τοΰ Προγράμματος θά άποδώσει στό Κέντρο λαογραφικό ύλικό γιά 550τουλά-
χιστον έργαστήρια μέ πολύτιμες πληροφορίες, φωτογραφίες, πίνακες κλπ.

Άπό τό 1975 τό Κέντρο, μετά άπό πρόταση τής Διευθύντριας Αίκ. Πολυμέρου -
Καμηλάκη καί ομόφωνη άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, πραγματοποιεί
έπ' εύκαιρία άποστολές, γιά τή συγκέντρωση ύλικοΰ έπ' εύκαιρία λαογραφικών γε-
γονότων τά όποια δέν είναι δυνατόν νά καλυφθοΰν άπό τίς έντεταλμένες λαογραφικές
άποστολές. Οί έρευνες αύτές προς τό παρόν καλύπτονται μέ έξοδα τών έρευνητών.

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους έκτελέστηκαν οί έξής έντεταλμένες άποστολές:

Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα

Λαογραφική άποστολή στό νομό Δωδεκανήσου (3-25 Αύγούστου, Ρόδος)

'Ελευθέριος Άλεξάκης

Λαογραφική άποστολή στό Νομό Λακωνίας (19 Αύγ. - 8 Σεπτ.).

'Ελένη Ψυχογιού

Λαογραφική άποστολή στό νομό 'Ηλείας (10-29 Αύγούστου, Πύργος, όρεινή

'Ολυμπία, Ανδρίτσαινα, Φανάρι, Αμυγδαλιές, Μονή Σεπετοΰ, Άλίγειρα).

Μιράντα Τερζοπούλου

Λαογραφική άποστολή στό νομό "Εβρου.

Παναγιώτης Καμηλάκης

Λαογραφική άποστολή στό νομό Φλώρινας (22 Αύγ. - 11 Σεπτεμβρίου)

Αλίκη Παληοδήμου

Λαογραφική άποστολή στό νομό Κερκύρας (10 έως 30 Αύγούστου).

Μαρία Ανδρουλάκη
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Λαογραφική άποστολή στο νομό Δωδεκανήσου (4-26 Αύγούστου, Ρόδος, Κάρ-
παθος).

Βασιλική Φάτση

Λαογραφική άποστολή στο νομό Μαγνησίας.

Έπ* ευκαιρία αποστολές

'Ελευθέριος 'Αλεξάκης

1. Πενθήμερη έρευνητική άποστολή στή Λέσβο γιά τήν παρακολούθηση - βιντεοσκό-
πηση τής θυσίας τοΰ ταύρου στό Μανταμάδο καί συγκέντρωση σχετικού πληρο-
φοριακού ύλικοΰ μέ συνεντεύξεις (4-8 Μαΐου 1998).

2. Πενθήμερη έρευνητική άδεια στό Πωγώνι (χωριό Κεφαλόβρυσο) γιά τή συγκέν-
τρωση - συμπλήρωση λαογραφικών - έθνογραφικών πληροφοριών σχετικών μέ
τό πολυφωνικό τραγούδι (29 'Ιουλίου - 4 Αύγούστου 1998).

Ελένη Ψυχογιοΰ

1. Τριήμερη έρευνητική έπ' ευκαιρία άποστολή στά χωριά Μάχου καί Βρανά τοΰ
νομοΰ 'Ηλείας. Στή διάρκεια τις ώς άνω άποστολής, συμμετείχε, παρακολούθη-
σε καί κατέγραψε σέ μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις καί φωτογραφίες τή γιορτή
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου σέ δύο οικογένειες κτηνοτρόφων, πρώην νομάδων καί ήμι-
νομάδων καί σήμερα μόνιμα έγκαταστημένων στά παραπάνω χωριά. Τό ύλικό
πού κατέγραψε (έθιμα, συνεντεύξεις, τραγούδια) περιλαμβάνεται σέ τέσσερις
90άλεπτης διάρκειας κασέτες μαγνητοφώνου καί ένενήντα περίπου έγχρωμες
φωτογραφίες. Τό ύλικό συμπλήρωσε μέ δύο επισκέψεις κατά τή διάρκεια δύο Σαβ-
βατοκύριακων σέ 7 κασέτες τών 90 λεπτών καί 600 φωτογραφίες. Έκτος έρευ-
νητικής άδειας, κατά τις ήμέρες τών άργιών τοΰ Πάσχα, βιντεοσκόπησε τά έθιμα
τής Μεγάλης Παρασκευής στά Λεχαινά τοΰ 'ίδιου νομοΰ (έπίσκεψη γυναικών στό
νεκροταφείο, άκολουθία έπιταφίου καί έγκώμια, λιτάνευση επιταφίου στήν πόλη
καί τό νεκροταφείο, πυρά στήν πύλη τοΰ ΐδιου νεκροταφείου) σέ μία βιντεοταινία
90'.

2. Κατά τό διήμερο (23-24/6/1998) πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στό Λαύριο
'Αττικής οπού παρακολούθησε καί κατέγραψε έθιμα καί τραγούδια σχετικά μέ
τόν Κλήδονα, μέ τή συνεργασία τής μουσικολόγου συμβασιούχου συνεργάτριας
τοΰ Κέντρου "Αννας Μαρίας Γιαννακοδήμου). Τό ύλικό πού συγκεντρώθηκε πε-
ριέχεται σέ δύο 90άλεπτης διάρκειας κασέτες μαγνητοφώνου, 150 φωτογραφίες
καί μία 90άλεπτης διάρκειας ταινία video.



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1998

407

3. Κατά τή διάρκεια τής πενθήμερης ερευνητικής άδειας άπο 20/7/98 πραγματο-
ποίησε «έπ' ευκαιρία» άποστολή στό χωριό Φανάρι 'Ανδρίτσαινας τοϋ 'ίδιου νο-
μού, προκειμένου νά παρακολουθήσει και νά καταγράψει τό ήλιολατρικό πανηγύρι
τοΰ Προφήτη 'Ηλία. Τό ύλικό πού συγκέντρωσε κατέγραψε σέ δέκα 90άλεπτες
κασέτες μέ ήχογραφημένες συνεντεύξεις, τή θεία λειτουργία καί τό γλέντι καί
150 περίπου φωτογραφίες. Κατά τή διάρκεια τής τριήμερης άδειας άπό 19/11/
1998 πραγματοποίησε «έπ' εύκαιρία» άποστολή στή νήσο 'Αμοργό τοΰ νομοΰ
Κυκλάδων προκειμένου νά συμμετάσχει καί νά καταγράψει τό πανηγύρι τής «Πα-
ναγίας τής Χοζοβιώτισσας».

Τό ύλικό πού συγκεντρώθηκε περιέχεται σέ τέσσερις κασέτες 90άλεπτης διάρκειας,
155 φωτογραφίες (ύπομνηματισμένες μέ λεπτομερείς λεζάντες) καθώς καί σέ
προσωπικό ήμερολόγιο έρευνας 50 περίπου σελίδων.

Παν. Καμηλάκης

Πραγματοποίησε: 'Επιτόπια έρευνα στό νομό Χανίων γιά τή συμπλήρωση σα-
ράντα 'Ερωτηματολογίων στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «Κατάλογος παραδοσια-
κών εργαστηρίων παραδοασικής χειροτεχνίας, πού διεξάγει τό Κέντρο.

Πενθήμερη άδεια έρεύνης στή Σίφνο γιά τήν συγκέντρωση ύλικοΰ γιά τις έπαγ-
γελματικές δραστηριότητες καί άσχολίες τών κατοίκων.

'Αλίκη Παληοδήμου

Κατά τή διάρκεια έρευνητικής άδειας άσχολήθηκε μέ τή συγκέντρωση καί με-
λέτη τής βιβλιογραφίας σχετικά μέ τήν ήθογραφία τοΰ 19ου καί 20οΰ αιώνα.

Αιτήσεις έρευνητών γιά χρήση ύλικοΰ τοΰ Κέντρου

Μέ εισήγηση τής Διευθύντριας καί έγκριση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ
Κέντρου κατά τή διάρκεια τοΰ έτους δόθηκε ή άδεια γιά τήν περιορισμένη χρησιμο-
ποίηση άνεκδότου ύλικοΰ γιά τή σύνταξη διδακτορικών διατριβών καί ειδικών μελε-
τών σέ 20 έρευνητές, οί όποιοι έργάσθηκαν στή Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου ύπό τήν
έποπτεία εντεταλμένων έρευνητών.
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'Αρχειακό εργο

Τό υλικό μέ τό όποιο έμπλουτίστηκε τό 'Αρχείο τοΰ Κέντρου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό σέ θέματα κυρίως ύλικοΰ βίου (διατροφές, κατοικίας, ενδυμασίας), στόν ό-
ποιο καί ύστερεΐ. Έπίσης έχει κατατεθεί οπτικοακουστικό ύλικό (κασέτες καί βιν-
τεοταινίες).

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε:
—Ενημέρωση εύρετηρίων-καταλόγων ονομάτων συλλογέων λαογραφικής ύλης καί

τόπων προέλευσης της.
—'Απομαγνητοφώνηση καί καταγραφή στόν Η/Τ ύλικοΰ παλαιοτέρων άποστολών

(Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη).
— Κατάρτιση δύο χειρογράφων (Α.Ε. 4603 καί 4646) άπό τίς περιοχές Δράμας καί

Εύβοιας, στό πλαίσιο έπιτοπίων έρευνών (Γ. Ν. Αίκατερινίδης).
—'Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων παλαιοτέρων λαογραφικών άποστολών (Έ.
Άλεξάκης).

—'Ολοκλήρωση χειρογράφων προηγουμένων λαογραφικών άποστολών (Β. Φάτση).

Χειρόγραφες Συλλογές 1998

Κατά τό 1998 εισήχθησαν στό Κέντρο Λαογραφίας 55 συλλογές ποικίλου λαο-
γραφικού ύλικοΰ. 'Από αύτές 28 έχουν κατατεθεί άπό τή Διευθύντρια Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη καί προέρχονται άπό έπιτόπιες έρευνες φοιτητών της τής
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, όπου διδάσκει τό μάθημα τής
Λαογραφίας, έπτά έχουν κατατεθεί άπό τήν έπίκ. Καθηγήτρια τής Λαογραφίας κ.
Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη καί άποτελοΰν έργασίες φοιτητών της, τρεις έχουν
κατατεθεί άπό τόν έρευνητή Α' τοΰ Κέντρου Έλευθ. Άλεξάκη, ύπεύθυνο τοΰ Προ-
γράμματος «Στρατηγικές τοΰ γάμου στούς κτηνοτρόφους» καί προέρχονται άπό έπι-
τόπια έρευνα συνεργατών τοΰ Προγράμματος. Οί υπόλοιπες προέρχονται άπό τίς
λαογραφικές άποστολές έρευνητών τοΰ Κέντρου ή διαφόρους έρασιτέχνες συλλογείς.

1. 4603, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης. Δρώμενα Θεοφανείων στό Μο-
ναστηράκι Δράμας, Έπιτόπια έρευνα, 'Ιαν. 1998, σχ. 8ο, σελ. 38.

Περιεχόμενα: Περιγραφές, καταγραφές γιά δρώμενα καί φωτογραφικό ύλικό.

2. 4604, Πηνελόπη-Χρυσοβαλάντου-Τσαλίκουσου, Ό γά-
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μος στήν "Ιμβρο 1994-1995, 8ο, σελ. 39. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ ).

Περιεχόμενα: Γενικά. Προξενεία και μνηστεϊα. "Εθιμα προ της τελετής. Ή τελετή τοϋ γάμου. Τά
μετά τήν έορτήν τοΰ γάμου. Φωτ. 8.

3. 4605, 'Ηρακλής Φωτιάδης, Συλλογή στοιχείων γιά τον γάμο τών Πον-
τίων (Δυτικό Γιαννιτσών, πρ. Κονίκοβο ή Στίβα Πέλλης), 1994, 8ο, σελ. 79. (Κα-
ταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: 'Εθιμολογικά τοΰ γάμου, μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ '60.

4. 4606, Κωνσταντίνα Χρυσίνα, "Εθιμα γάμου άπό τό Παλαιοξάρι Φω-
κίδας 1995, 8ο, σελ. 79. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καξηλάκη, Δ/ντρια
τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Γαμήλια έθιμολογικά, περιγραφές σέ τοπικό ιδίωμα, τραγούδια, φωτογραφίες 5.

5. 4607, 'Ιωάννα Προδρομίδου, Συγκέντρωση λαογραφικοΰ ύλικοΰ γιά
τή διατροφή άπό τό Όμόλιο Λαρίσης 1997, 8ο, σελ. 101. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Τροφές, τρόποι παρασκευής, έθιμα, λεξιλόγιο, φωτογραφίες 15.

6. 4608, Γεωργία Τσοχάκη, Τροφές καί ποτά στήν Κρήτη (Γαβαλοχώρι
Χανίων), 1997, 8ο, σελ. 138. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, συνεντεύξεις γύρω άπό τροφές, σχετικές άντιλήψεις, εύχές,
δεισιδαιμονίες, τρόποι παρασκευής, ποτά, ψωμιά σέ έορτές, γλυκίσματα κ.ά., φωτογραφίες καί φω-
τοτυπίες, διακοσμητικά άπό έντυπα, σκίτσα 113 συνολικά.

7. 4609, Άρχόντω Καρατσόλια, Συλλογή λαογραφικής ύλης γιά τροφές
καί ποτά (Γιάλτρα Εύβοιας). 1997, 8ο, σελ. 88. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Γεύματα, βασικές τροφές, τροφές λαϊκού έορτολογίου, τροφές σέ ειδικές περιπτώσεις,
συντήρηση τροφών, ποτά.

8. 4610, Σ π. Τζήλιος ιατρός, Συλλογή δημοτικών καί δημοτικοφανών τραγου-
διών «Γύρου» ΒΔ. Κερκύρας. 1998, 4ο, σελ. 191.

Περιεχόμενα: Φωτοτυπίες 110 τραγουδιών καί βιβλιογραφικό κατάλογο.

9. 4611, 'Ιωάννης 'Ηλιόπουλος, συνταξ. δάσκαλος, Τό δημοτικό εργα-
τικό τραγούδι στή Δωρίδα. 1997, 4ο, σελ. 21.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή, ειδική άναφορά, έπί μέρους άνάλυση, τά εργατικά δημοτικά τραγούδια
σέ συνδυασμένο ρυθμό καί κίνηση, έργατικά τραγούδια (συλλογή), παρατηρήσεις κ.ά., συμπεράσμα-
τα, βιβλιογραφία.
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10. 4612, Ιωάννης 'Ηλιόπουλος, συνταξ. δάσκαλος, Λαογραφική άνα-
φορά τοϋ Γιάννη Μακρυγιάννη. 1998, 4ο, σελ. 61.

Περιεχόμενα: Παροιμίες, γνωμικά τοΰ ήρωα Γιάννη Μακρυγιάννη, βγαλμένα άπό τά 'Απομνημο-
νεύματα. Λαογραφική αναφορά, (σύνολο 398). Εισαγωγή, Βιβλιογραφία - Ευρετήριο.

11. 4613, 'Ιωάννης 'Ηλιόπουλος, συνταξ. δάσκαλος, Ό Δωρικός κεφα-
λόδεσμος. Λαογραφική προσέγγιση. 1998, 4ο, σελ. 5.

Περιεχόμενα: Περιγραφές, ονοματολόγια, σχεδιαγράμματα, τραγούδια.

12. 4616, Βασίλειος Π. Σ α ρ λ ή ς, Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ
Κορινθίας. Σχήμα 4ο, σελ. 228 + 448 + 248 (σύνολο: σελίδες 924).

Περιεχόμενα. Μέρος Α' : 'Εθιμικά καί δοξαστικά, προλογικά - γενικά, λαϊκή πίστη καί λατρεία (δο-
ξασίες, παραδόσεις, πίστη σέ στοιχειά κ.α.), λαϊκό έορτολόγιο καί έθιμα, μαγεία, δεισιδαιμονία,
εύχές - άρες, άστρολογία - μετεωρολογία, λέξεις καί ονόματα, φυσιογνωμίες καί τύποι Φενεοΰ, φω-
τοτυπίες, πίνακες, λεξιλόγιο.

Μέρος Β': Λαϊκή καί έπαγγελματική ζωή. Κατοικία (οικισμός, βοηθητικοί χώροι, οικοσκευή),
ενδυμασία, ύπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμ'ς, τροφές καί ποτά, ποιμενική ζωή, γεωργική ζωή,
(δημητριακά, άμπελουργία, κηπουρική, δενδροκαλλιέργεια, λινοκαλλιέργεια, "χασισοκαλλιέργεια,
βαμβακο-ριζοκαλλιέργεια, μεταξοσκωληκοτροφία ), κυνήγι, μελισσοκομία, λαϊκή βιοτεχνία καί
έπαγγέλματα (20 συνολικά), σχεδιαγράμματα, εικόνες, πίνακες, λεξιλόγιο κ.α.
Μέρος Γ': Φιλολογική Λαογραφία, μΰθοι - παραμύθια - εύτράπελες διηγήσεις (106), παραμύθια
70, εύτρέπελες διηγήσεις (72), παραδόσεις (82), παροιμίες (366), παροιμιόμυθοι (111 ), αίνίγματα
(142), γλωσσοδέτες (32), λογοπαίγνια (5), λαϊκά προβλήματα (9) - τραγούδια (528), μουσική
καί χοροί, μεταγενέστερα - σύγχρονα λαογραφικά (τραγούδια, χκροί) κ.ά.

13. 4615, "Ο λ γ « Κωστίδου - Γεωργία Τσαλαβρέτα, Ό γάμος,
στήν πόλη τοΰ Βόλου 1993, 4ο, σελ. 10. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφή σύγχρονου άστικοΰ γάμου καί φωτοτυπίες 5 φωτογραφίες.

14. 4616, Εύαγγελία Μ α κ ρ ή, Ό γάμος στήν πόλη τοϋ Άλμυροΰ, 1993,
σχ. 4ο, σελ. 92. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).
Περιεχόμενα: Ποικίλες πληροφορίες γιά τόν γάμο μέ μορφή συνεντεύξεων.

15. 4617, Άποστολία Ά θ. Τραγανίτη, Ό γάμος στό Φλαμούλι Τρι-
κάλων, 1993, σχ. 4ο, σελ. 35. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφές καί ποικίλες πληροφορίες περί γάμου μέ μορφή συνεντεύξεων.

16. 4618. Σεβαστή Ζ ή κ ο υ, Ό γάμος στό χωριό Συγκρέλο Εύρυτανίας καί
στήν πόλη, 1993, σχ. 4ο, σελ. 11. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφές γάμου.
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17. 4619, Κωνστ. Καραχάλιας - Βασιλική Βασιλειάδου, Οί
τελετές τοΰ γάμου στήν περιοχή τής Θεσσαλίας (Ρευματιά Φαρσάλων, Κοιλάδα Λα-
ρίσης), 1992, σχ. 4ο, σελ. 8. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/
τρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφές τοϋ γάμου.

18. 4620, Βαλσάμη Τσικρίκη, Ζητήματα σχετικά μέ τό γάμο Αίγάνη Λα-
ρίσης, 1993, σχ. 4ο, σελ. 53. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/μτρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφή τοϋ γάμου μέ μορφή έρωτήσεων - απαντήσεων.

19. 4621, Δ. Σιαμούρης, Τά ήθη καί τά έθιμα τοΰ γάμου στόν Παλιό Πλάοταν
Μαγνησίας 1993, σχ. 4ο, σελ. 13. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Περιγραφή τοΰ γάμου μέ παράθεση τραγουδιών, προλήψεων κ.α.

10. 4622, Α+Β, Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, 'Επιτόπια έρευνα στή
Σαντορίνη σχετικά μέ τήν ένδυμασία. Καλοκαίρι, σχ. 4ο, σελ. 28.

Περιεχόμενα: 'Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις γύρω άπό τήν ένδυμασία τής Σαντορίνης καί
26 έγχρωμες φωτογραφίες. Β', βλ. παρατηρήσεις.

21. 4623, Κατερίνα Κ ε ρ α μ ά, Ό γάμος στόν Άγιο Παντελεήμονα, 1993,
σχ. 4ο, σελ. 41+4 κασέτες ήχογραφήσεις. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Ιστορική άποψη τοΰ χωριοΰ, έθιμα γάμου, περιγραφές μέ συνεντεύξεις βάσει έρωτη-
ματολογίου, 3 φωτοτυπίες φωτογραφιών.

22. 4624, Αθανασία Αδαμοπούλου, Συγκέντρωση λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ γιά τή διατροφή (Μεξιάτες Φθιώτιδας), 1992, σχ. 4ο, σελ. 38. (Καταθέτης:
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί διατροφής (γεύματα, βασικές τροφές, τροφές κατά τή διάρκεια τής
έβδομάδας, τροφές λαϊκού έορτολογίου, τροφές σέ ειδικές περιπτώσεις τής κοινωνικής ζωής, συν-
τήρηση τροφών, ποτά.

23. 4625, Ζωή Κόφφα, Διατροφή (τροφές καί ποτά) Κερασιά Καρδίτσας,
1992, σχ. 4ο, σελ. 25. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Πληροφορίες γιά γεύματα, συνήθη καί εορταστικά, δοξασίες, βασικές τροφές, γλυκά,
τροφές λαϊκού έορτολογίου, γενικές ειδήσεις γιά τό χωριό.

24. 4626, Μαρία Δημητρίου. Ό γάμος στό χωριό μου Άκάκι Λευκωσίας,



412 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1997

1993, σχ. 4ο, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
τοϋ Κέντρου).

Περιεχόμενα: "Εθιμα και περιγραφές.

25. 4627, Ελένη Τσιαμπούλα, Τά έθιμα τοΰ Πάσχα καί τά έθιμα τοΰ γά-
μου στό χωριό 'Αηδόνα Καλαμπάκας, 1992, σχ. 4ο, σελ. 43. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/^τρια τοΰ Κέντρου).

Περιεχόμενα: "Εθιμα λαϊκής λατρείας άπό τήν Κυριακή τής 'Αποκριάς έ'ως τήν 'Ανάληψη καί έθιμα
γάμου, μέ παράθεση καί τραγουδιών (λατρευτικών καί γαμήλιων).

26. 4628. Σοφία Σπυροπούλου, Ή κοινωνική όργάνωση τής Ρεντίνας,
1992, σχ. 4ο, σελ. 25. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις μέ τή διοίκηση τής Κοινότητας, τούς κοινοτικούς άρχοντες καί ύπαλλήλους,
διάκριση κοινωνικών τάξεων, άλληλοβοήθεια - συνεργασία, θέση γυναίκας, φιλοξενία, ξενιτιά, συν-
τεχνίες - έπαγγέλματα.

27. 4629, Εύθυμία Άτματζίδου, Συλλογή στοιχείων γιά τή ζωή τής
γυναίκας στόν Πόντο, 1992, σχ. 4ο, σελ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις γιά τή ζωή τών γυναικών στόν Πόντο καί τή θέση τους, καθώς καί γιά εν-
δυμασία καί καλλωπισμό- έπίσης μιά έγχρωμη παραστατική εικόνα τής γυναικείας ένδυμασίας.

28. 4630, Βασιλική Φούντα, Έπιτόπια ερευνά γιά τό γάμο στό Σουφλί,
0000 σχ. 4ο, σελ. 36. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
τοΰ Κέντρου).

Περιεχόμενα: Περιγραφές, τραγούδια, έθιμα, προικοσύμφωνα κ.ά. στοιχεία σχετικά μέ τόν γάμο,
άπό μαρτυρίες παλαιοτέρων.

29. 4631, "Αγγελος Παπάγγελος, Τό έθιμο τοΰ γάμου στήν Ματσούκα
(Πόντος) 1996, σχ. 4ο, σελ. 9. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Δ/ντρια τοΰ Κέντρου).

Περιεχόμενα: Περιγραφή τοπικού γάμου

30. 4632, Κωνσταντίνα Δ ά λ λ α, Ό γάμος στή Στράτο 'Αγρινίου, 1993,
σχ. 4ο, σελ. 12. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).
Περιεχόμενα: Περιγραφή τοΰ τοπικού γάμου.

31. 4633, Μαρία Χριστοδούλου, Κυπριακές Παροιμίες, 19 , σχ. 4ο,
σελ. 50. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: «Τζυπριώτικες παροιμίες, πρακτικές καί φιλολογικές χωρισμένες σέ κεφάλαια κατά
τό θέμα τους» (πρόλογος, γνωμικές παροιμίες, βιοσοφικό περιεχόμενο, κοινωνικό περιεχόμενο, οίκο-
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νομικό περιεχόμενο, ήθικό περιεχόμενο, οικογενειακό περιεχόμενο, φυσικό περιεχόμενο, παροιμίες
αλληγορικές, γλωσσάριον). Σύνολο παροιμιών: 448.

32. 4634, Σοφία Ά ρ μ ε λ ι ν ι ο ϋ, Συλλογή παραδόσεων άπό τή Σίφνο, 1997,
σχ. 4ο, σελ. 34. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοϋ Κέν-
τρου).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, σύντομη ιστορική επισκόπηση τής Σίφνου, καί συλλογή παρα-
δόσεων σχετικών μέ ζώα, δαιμονικά όντα, θαυματουργές εικόνες, χτίσιμο έκκλησιών, θαύματα καί
μέ ιστορίες άρχαιότητας· έπίσης ένα χάρτη, 5 φωτοτυπίες καί 6 έγχρωμες φωτογραφίες.

33. 4635, Ρ ο δ ά ν θ η Παπαμιχελάκη, Παραδόσεις καί παραμύθια, Μέ-
λαμπες, 'Ορθές Ρεθύμνης, 1997, σχ. 4ο. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, Δ/ντρια τοΰ Κέντρου).

Περιεχόμενα: 6 παραμύθια καί 12 παραδόσεις.

34. 4636, Ά ννα Κουκουβέτσου, Λαογραφικά στοιχεία τής περιοχής μου.
("Εξαρχος, 'Αταλάντη, Δραχμάνιο (;) Λοκρίδας, Γοργοπόταμος Φθιώτιδας), 1995,
σχ. 4ο, σελ. 38. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ).
Περιεχόμενα: Ειδήσεις γιά διατροφή, ένδυμα, οικοσκευή, λ. λατρεία, άσχολίες κατοίκων- έπίσης
τραγούδια καί διηγήσεις.

35. 4637, Νικόλαος Τζιαφέτας, Λαογραφικά καί ιστορικά στοιχεία τής
Δεσκάτης καί τής περιοχής της, 1997, σχ. 4ο, σελ. 22. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια τού ΚΕΕΛ).

Περιεχόμενα: Κυρίως τοπωνύμια καί τραγούδια.

36. 4638, Ευθύμιος Καραχάλιος, δάσκαλος, 'Από τή λαϊκή μας παρά-
δοση στό Κουτσοπόδι. 1995, σχ. 4ο, σελ. 36 + 18.

Περιεχόμενα: ((Λαογραφική έργασία τής Γ2 τάξης τοΰ Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου», μέ
ειδήσεις γύρω άπό τήν ιστορία - κοινωνική καί πολιτιστική ζωή τοΰ Κουτσοποδίου, τίς βασικές
άσχολίες τών κατοίκων, ήθη καί έθιμα άπό τή θρησκευτική καί κοινωνική ζωή τοΰ τόπου (λ. λατρεία
- γάμος - τελευτή, τραγούδια κ.ά. ), καθώς καί 18 έγχρωμες φωτοτυπίες μέ 35 φωτογραφίες.

37. 4639, Κώστας Ζαχ. Γιαννιός, καθηγητής, Τό ξυλόκαρρο καί τό ξυ-
λαλύτρι στήν Κωμόπολη Κυθρέας Κύπρου. 1998, σχ. 4ο, σελ. 79.

Περιεχόμενα: 'Αναλυτικές περιγραφές μέ φωτογραφίες καί σχέδια.

38. 4640, Β α σ. Π. Σ α ρ λ ή ς, Ή προς τήν Παναγία λατρευτική συμπεριφορά
τών Μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. 1998, σχ. 4ο, σελ. 32.

Περιεχόμενα: Ποικίλες ειδήσεις περί Πομάκων (καταγωγή, διαβίωση, γλώσσχ, ιστορικά στοιχεία
κ.ά.), λ. λατρείας καί δεισιδαιμονίας, έπίσης τραγούδια καί φωτοτ. φωτογραφιών.

39. 4641, Γεώργ. Ά ν τ. Μπακάλης, έκπαιδευτικός. Λαογραφία τοΰ τόπου
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μου (Άράχωβα του Παρνασσού). "Ηθη καί έθιμα. 1998, σχ. 8ο, σελ. 159 -f- 1 δι-
σκέτα.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή, ό κύκλος τής ζωής, έορτές, ασχολίες τών κατοίκων, παλιά έθιμα (αναμνή-
σεις εύθυμων συμβάντων), παλιοί τύποι τού χωριού, συνοικίες καί βρύσες, παραμύθια καί ιστορίες,
παραδοσιακές έργασίες, τοπικά διάφορα (πολιτιστικά γεγονότα κλπ. V.

40. 4642, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα. 'Επιτόπια έρευνα στή
Σύμη Δωδεκανήσου. 'Ιούλιος 1998, σχ. 8ο, σελ. 66.

Περιεχόμενα: 'Ιστορικά καί άλλα στοιχεία. 'Υλικός βίος (τροφές, οικοδομήματα). Κοινωνικός βίος
(κοιν. οργάνωση, δίκαιο, γάμος, τελευτή, παιδί, γέννηση). Πνευματικός βίος (θρησκεία, λ. πίστη
καίλατρεία), λ. ιατρική, μουσικά όργανα καί χοροί, άσματα, παραδόσεις (8 ), παροιμίες (3). Έκ τού
γλωσσικού θησαυρού (τοπωνύμια), φωτογραφίες 38, χάρτης 1, φωτοτ. 2.

41. 4643, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα. Συλλογή λαογραφικής
ύλης και έρευνα στή νήσο Ρόδο (Καλυθιές, Φαληράκι, Κρεμαστή, Ίάλυσος, Σορωνή,
Ρόδος Φάνες), από 3 Αύγ. έως καί 25 Αύγ. 1998, σχ. 8ο, σελ. + 2 κασέτες μέ ήχο-
γραφήσεις.

Περιεχόμενα: I. 'Υλικός βίος: Κατοικία, κλπ., σκεύη, ρουχισμός κλπ., ένδυμα, καλλωπισμός, τρο-
Έπαγγελματικός βίος (γεωργία, κτηνοτροφία, άλιεία, βιοτεχνία, κεντητική, άγγειοπλαστική, ξυ-
λογλυπτική, άρτοποιία, βαφική, κ.ά.). Φυτά, Ζώα. II. Κοινωνικός βίος: Γέννηση, γάμος, τελευτή,
κοινωνική οργάνωση καί λαϊκό δίκαιο. III. Πνευματικός βίος: Λαϊκή λατρεία, μαγεία καί δεισιδ.
συνήθειες, λ. ιατρική, άστρολογία, μετεωρολογία, μαντική, δημ. ποίηση (220), διάφορες διηγήσεις
(3), παραδόσεις (164), παροιμίες καί παροιμ. φράσεις (16), αινίγματα (10), παιδιές (22), εύχές
(14), όνόματα κλπ. (108), ήχογραφήσεις 118, φωτογραφίες 319, σχέδια, χάρτες 13. Γενικά.

42. 4644, Παναγιώτα Πολίτη, 'Επιτόπια έρευνα στό χωριό Κούκουρα
Βοιωτίας. 'Ιούλιος 1997, σχ. 8ο, σελ. 92. (Καταθέτης: Έλευθ. Άλεξάκης, Έρευ-
νητήα ΚΕΕΛ, ύπεύθυνος προγράμματος).

Περιεχόμενα: 'Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις γύρω άπό τό γάμο στούς κτηνοτρόφους, πού
είναι στό θέμα τοΰ σχετικού έρευνητικοΰ προγράμματος, καθώς καί 36 φωτοτυπίες μέ προικο-
σύμφωνα.

43. 4645, 'Ανδρομάχη Οικονόμου, Επιτόπια έρευνα στά χωριά Πύλη
Βοιωτίας καί Βίλια 'Αττικής, 1996-97, σχήμα 8ο, σελ. 189. (Καταθέτης: Έλευθ.
'Αλεξάκης, Ερευνητής ΚΕΕΛ, ύπεύθυνος προγράμματος).

Περιεχόμενα: 'Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις γύρω άπό τό θέμα «Ό γάμος στούς κτηνοτρό-
φους: στρατηγικές καί σύμβολα», στό πλαίσιο ειδικού έρευνητικοΰ προγράμματος, καθώς καί 34
φωτογραφίες.

44. 4646, Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Ερευνητής ΚΕΕΛ, Δύο λατρευτικά
έθιμα άπό τήν Εύβοια, 1998, σχ. 8ο.

Περιεχόμενα: α) Τό «κεσκέσι» στά Πάνω Μάμουλα Γυμνοΰ- β) Τό «ρεβιθόρυζο» στό Βασιλικό,
(ειδήσεις λαϊκής λατρρείας, 1 άφίσα, 17 φωτογραφίες).
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45. 4647, Λ α μ π ρ ι ν ή Ρ ά ι κ ο υ, Επιτόπια ερευνά γιά τούς Σαρακατσάνους
τής Βοιωτίας (Τσουκαλάδες, Χαιρώνεια, Άγιος Βλάσης), 1998, σχ. 8ο, σελ. 256.
(Καταθέτης: Έλευθ. ' Αλεξάκης, Ερευνητής ΚΕΕΛ, ύπεύθυνος προγράμματος).

Λεριεχόμενα: Ληξιαρχικές πράξεις γάμου, ονοματεπώνυμα άπό δημοτολόγιο, βιογραφίες, άπομα-
γνητοφωνημένες συζητήσεις, γύρω άπό τό θέμα τοϋ γάμου, ειδήσεις γιά τό «άντάμωμα Σαρακατσα-
ναίων Φθιώτιδας» τό 1998, τραγούδια, 32 φωτογραφίες.

46. 4648, Έλευθ. Π. Ά λ ε ξ ά κ η ς, Ερευνητής ΚΕΕΛ, Λαογραφική άποστολή
στήν "Ηπειρο (ν. 'Ιωαννίνων, Κεφαλόβρυσο, Κάτω Μερόπη Πωγωνίου) άπό 8 Αύγ.
έως 1 Σεπτ. 1996, σχ. 8ο, σελ. 477.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις σχετικά μέ κτηνοτροφία, τσελιγκάτα, γεωργία, κηπουρική, λ. δίκαιο, παιδί,
βάπτιση, κουμπαριά, γάμο, λ. λατρεία, θάνατο, βοτανική, βιοτεχνία, ενδυμασία, φαγητά - τροφές,
τατουάζ, κατοικία - καλύβες, αύτοδικία - βεντέτα, αδελφότητες- περιέχει έπίσης βιογραφίες καί γε-
νεολογικά δέντρα, παραδόσεις, εύτράπελες διηγήσεις, λεξιλόγιο, παροιμίες, επώνυμα, ήχογραφήσεις
48, φωτογραφίες 146.

47. 4649, Μαρία Ζαφειροπούλου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τά
Μέγαρα Αττικής, 1993-1997, σχ. 8ο, σελ. 1565. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου -
Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγτήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά - 'Υλικός βίος (κατοικίες, ένδυμα, ύπόδεση, κόμμωση - καλλωπισμός,
τροφές, επαγγελματικός βίος, γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργειες
καί άσχολίες, έθιμα τών γεωργών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, αλιεία,
ζωικός κόσμος, βιοτεχνία: ύφαντική, βαφική, πλεκτική, κεντητική, ραπτική, ξυλοτεχνία - ξυλογλυ-
πτική, κεραμεική, μεταλλουργία, τσαγκάρης, σαμαράς, καλαθοπλέχτης, ράπτης, βυρσοδέψης).
Κοινωνικός βίος: (γέννηση: παιδοποιία, έγκυμοσύνη, τοκετός, λεχώνα, βρέφος, βάπτιση καί παιδι-
κός βίος, παιγνίδια- γάμος, γενικά, προξενειά - μνηστεία, έθιμα πρό τής τελετής, τελετή τοΰγάμου,
τά μετά τήν έορτή τοΰ γάμου: τεευτή: γενικά, δοξασίες, προμηνύματα, τά πρό τής τελευτής, έθιμα
μετά τήν τελευτή, ταφή, έθιμα μετά τήν ταφή- κοινωνική οργάνωση: κοινότητα, οικογένεια, συνερ-
γασία - άλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο- χαιρετισμός, προπόσεις, εύχές, άρές κλλπ. Πνευματικός βίος
(θρησκεία - λαϊκή πίστη καί λατρεία, έθιμα λαϊκοΰ εορτολογίου, μαγεία - δεισιδαιμονία, λαϊκή ια-
τρική, άστρολογία - μετεωρολογία, δημώδης ποίηση, μουσική καί χοροί, μύθοι - παραμύθια κ.ά.
διηγήσεις, παραδόσεις, παροιμίες, παροιμ. φράσεις, αίνίγματα - λογοπαίγνια, διηγήματα διάφορα,
τοπωνύμια. Αύτοβιογραφίες πληροφορητών, φωτογραφίες 465, χάρτες, φωτοτυπίες.

48. 4650, Αθηνά Κασραμπογιά, Συλλογή πρωτογενοΰς λαογραφικού ύλι-
κοΰ άπό τά χωριά Πρόδρομος - Σαράντι Βοιωτίας, 1997-98, σχ. 8ο, σελ. 1023.
(Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).
Περιεχόμενα: Γενικά. Προλογικά, Εισαγωγικά στοιχεία. 'Υλικός βίος (κατοικία, ένδυμασία, ύπόδε-
ση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές). 'Επαγγελματικός βίος (γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία,
ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, άλιεία, βιοτεχνία, ύφαντική κ.ά., ξυλοτεχνία - ξυλογλυπτική, κερα-
μεική, μεταλλουργία· έπαγγέλματα: πεταλωτής, ιατρός ζώων). Κοινωνικός βίος (γέννηση, λεχώ,
δοξασίες καί συνήθειες, βάπτιση, σχολική ζωή, παιγνίδια· χαμός: γενικά, έθιμο πρό τής τελετής
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καί μετά θάνατος: ενέργειες - δοξασίες, πένθος κ.ά. κοινωνική όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί,
προπόσεις, ύβρεις. Πνευματικός βίος (λαϊκή πίστη καί λατρεία: δοξασίες, δεισιδαιμονίες, έθιμα λαϊ-
κού εορτολογίου, λαϊκή ιατρική. Τοπωνύμια, παρωνύμια, παροιμίες άρβανίτικες, όνειροκρισία, λε-
ξιλόγιο, βιογραφίες, φυτολόγιο, φωτογραφίες 425.

49. 4651, Άδαμαντία Π.Στάθη, Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού ύλι-
κοΰ άπο τήν Κεφαλληνία (Ληξούρι, Μαντουκάτα, Κουτογενάδα, Δαμουλιανάτα - πε-
ριοχή Γεραστες Μονοπωλάτη δήμου Πάλικης ν. Κεφαλληνίας), 1998, σχ. 8ο, σελ.
000. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).
Περιεχόμενα: Γενικά. 'Υλικός βίος (κατοικία, ένδυμα - ύπόδεσηις, κόμμωσις - καλλωπισμός, τρο-
φές, έπαγγελματικός βίος, γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, φυτικός κόσμος, κτηνοτροφία, με-
λισσοκομία, κυνήγι, αλιεία, βιοτεχνία, ύφαντική, βαφική, πλεκτική, κεντητική, ξυλοτεχνία, μερα-
μεική, μεταλλουργία, κοινωνικός βίος). Κοινωνικός βίος (γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική ορ-
γάνωση: κοινότης, οικογένεια, συνεργασία - άλληλοβοήθεια, λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί, προπόσεις,
εύχές - άποτροπές, κατάρες καί άφορισμοί, βλασφημίες - ύβρεις. Πνευματικός βίος (λαϊκή πίστη
καί λατρεία, δοξασίες, δεισιδαιμονία, έθιμα λ. έορτολογίου, μαγεία - άστρολογία - μετεωρολογία,
προλήψεις, μαντική, δημώδης ποίηση, μουσική - χοροί: τραγούδια ποικίλα, παραμύθια κ.ά.διηγή-
σεις, ονόματα - τοπωνύμια, λεξιλόγιο, βιογραφίες, φωτογραφίες, έγγραφα, χάρτες 5.

50. 4652, Δήμητρα 'Αγγελοπούλου, Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού
ύλικοΰ άπο τό χωριό Δημητσάνα Γορτυνίας 1998, σχ. 8ο, σελ. 1169. (Καταθέτης:
Μαρία Μηλίγκου-Καρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Γενικά. Α' 'Υλικός βίος: κατοικία, οικιακά σκεύη καί άλλα άντικείμενα, παραδοσια-
κές ενδυμασίες Δημητσάνας, καλλωπισμός, τροφές, άγροτική ζωή, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία,
κυνήγι, ύφανση, κέντημα - πλέξιμο, έπαγγελματικός βίος. Β'. Κοινωνικός βίος: παιδοποιία, γέννηση,
άνατροφή παιδιού, γάμος, θάνατος, κύινωνική όργάνωση, οικογένεια, οικογενειακό δίκαιο. Γ'. Πνευ-
ματικός βίος: οί άγιοι άπό τή Δημητσάνα, τά μοναστήρια, οί εκκλησίες, μικρές έκκλησίες, έξωκ-
κλήσια, τό κατηχητικό σχολείο, τά τάματα, τά θαύματα, ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, λαϊκά εορ-
ταστικά έθιμα, γιατροσόφια, ξόρκια, προβλέψεις, τό μάτι - τό ξεμάτιασμα, προλήψεις, μάγια, όνει-
ρα, μέθοδοι γιά τήν πρόβλεψη γαμπρού, πνεύματα, διηγήσεις, μύθοι, τραγούδια, ποιήματα, οί δώδε-
κα μήνες καί οί παροιμίες τους προσωνυμίες, γυμνάσιο καί ιδρύματα, δημοτικό, τό ώρολογοστάσιο,
λεξιλόγιο, βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες 227.

51. 4653, Μαρίνα Λιακοπούλου, Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικοΰ
ύλικοΰ άπό τό χωριό Καλλιθέα Φωκίδος, 1994-95, σχ. 4ο, σελ. 1345. (Καταθέτης:
Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Γενικά, ιστορικά, τοπωνυμικά, παραδόσεις γιά χωριό κ.ά. 'Υλικός βίος: κατοικία
(χώροι σπιτιού, σκεύη, βοηθητικοί χώροι, δρόμοι, έθιμολογικά), ένδυμα, ύπόδεσις, καλλωπισμός,
ένδυμα, τροφές, (γενικά σέ ειδικές περιστάσεις), έπαγγελματικός βίος (γεωργία, άμπελουργία,
έλαιοκομία, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος (— σχετικά έθιμα, δοξασίες κ.ά.), βιοτεχνία (ύφαντι-
κή, πλ,εκτική - κεντητική, ξυλοτεχνία, κεραμεική, μεταλλουργία κ.ά.). Κοινωνικός βίος: (γέννησις,
παιδικός βίος, παιγνίδια, βάπτιση, γάμος, τελευτή), κοινωνική όργάνωση (κοινότητα, οικογένεια,
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εθιμικό δίκαιο). Πνευματικός βίος: θρησκεία (λιτανείες, τάματα, έθιμα λαϊκοΰ εορτολογίου), μα-
γεία καί δεισιδαιμονία, λ. ιατρική, άστρολογία καί μετεωρολογία, παραδόσεις, άλλες διηγήσεις, πα-
ροιμίες, ονόματα, τοπωνύμια, τραγούδια, βιογραφίες, φωτοτυπίες εγγράφων 92, φωτογραφίες 275.

52. 4654, Παναγιώτα Βατσικάλου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπο
τήν Σκόπελο Μαγνησίας, 1994, σχ. 8ο, σελ. 576. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου -
Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Γενικά (τοπωνυμικά, μυθολογικά κ.ά.). 'Υλικός βίος: κατοικία (έσωτερικοί χώροι,
έπιπλα, ρουχισμός κ.ά.), ένδυμα, ύπόδεσις, κόμμωσις, καλλωπισμός, τροφές, έπαγγελματικός βίος
(γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, δενδροκαλλιέργεια, ποιμενικός βίος, άλιεία, κεντητική, κερα-
μεική, λ. ζωγραφική, μαχαιροποιία. Κοινωνικός βίος: γέννησις (παιδοποιία, τοκετός, βρέφος, κ.ά.,
βάπτισις, παιδικός βίος, παιγνίδια), γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση (λ. δίκαιο, χαιρετισμοί,
προπόσεις, άραί, βλασφημίαι κλπ.). Πνευματικός βίος: έθιμα λ. έορτολογίου, μαγεία καί δεισιδαι-
μονία, λ. ιατρική, άστρολογία καί μετεωρολογία, έαντική, δημόδης ποίηση (τραγούδια), μουσική
καί χοροί, μύθοι, παραμύθια, εύτράπελοι διηγήσεις, άνέκδοτα, παροιμίες - παροιμιώδεις φράσεις -
γνωμικά, αινίγματα, λογοπαίγνια κ.ά., ονόματα, λεξιλόγιο.

53. 4655, Εύπραξία Πολλάτου, Συλλογή λαογραφικής άπό τό χωριό Φα-
ρακλάτα Κεφαλληνίας, 1995-96, σχ. 4ο, σελ. 1209.) Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου -
Μαρκαντώνη, Έπίκ. Καθηγήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά - Γενικά. 'Υλικός βίος: κατοικία, ένδυμασία, καλλωπισμός, τροφές, γεωρ-
γία, άμπελουργία, έλαιοκομία, γεωργικές έργασίες, φυτικός κόσμος, έθιμα γεωργών, ποιμενικός
βίος, μελισσοκομία, κυνήγιον, άλιεία, ζωικός κόσμος, βιοτεχνία, ύφαντική. Κοινωνικός βίος: γέν-
νηση, γάμος, τελευτή, κοινοτική οργάνωση, χαιρετισμός, όρκοι, εύχές, άρές, έθιμα λ. έορτολογίου,
μαγεία, φίλτρα, λ. ιατρική. Πνευματικός βίος: άστρολογία, μετεωρολογία, τραγούδια (00),χοροί,
μύθοι, παραμύθια, εύτράπελες διηγήσεις), παροιμίες καί γνωμικά, αινίγματα, τοπωνύμια, πα-
ρωνύμια, λεξιλόγιο. Φωτοτυπίες διάφορες 48, φωτογραφίες 364, έγγραφο πρωτότυπο 7, Φυτολό-
γιο μέ 22 δείγματα διαφόρων φυτών.

54. 4656, Νίκος Χατζούδης, Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικοΰ ύλικοΰ,
1994-96, σχ. 8ο, σελ. 1059. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντο^νη, Έπίκ.
Καθηγήτρια Λαογραφίας).

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά Γενικά. 'Υλικός βίος: κατοικία (τρόπος κατασκευής, χώροι, οικοσκευή
κλπ.), ένδυμασία, ύπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, πλύση ρούχων, τροφές, τροφές (συνήθειες καί
σέ ειδικές περιστάσεις), γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, κηπευτικά - όσπρια, έθιμα γεωργών,
ποιμενικός βίος, άλιεία, βιοτεχνία (ύφαντική, βαφική, πλεκτά - κεντήματα, ξυλοτεχνία, κεραμεική,
μεταλλουργία, άλλα έπαγγέλματα: ύποδηματοποιός, σαγματοποιός, μυλωνάς, σμυριδεργάτες ).
Κοινωνικός βίος: γέννηση (παιδοποιία, έγκυμοσύνη, τοκετός, λεχώ, παιδί, βάπτιση, σχολική ζωή,
παιγνίδια), γάμος, θάνατος καί συναφής έθιμολογία. Πνευματικός βίος: θρησκεία (παραδόσεις, δο-
ξασίες), μουσική καί χοροί, τραγούδια (292), εύτράπελες διηγήσεις (3), ονόματα διάφορα (βαπτι-
στικά, παρωνύμιο κ.ά.), βιογραφικά σημειώματα πληροφορητών, λεξιλόγιο, πίνακας τοπωνυμίων,
φωτογραφίες 257.
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55. 4657, Γεώργιος Δ. Παναγιώτου, Λαογραφική βιβλιογραφία τοϋ
Βορειοηπειρωτικού χώρου (1948-1991 ), σχ. 4ο, σελ. 140.

Περιεχόμενα: 364 βιβλιογραφικά λήμματα.

Έπαινοι Συλλογέων Λαογραφικού ύλικοΰ (1998)

Μέ εισήγηση τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμη-
λάκη και ομόφωνη απόφαση τής Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Κέντρου έπαινοΰνται
οί έξής Συλλογείς λαογραφικοΰ ύλικοΰ τοΰ έτους 1997.

Μαρία Δ. Μπομποτά, πτυχιοΰχος τής Κλασικής Φιλολογίας τοΰ Παν/μίου 'Α-
θηνών: Χειρ/φο άρ. 4531. Καταγραφή πρωτογενούς λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τό
δήμο Μεσολογγίου, σχ. 4ο, σελ. 801, 1995-96.

Περιέχει: Ειδήσεις για τήν κατοικία, τήν ένδυμασία, τή διατροφή, τή γεωργία, τήν άμπελουργία,τήν
έλαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργειες, έθιμα γεωργών, πληροφορίες γιά τόν ποιμενικό βίο, τή με-
λισσοκομία, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τόν ζωικό καί φυτικό κόσμο, τή βιοτεχνία-οίκοτεχνία, τή γέννηση,
τή βάπτιση, τόν παιδικό βίο, τό γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία, τή μαντική κλπ. Πε-
ριέχει έπίσης χαιρετισμούς, εύχές, κατάρες, μύθους, παραμύθια, διηγήσεις, παραδόσεις, παροιμίες,
αινίγματα, λογοπαίγνια, πληροφορίες γιά τό μεσολογγίτικο ιδίωμα καί γλωσσάριο. Τό ύλικό εμ-
πλουτίζεται καί συμπληρώνεται μέ 246 φωτογραφίες, 35 σχεδιαγράμματα, 3 κασέτες μαγνητοφώ-
νου μέ τραγούδια καί μουσική άπό τό πανηγύρι τοϋ "Αι-Συμιοΰ καί δύο βιντεοταινίες μέ θέματα:
Γιορτές έξόδου 1993 καί Πανηγύρι τοϋ "Αι-Συμιοΰ 1993. Προηγούνται τής συλλογής ιστορικές
καί άλλες διηγήσεις. Τό ύλικό παρατίθεται στό τοπικό ιδίωμα.
Α' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 300.000 δραχμών.

Παναγιώτα Σταμέλου, φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου 'Αθηνών, Χειρ/φο
άρ. 4538. Έργασία Λαογραφίας άπό τή Βάγια Βοιωτίας, 1995-96, σχ. 8ο, σ. 977.

Περιέχει: Γενικά στοιχεία γιά τό χωριό, ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τήν ένδυμασία, τήν ύπόδεση,
τόν καλλωπισμό, τις τροφές, τή γεωργία, τήν άμπελουργία, τις γεωργικές άσχολίες, τόν κοινωνικό
βίο, τόν ποιμενικό βίο, τη βιοτεχνία, τόν πνευματικό βίο, τή θρησκεία - λατρεία, έθιμα τοΰ λαϊκοΰ
έορτολογίου, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μετεωρολογία, τή δημοτική ποίηση,
τή μουσική, τούς χορούς, τά παραμύθια, τις παραδόσεις, τά λογοπαίγνια, τις εύχές, τό λεξιλόγιο,
τις βιογραφίες πληροφοριοδοτών, καί 133 φωτογραφίες.

Πρόκειται γιά πλούσια συλλογή, ή όποία έχει γίνει μέ συγκεκριμένες οδηγίες καί ιδιαίτερη προσο-
χή. Τό ύλικό της άναφέρεται στό σύνολο τής καθημερινής παραδοσιακής ζωής.
Α' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 300.000 δραχμών.

Κωστ. Καραβίτης, φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθηνών. Χειρ/φο άρ. 4539.
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικής ύλης έκ τής νήσου Θηρασίας, έν Θήρα Κυκλά-
δων, 1993, σχ. 8ο, σελ. 576.

Περιέχει: Γενικά ίστορικά-γεωγραφικά στοιχεία, ειδήσεις γιά τόν ύλικό βίο, τήν κατοικία, τήν έν-
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δυμασία, τις τροφές, τή γεωργία, τον ποιμενικό βίο, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τή βιοτεχνία, τόν κοινω-
νικό βίο, τή γέννηση, τό γάμο, τό θάνατο, τούς χαιρετισμούς, τίς εύχές, τήν κοινωνική οργάνωση, τή
θρησκεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τή δημώδη ποίηση, τούς χορούς, τίς εύτράπελες διηγήσεις,
τά αίνίγματα, τό γλωσσικό θησαυρό. Ή συλλογή πληρώνεται μέ 114 φωτογραφίες, χάρτη καί δείγ-
ματα τής χλωρίδας τοΰ τόπου.

Πρόκειται για πλούσια συλλογή ύλικοΰ άπό ένα νησί πού έχει παραδοθεί στόν τουρισμό. Ή έρευνα
μέ τή βοήθεια τών ήλικιωμένων διασώζει πολύτιμα στοιχεία τής παραδοσιακής ζωής πού υποχωρεί
διαρκώς στό νησί.

Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή 300.000 δραχμών.

Νίκος Β. Καλτσάς, άρχιτέκτων μηχανικός, Καραγκούνικο χωριό, Χειρ/φο άρ. 4533
Λάρισα 1996, σχ. 4ο, σελ. 74 καί Εικονοστάσια τής ύπαίθρου, Λάρισα 1996, σχ.4ο,
σελ. 52.

Πρόκειται γιά άξιόλογη προσπάθεια άπεικόνισης τής παραδοσιακής ζωής σ' ένα χωριό στόν κάμπο
τής Θεσσαλίας καί τών εικονοστασίων, πού σηματοδοτούν τό χώρο στήν 'Ελληνική ύπαιθρο μέ σχέ-
δια. Έπειδή, προφανώς, ό συντάκτης τοΰ χειρογράφου σκοπεύει νά περιλάβει τό ύλικό αύτό σέ
κάποια έκδοση καί έπειδή πρόκειται γιά έπεξεργασμένη μορφή λαογραφικού ύλικοΰ καί δέν άπο-
τελεΐ άρχειακό ύλικό, είχε προταθεί νά άπονεμηθεϊ στόν Κ. Ν. Καλτσα έπαινος, χωρίς χρηματική
άμοιβή γι ά τή μεγάλη καί άξιόλογη προσπάθειά του.

Γιάννης Ηλιόπουλος Χειρ/φο άρ. 4544. Στοιχεία άπό τή Μουσική Λαογραφία τής
επαρχίας Δωρίδας. "Ερευνα στήν τοπική παράδοση καί τά κείμενα γύρω άπό τή
μουσική τών δημοτικών τραγουδιών τοΰ χωριού Κούκουρα Δωρίδας, 1997, σχ. 4ο,
σελ. 61 + 8 φωτογρ. 3 κασέτες μαγνητοφώνου.

Πρόκειται γιά συλλογή, έπεξεργασία-μελέτη τοΰ μουσικοΰ ύλικοΰ τής περιοχής Δωρίδας. Έπειδή
δέν μπορεί νά θεωρηθεί πρωτογενές ύλικό γιά τόν έμπλουτισμο τοϋ άρχείου προτείνεται ή άπονομή
Α' έπαίνου χωρίς χρηματική άμοιβή.

Μαρία Σωτηροπούλου, Χειρ/φο άρ. 4549. Συλλογή λαογραφικές ύλης μέ θέμα: Δια-
τροφή άπ' τό χωριό Κυνηγός Πυλίας Μεσσηνίας, 1977, σχ. 8ο, σελ. 244.
Περιέχει: ειδήσεις γιά τή διατροφή (ψωμί, ζυμαρικά, κρέας, έλιές, γλυκίσματα κ.α.), τά γεύματα,
τά μαγειρικά σκεύη, τούς τρόπους παρασκευής, τά φαγητά τών έορτών, τίς προλήψεις, τά έθιμα
κ.α. Τό ύλικό εμπλουτίζεται καί τεκμηριώνεται μέ φωτογραφίες (49). Πρόκειται γιά συλλογή ύλι-
κοΰ ένός ορισμένου θέματος τό όποιο καταγράφει έξαντλητικά.
Β' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 200.000 δραχμών.

Γ. 'Υφαντής, καθηγητής. Χειρ/φο άρ. 4543. Ή λαϊκή ξυλογλυπτική στήν Αιτωλο-
ακαρνανία, σχ. 4ο, σελ. 4.

Τό κείμενο συνοδεύει ομότιτλο ντοκυμανταίρ σέ κασέτα βίντεο. Τό ύλικό πού περιέχει ή βιντεοται-
νία είναι άξιόλογο. Β' έπαινος χωρίς χρηματική άμοιβή.

Φωτεινή Διαμάντη, Χειρ/φο άρ. 4565. Λαογραφική έρευνα μέ θέμα: Ή κατοικία
στό χωριό 'Απιδιά, 1993, σχ. 4ο, σελ. 58.
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Περιέχει: Ίστορικά-γεωγραφικά στοιχεία τοϋ χωριοΰ, γενικά στοιχεία τοΰ σπιτιοΰ, τήν οικοδομική,
τά μέρη τοΰ σπιτιοΰ, τήν αύλή, τούς βοηθητικούς χώρους, τή μορφή τοΰ σπίτιοΰ, έθιμα καί προλή-
ψεις γιά το σπίτι, γενικές παρατηρήσεις.

Πρόκειται γιά μιά μονογραφία γιά τό σπίτι στό χωριό 'Απιδιά. Τό ύλικό στηρίζεται σέ έπιτόπια
ερευνά μέ έρωτηματολόγιο καί έχει συγκεντρωθεί μέ προσοχή.
Γ' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 150.000 δραχμών.

Βασ. Π. Σαρλής, Χειρ/φο άρ. 4550. Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ Κοριν-
θίας, 1997, σχ. 4ο, σελ.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τήν ενδυμασία, τίς τροφές, τά ποτά, τήν ποιμενική ζωή, τή
γεωργική ζωή, τή μελισσοκομία, τό κυνήγι, τήν βιοτεχνία, τήν ύφαντική, τήν κεντητική, τούς νερό-
μυλους, τά έπαγγέλματα (κουρέας, ράπτης, τσαγκάρης, σιδεράς, καλαντζής, σαμαράς, οικοδόμος,
ξυλουργός, ύλοτόμος, βαρελάς, κεραμιδάς, άσβεστάς) κ.ά.

Ό Β. Σαρλής, συνταξιούχος δάσκαλος, έχει στείλει έπανειλημμένα ύλικό στό Κέντρο. Διατηρεί πάν-
τοτε επικοινωνία μέ τό Κέντρο καί ενδιαφέρεται γιά τόν εμπλουτισμό τοΰ 'Αρχείου του.
Γ' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 150.000 δραχμών.

Χαράλαμπος Στυλιάδης. Χειρ/φο άρ. 4542. Λαογραφικά τοϋ χωρίου Φλάμπουρο
Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1993, σχ. 4ο, σελ. 118 (δακτυλογρ. ).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν ιστορία τοΰ χωριοΰ, τίς λατρευτικές καί μαγικές συνήθειες τών κατοί-
κων, τούς οιωνούς, τά άπαντήματα, τή δημώδη ιατρική, τίς έορτές, τά πανηγύρια, τά παιχνίδια, τά
τοπικά έθιμα πρός τιμήν τών άγιων κ.ά.

Ό Χ. Στυλιάδης έχει επανειλημμένα άποστείλει στό Κέντρο άξιόλογο ύλικό.
Γ' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 150.000 δραχμών.

Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Χειρ/φο άρ. 4546. Μακρινοί άντίλαλοι (λαογραφικά
διηγήματα), 1997, σχ. 4ο, σελ. 68.

Περιέχει 22 διηγήματα λαογραφικοΰ περιεχομένου.
Γ' έπαινος χωρίς χρηματική άμοιβή.

Άθαν. Καλμπασάνης, Χειρ/φο άρ. 4545. 'Ιστορίες σάν παραμύθια τής Παλαιάς καί
Νέας 'Αγχιάλου, 1997, σχ. 4ο, σελ. 75+2 κασέτες μαγνητοφώνου.
Περιέχει: 27 διηγήσεις, ιδιωματικές φράσεις καί γλωσσάριο.
Δ' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή 100.000 δραχμών.

Κινηματογραφικό τμήμα

Συνεχίστηκε ή προετοιμασία ταινιών τοΰ κινηματογραφικού άρχείου τοΰ Κέν-
τρου γιά περαιτέρω τεχνική έπεξεργασία τους άπο τον ύπεύθυνο τοΰ τμήματος 'Ε-
ρευνητή Γεώργιο Αΐκατερινίδη προκειμένου νά πραγματοποιηθεί σχετική έκδοση.
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Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο τοΰ Προγράμματος «'Ανάπτυξη καί εκσυγχρονισμός τής Βιβλιο-
θήκης τοΰ ΚΕΕΛ» κατά τή διάρκεια τοΰ έτους ή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου λειτούρ-
γησε μέ άναδρομικό ήλεκτρονικό κατάλογο γιά 18.000 λήμματα. Τήν άναδρομική
καταλογογράφηση άνέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού, ή Εταιρεία ELIDOC, ή όποια
παρέδωσε τό έργο τόν 'Ιούλιο τοΰ 1998. Κατά τήν διεξαγωγή τής άναδρομικής κα-
ταλογογράφησης ή συμβολή τοΰ έρευνητή Παν. Καμηλάκη καί τής συμβασιούχου Βι-
βλιοθηκονόμου 'Αφροδ. Σαμαρά ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους ή Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε μέ 1700 περ. νέα βι-
βλία, έλληνικά καί ξενόγλωσσα καί άπέκτησε φωτοτυπικό μηχάνημα μέ καρτοδέκτη
καί έκθετήριο γιά τήν τοποθέτηση τών νέων βιβλίων γιά τήν ένημέρωση τών έρευνη-
τών καί τών άναγνωστών. Ή έγκαιρη προετοιμασία καί σύνταξη καταλόγων άγοράς
βιβλίων, ή παραγγελία καί παραλαβή τους, καθώς καί καταγραφή τους στό βιβλίο
εισαγωγής τής Βιβλιοθήκης, ή σύνταξη εύρετηρίων συγγραφέων, άπαντητικών δελ-
ταρίων σέ φορείς καί συγγράφεις πού προσέφεραν δωρεάν τά βιβλία τους συνέβαλαν
στήν άρτια λειτουργία της καί στόν εμπλουτισμό της μέ νέες άλλά καί παλιές έκ-
δόσεις.

"Εγινε καταγραφή βιβλίων, περιοδικών, άνατύπων πού προσέφεραν οί συγγρα-
φείς τους, τακτοποίησή τους καθώς καί κατάταξη σκόρπιων φύλλων τοπικών έφη-
μερίδων.

Περισσότεροι άπό 100 έρευνητές έξυπηρετήθηκαν άπό τόν Υπεύθυνο τής Βι-
βλιοθήκης Παν. Καμηλάκη έπικουρούμενο άπό τήν 'Αφρ. Σαμαρά μέ τήν παροχή
βιβλίων, χειρογράφων, βιβλιογραφικών πληροφοριών κλπ.

Παράλληλα έγινε εισαγωγή στοιχείων στό πληροφοριακό σύστημα τοΰ ΚΕΕΛ,
προσθήκες καί διορθώσεις στις ήδη καταχωρημένες έγγραφές στόν ήλεκτρονικό
κατάλογο τής Βιβλιοθήκης τοΰ ΚΕΕΛ, άποδελτίωση καί καταγραφή τών βιβλίων
καί περιοδικών πού δωρήθηκαν ή άγοράστηκαν άπό τή Βιβλιοθήκη στή διάρκεια τοΰ
τρέχοντος έτους (2000 καταγραφές). "Εγινε έπίσης άπό τήν 'Αφροδίτη Σαμαρά:

1. Τακτοποίηση τοΰ καταλόγου τής Βιβλιοθήκης.

2. Τοποθέτηση νέων δελτίων στόν κατάλογο τής Βιβλιοθήκης.

3. 'Εκπαίδευση τού προσωπικού στή χρήση τοΰ Προγράμματος Advance.
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Προκηρύξεις θέσεων ερευνητών τοϋ Κέντρου

1. Προκηρύχθηκε μία θέση Μουσικολόγου-Έρευνητή στή Δ' βαθμίδα.

2. Μέ απόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής ζητήθηκε άπό τό Υπουργείο Παι-
δείας ή "ίδρυση τριών νέων θέσεων 'Ερευνητή τοϋ Κέντρου. Τό 'Υπουργείο 'Εθνι-
κής Παιδείας ένέκρινε μία θέση.

Συνεργασία μέ έκπαιδευτικά 'Ιδρύματα

Ή συνεργασία τοΰ Κέντρου μέ τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα έγκαι-
νιάστηκε μέ τήν ύποδοχή γιά πρώτη φορά φοιτητών στό πλαίσιο Προγραμμάτων
'Εξάσκησης καί 'Απασχόλησης. "Ετσι άπό 1ης 'Οκτωβρίου 1998 στό πλαίσιο τοΰ
Προγράμματος τρίμηνης πρακτικής άσκησης τοΰ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
καί Κοινωνικής 'Ανθρωπολογίας τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου, ύπό τήν έποπτεία
τής έπικ. Καθηγήτριας κ. Σίβυλλας Κοτσώνη-Δημητρίου, έργάσθηκαν καί άσκήθη-
καν στό Κέντρο ύπό τήν έποπτεία τών έρευνητών 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη καί Πανα-
γιώτη Καμηλάκη οί τεταρτοετείς φοιτήτριες "Αννα Άποστολίδου καί 'Ελευθερία
'Ανδρεαδάκη.

Ή 'Ελευθερία 'Ανδρεαδάκη έπεξεργάσθηκε καί εισήγαγε στοιχεία στή βάση
δεδομένων τοΰ Προγράμματος «Κατάλογος έργαστηρίων παραδοσιακής χειροτε-
χνίας». Κατέγραψε 20 ερωτηματολόγια καί συνέταξε συγκεντρωτικούς καταλόγους
τών καταγεγραμμένων έργαστηρίων.

Ή "Αννα Άποστολίδου άσχολήθηκε μέ τήν έπεξεργασία καί ταξινόμηση ύλι-
κοΰ τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ σχετικά μέ τήν Κοινωνική 'Οργάνωση. Ειδικότερα κατέ-
γραψε στοιχεία στις καρτέλες τοΰ ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστή (108 δελτία).

Απομαγνητοφώνησε έπίσης συνεντεύξεις πού πραγματοποιήθηκαν κατά τή
διάρκεια επιτόπιας λαογραφικής άποστολής τοΰ έρευνητή Έλευθ. Αλεξάκη (δύο
κασέτες συνολικής διάρκειας 180 λεπτών).

Καί οί δύο έπικούρησαν στήν έργασία τοΰ Κέντρου (φωτοτυπίες, δακτυλογρά-
φηση κειμένων, καταγραφή στόν ύπολογιστή τής ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας κλπ.).

Παράλληλα, άξιοποιώντας τή λαογραφική Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου προώθησαν
τήν πτυχιακή τους έργασία μέ θέμα «'Ανθρωπολογική προσέγγιση τής "Φόνισσας"
τοΰ Παπαδιαμάντη».
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Εκδόσεις τοϋ Κέντρου

1. Τυπώνεται ή Επετηρίδα τοϋ Κέντρου, τ. 28 (1987-1998).

2. Τυπώνεται 'Ενημερωτικό φυλλάδιο γιά τά Προγράμματα τοΰ Κέντρου.

3. 'Ανατυπώνεται ό Γ' τόμος τών Δημοτικών Τραγουδιών, ό όποιος συνοδεύεται
άπό ενα δίσκο πυκνής έγγραφής (CD), τήν έκτύπωση τοΰ όποιου προσφέρει ή
'Εταιρεία Fabel Sound.

Προετοιμάζεται γιά έ'κδοση

1. Ό Β' τόμος τών Δημοτικών τραγουδιών.

Κείμενα, σχόλια, έπιλογή: Σπυρ. Περιστέρη - Γεωργίου 'Αμαργιανάκη.

2. "Εκδοση τόμου με τίς «Παραδόσεις τής Βορείου Ηπείρου». 'Αποτελεί Corpus
τών παραδόσεων, μέ τόν άπαραίτητο έπιστημονικό σχολιασμό, τοΰ Βορειοηπει-
ρωτικού πληθυσμού κατά τό πρότυπο τών «Παραδόσεων» τοΰ Ν. Γ. Πολίτου.
Τόν τόμο προετοιμάζει ό Καθηγητής τής Λαογραφίας Γεώργιος Παναγιώτου, ό
όποιος ύπηρετεΐ μέ σύμβαση έ'ργου στό Κέντρο Λαογραφίας. 'Αποτελεί συμβολή
στήν έρευνα καί μελέτη τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού τής Β. 'Ηπείρου γιά τόν όποιο
τό Κ.Ε.Ε.Λ. έ'χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

3. "Εκδοση τοΰ χειρογράφου τοΰ Όμοτ. Καθηγητή τής Λαογραφίας καί Προέδρου
τής 'Ελλην. Λαογραφικής 'Εταιρείας Δημητρίου Σ. Λουκάτου άπό τήν άποστολή
του στούς Παξούς μέ δαπάνες τοΰ Κοινωφελούς 'Ιδρύματος Παξών.

Εσωτερικός Κανονισμός τοΰ Κέντρου

'Ανετέθη στόν δικηγόρο κ. Δημ. Κεράνη ή σύνταξη σχεδίου 'Εσωτερικού Κα-
νονισμού. Τό Σχέδιο αύτό μέ έκτενές εισαγωγικό σημείωμα περί τής σχετικής νομο-
θεσίας διανεμήθηκε στούς 'Ερευνητές γιά μελέτη καί παρατηρήσεις καί στή συνέχεια
στά μέλη τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου μέ κοινοποίηση πρός τόν Γενι-
κόν Γραμματέατής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Μέ έντολή τοΰ Γεν. Γραμματέως τό σχέ-
διο τοΰ 'Εσωτερικοΰ Κανονισμοΰ θά συζητηθεί άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή με-
τά τήν έπίλυση ορισμένων έπιμάχων θεμάτων πού άφοροΰν στούς έσωτερικούς Κανο-
νισμούς όλων τών Κέντρων.

Κτίριο

Κατά τή διάρκεια τοΰ έ'τους προχώρησαν, χωρίς νά τελειώσουν, οί διαδικασίες
γιά τήν προκήρυξη διαγωνισμού γιά τήν άποκατάσταση τοΰ κτιρίου τής όδοΰ Ήπί-
του 3, τό όποιο θά στεγάσει τίς 'Υπηρεσίες τοΰ Κέντρου Λαογραφίας. Μέ τό ένδια-
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φέρον πού έπέδειξε ή Εφορευτική 'Επιτροπή τοΰ Κέντρου, ό ακαδημαϊκός κ. 'Ιωάν-
νης Πεσμαζόγλου καί μέ τίς προσωπικές παρεμβάσεις τού Γενικού Γραμματέως κ.
Ν. Ματσανιώτη ολοκληρώθηκε ή οριστική μελέτη καί εύρισκόμαστε στο σημείο τής
λήψεως άδειας άπο τό γραφείο Πολεοδομίας τοΰ Δήμου 'Αθηναίων προκειμένου νά
προκηρυχθεί ό σχετικός διαγωνισμός γιά τήν έπισκευή τού κτιρίου.

Συμμετοχή τοΰ Κέντρου σέ εκδηλώσεις

Τό Κέντρο Λαογραφίας πήρε μέρος, σέ συνεργασία μέ τό Μουσείο Μπενάκη,
τό Ε.Λ.Ι.Α., τό Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης κ.ά. φορείς στήν έπιστημονι-
κή τεκμηρίωση έκθεσης μέ θέμα: «Πειραιάς. 'Εμπορικές καί ναυτιλιακές δραστηριό-
τητες στό λιμάνι, 2-21 'Ιουνίου στό πλαίσιο τών Ποσειδωνίων.

Τό Κέντρο μέ άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής παρουσίασε ταινία τοΰ
'Αρχείου του (τών 16 mm) μέ θέμα «Ό γάμος στά 'Ανώγεια Κρήτης τό 1966» στό
πλαίσιο τών έκδηλώσεων «'Ανώγεια '98», άφιερωμένων στόν τραγουδιστή Νίκο
Ξυλούρη. Τήν ταινία συνόδευσε καί παρουσίασε ό 'Ερευνητής Α' βαθμίδας Γ. Αίκα-
τερινίδης, ό όποιος είχε πραγματοποιήσει τήν λήψη της τό 1966.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών έρευνητών
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

'Ανακοινώσεις - ομιλίες

1. «Ή διαμόρφωση τών διατροφικών συνηθειών τών Ελλήνων στόν αιώνα μας»,
έπ' εύκαιρία τής παρουσιάσεως τοΰ βιβλίου τής Σούλας Μπόζη, Πολιτική κου-
ζίνα, 'Αθήνα 1998. Σύνδεσμος Κωνσταντινουπολιτών 'Αθηνών 1 Μαρτίου.

2. «Ή διατήρηση τής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τό πρόβλημα τής Στεμνίτσας»
στήν ήμερίδα γιά τή διατήρηση τής άρχιτεκτονικής κληρονομιάς τής Στεμνίτσας.
Στοά τοΰ Βιβλίου, 12 'Ιουνίου.

3. «Ό Ρήγας καί ή λαϊκή παράδοση» στήν ήμερίδα γιά τόν Ρήγα Βελεστινλή πού
οργάνωσε ή 'Επιστημονική Εταιρεία «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα»,

Παλαιά Βουλή, 14 'Ιουνίου.

4. «'Ασπροποταμίτες στήν περιοχή τών Φαρσάλων», στό Α' έπιστημονικό Συνέδριο
Φαρσάλων, 20-21 'Ιουνίου.

5. «Νερό κι άλάτι. Συμβολισμοί καί πραγματικότητα» στό Έπιστημονικό Τριή-
μερο μέ θέμα «Τό ελληνικό άλάτι» πού όράνωσε τό Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ι-
δρυμα τής ΕΤΒΑ, 5-7 Νοεμβρίου στή Μυτιλήνη.

6. Στό Α' Διεθνές Σιφναϊκό Συνέδριο» Σίφνος 25-28 'Ιουνίου, έλαβε μέρος στις
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εργασίες, όπου καί προήδρευσε, καί παρουσίασε σε ολομέλεια τά συμπεράσματα
τών λαογραφικών άνακοινώσεων.
7. Παρουσίαση στις 21 Δεκεμβρίου στή Στοά τοϋ Βιβλίου, τοΰ 20οΰ τόμου τοΰ πε-
ριοδικού Μικρασιατικά Χρονικά πού περιλαμβάνει τίς ανακοινώσεις τοΰ πρώτου
Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρασιατικής Λαογραφίας ('Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο,
29/11 - 1/12/1996).

Δημοσιεύματα:

1. "Εκδοση βιβλίου μέ θέμα: Θεατρολογικά. Μελετήματα γιά τό λαϊκό θέατρο. 'Από
τήν 'Ερωφίλη στή Γκόλφω, 'Αθήνα 1998, (έκδόσεις Τροχαλία). Κριτική παρου-
σίαση άπό τόν άκαδημαϊκό κ. Ν Κονομή (Βλ. Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών, έ'τ. 1999).

2. Προλογικό σημείωμα στό βιβλίο τοΰ Ζήση Τζιαμούρτα, Λαογραφική Πινακο-
θήκη τών Καραγκούνησων, Καρδίτσα (έκδ. Νομαρχίας) 1998.

5. Νεκρολογία τοΰ Χρήστου Χειμώνα, περ. Τρικαλινά, τ. 18 (1998), σ. 301-308.

Διδακτικό έργο

1. Διδασκαλία τοΰ μαθήματος τής Λαογραφίας στούς φοιτητές τής Φιλοσοφικής
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

2. Διδασκαλία στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοΰ Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας
καί Λαογραφίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών.

3. Σεμινάριο στό πλαίσιο Προγράμματος τοΰ 'Εθνικοΰ Θεάτρου μέ θέμα: Λαογρα-
φία καί Θέατρο (Φεβρουάριος 1998).

4. Συμμετοχή στή συζήτηση τοΰ θέματος: «Παιδιά καί έφηβοι στόν τουρκοκρατού-
μενο χώρο (18ος-19ος αι.), πού οργάνωσε ή Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς καί
τό ΚΝΕ τοΰ ΕΙΕ.

Τηλεοπτική συζήτηση (ωριαία) στήν έκπομπή τής Έκκλησίας τής Ελλάδος
«Τό άρχονταρίκι» (μέ τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί 'Αλμυρού
κ. 'Ιγνάτιο ) μέ θέμα: Ό Ρήγας Βελεστινλής, μέ τήν ευκαιρία τοΰ έορτασμοΰ τοΰ έτους
τοΰ Ρήγα.

Συμμετοχή σέ τηλεοπτικές συζητήσεις στήν ΕΤΙ γιά τά έθιμα τής 'Αποκριάς,
τοΰ Πάσχα καί τίς προλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ σήμερα καθώς καί σέ έκπομπές
στήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο γιά επίκαιρα λαογραφικά θέματα.

"Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα

'Ανακοινώσεις:

1. «Ritual of code of Cypriote living in Leeds, England». Στό 6th SIEF Con-
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ference «Roots and Rituals: Managing ethnicity» (Amsterdam, 20-25
'Απριλίου).

2. «Prospectus anthropologics in docendis linguis litterisque classics» στο
«Docere» (Convegno internazionale, Montella, 24 'Απριλίου - 1 Μαΐου).

3. «Field work in Greece», στήν έπιστημονική Συνάντηση «Folkore - Ethnolo-
gical Meeting Greece-Finland».

4. «Field work in folk narratives and intellectual alibity of story tellers» στο
12ο Διεθνές Συνέδριο γιά τις λαϊκές διηγήσεις (Göttingen Γερμανίας, 26-31
Ιουλίου) (άποστολή ανακοινώσεως).

Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης

'Ανακοινώσεις - 'Ομιλίες

1. 'Επίσημη παρουσίαση στή Δράμα τοΰ έργου «Γιορτές καί Δρώμενα στο Νομό
Δράμας», πού έκδόθηκε άπο τήν τοπική ένωση Δήμων καί Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ),
σέ δική του συγγραφή (4 Ιανουαρίου).

2. «Πασχαλινή Έθιμολογία». Διάλεξη στόν Σύλλογο Γυθειατών 'Αττικής (8 'Απρ.).

3. Συμμετοχή στό Μοναστηράκι Δράμας στις τοπικές πολιτιστικές έκδηλώσεις
(25 'Απριλίου).

4. «'Αναστενάρια: ιστορική άναδρομή καί θεωρητική προσέγγιση». 'Ομιλία στή
Μαυρολεύκη Δράμας (21 Μαΐου).

5. «Ή Δράμα καί ή περιοχή της - 'Ιστορία καί Πολιτισμός», στήν Γ' Έπιστημονι-
κή Συνάντηση (21-24 Μαΐου, «Έθιμολογικά τού γάμου άπό τήν περιοχή τής
Δράμας» ).

6. Συμμετοχή στις πανελληνίου έμβελείας πολιτιστικές έκδηλώσεις τοΰ Δήμου 'Α-
νωγείων Ρεθύμνου (13 Αύγούστου, ομιλία καί προβολή κινημ. ταινίας γιά τόν
τοπικό παραδοσιακό γάμο).

7. «Ό άγιος Νικόλαος στή λαϊκή μας παράδοση», διάλεξη στήν Ερέτρια Εύβοιας
(Πνευματικό Κέντρο, 29 Νοεμβρίου).

Δημοσιεύματα

1. «'Αράπηδες». "Ενα εύρετηριακό Δρώμενο στό Μοναστηράκι Δράμας. ("Εκδοση
Τοπικοΰ Μορφωτικοΰ Συλλόγου).

2. Ή λαογραφική διάσταση στό έργο τού Γεωργίου Βιζυηνού, Σερραϊκά Χρονικά
13 (1998), σελ. 177-190.

3. Επίκαιρα λαογραφικά καί γενικοτέρου πολιτιστικού ένδιαφέροντος άρθρα στις
εφημερίδες «Κρητικά Νέα» 'Αθηνών καί «Ήχώ» Δράμας.
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'Επιμέλεια έκδόσεων: Σερραϊκά χρονικά, τόμος 13ος και Τραγούδια - χοροί -

έθιμα τών Σαρακατσάνων. "Εκδοση Λαογραφικού Μουσείου Σαρακατσάνων - Σέρρες.

Λοιπή δραστηριότητα

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις καί τηλεοπτικές έμφανίσεις ('Αθήνα, Δράμα, 'Ηρά-
κλειο Κρήτης), επί έπικαίρων λαογραφικών θεμάτων.

Τιμητικές Διακρίσεις

1. Τιμητική πλακέτα άπό τήν Τοπική "Ενωση Δήμων καί Κοινοτήτων Νομού Δράμας.
Γιά τή συμβολή του στή διάσωση καί προβολή τοΰ λαϊκού πολιτισμού (4 Ιαν.).

2. 'Αναμνηστική πλακέτα άπό τόν πολιτ. Σύλλογο Γυθειατών 'Αττικής «Ή Κρα-
νάη», γιά τήν προσφορά του στήν έπίτευξη τών σκοπών τοΰ Συλλόγου (8 Άπριλ. ).

3. 'Ανακήρυξη σέ έπίτιμο μέλος τοΰ Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Μο-
ναστηρακίου Δράμας.

Ελευθέριος Άλεξάκης

Ανακοινώσεις

1. «Ό κύκλος άνάπτυξης τής οικιακής ομάδας στήν ορεινή Κοινότητα Καστάνιανης
Κόνιτσας», στό Διεθνές Συνέδριο: «Ό ορεινός χώρος τής Βαλκανικής» πού πρα-
γματοποιήθηκε στήν Κόνιτσα (28-31 Μαίου 1998).

2. «Προφορική ποίηση καί ιστορική μνήμη στούς "Ελληνες Βλάχους τοΰ Κεφαλό-
βρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου», στό Συνέδριο «εις μνήμην Άλκης Κυριακίδου»,
πού πραγματοποιήθηκε στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης μέ τό γενικό τίτλο: «Λαογραφία -Ιστορία».

3. Συμμετοχή σέ συζήτηση κατά τήν παρουσίαση τής έρευνας τής κ. Μαρίας Παπα-
θανασίου: «Καθημερινή ζωή καί κοινωνικοποίηση τών παιδιών σέ ένα ορεινό χω-
ριό τής Δωρίδας (1900-1940), πού πραγματοποιήθηκε στό 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ε-
ρευνών (ΚΝΕ), 18 Μαρτίου.

Άλλη δραστηριότητα:

—'Εκλογή ώς Προέδρου τής Ελληνικής 'Εταιρείας 'Εθνολογίας.

— Συμμετοχή στή Συντακτική 'Επιστημονική 'Επιτροπή τοΰ περιοδικού ΕΘΝΟ-
ΛΟΓΙΑ.

Ελένη Ψυχογιού

Ανακοινώσεις - 'Ομιλίες

1. «Οί δρόμοι τών νερών καί τών κοπαδιών. Άπό τά βουνά στούς κάμπους στή βό-
ρεια Πελοπόννησο», στό Διεθνές Συνέδριο «Ό ορεινός Χώρος τής Βαλκανικής»,
Κόνιτσα 29-31/5/98.
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2. «Ή ειδυλλιακή Φιγαλεία στήν 'Ηθογραφία τοϋ 'Αγησίλαου Τσέλαλη», στήν ημε-
ρίδα γιά τα τριάντα χρόνια άπό τόν θάνατο τοΰ 'Ηλείου ίστορικοΰ καί λαογράφου,
στήν 'Ανδρίτσαινα 'Ολυμπίας τήν 1/8/98.

3. Συμμετοχή, χωρίς άνακοίνωση, στό Συνέδριο «εις μνήμην Άλκης Κυριακίδου»
πού πραγματοποιήθηκε στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης μέ τό γενικό τίτλο: «Λαογραφία - Ιστορία» (Θεσσαλονίκη
6-9/11/98).

Άλλες δραστηριότητες:

-—Εκλογή ώς Γεν. Γραμματέας τής Ελληνικής Εταιρείας 'Εθνολογίας.

—'Ορισμός γιά δεύτερη τριετή θητεία άπό τό ΤΠΠΟ ώς αμίσθου μέλους τοΰ'Επι-
στημονικού Συμβουλίου τοΰ Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

— Συνεντεύξεις στό Πρώτο Πρόγραμμα τής EPA γιά έθιμα τής Αποκριάς καί τοΰ
Πάσχα.

Μιράντα Τερζοπούλου

1. Συμμετοχή (άπό τό 1995) ώς κύρια έρευνήτρια στό διεπιστημονικό πρόγραμμα
γιά τήν «Καταγραφή, μελέτη καί προβολή τής μουσικοχορευτικής παράδοσης

τής Θράκης» πού χρηματοδοτείται άπό τό Σύλλογο «Οί Φίλοι τής Μουσικής»
γιά κάλυψη τοΰ τομέα παραδοσιακής μουσικής τής Μεγάλης Βιβλιοθήκης Λί-
λιαν Βουδούρη.

2. Συμμετοχή (άπό τό 1995) στό διεπιστημονικό σεμινάριο γιά θέματα ταυτότη-
τας φύλου ύπό τήν έποπτεία τής Χρυσής Ίγγλέση, καθηγήτριας Κλινικής Ψυχο-
λογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. 'Επιμέλεια έκδοσης, συγγραφή εισαγωγικών κειμένων καί σχολιασμός τρα-
γουδιών στό συνοδευτικό τόμο τοΰ διπλοΰ CD μέ τίτλο «Πασχαλιάτικα, Ανοι-
ξιάτικα, τραγούδια τοΰ Θανάτου καί της Ανάστασης», πού εξέδωσε ό «Καλλιτε-
χνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου» στή σειρά «Τραγούδια
στόν Κύκλο τοΰ Χρόνου». Κυκλοφόρησε τό Μάρτιο τοΰ 1998.

4. Συνεργασία γιά τή δημιουργία τοΰ άφιερώματος «'Αποκριά, 'Αγροτικά δρώμε-
να» τοΰ ένθετου «'Επτά Ημέρες» τής έφημερίδας Καθημερινή καί συμμετοχή
σ' αύτό μέ άρθρο «Αγροτική Αποκριά» (1/3/98).

5. Εισήγηση στό πλαίσιο τοΰ Γ' κύκλου μαθημάτων μέ θέμα «Λαϊκά Δρώμενα»
τοΰ 'Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κομοτηνής, σέ συνδυασμό μέ τόν έορτασμό τής
'Ημέρας τής Γυναίκας, Κομοτηνή 9/3/98. Τίτλος τής εισήγησης «Οί Λαζαρίνες
τοΰ Λαζάρου: όταν ό κύκλος τής ζωής συναντά τόν κύκλο τοΰ χρόνου».
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6. 'Ομιλία στο πλαίσιο τοΰ οργανωμένου άπό τήν 'Ελληνική 'Εταιρεία 'Εθνολογίας
κύκλου μέ θέμα «Μεθοδολογία καί προβλήματα επιτόπιας έρευνας», στις 6/4/
98. Τίτλος: «Ό έρευνητής σέ οριακές περιοχές: μιά μειονότητα μέσα στις μειο-
νότητες».

7. Διάλεξη στήν 'Ελληνική Δημοκρατική Κοινότητα Βερολίνου μέ θέμα «Μοιρο-
λόγια, μιά συλλογική γυναικεία δημιουργία». Βερολίνο 8/5/98.

8. 'Ομιλία στό πλαίσιο τοΰ Κύκλου «Θράκη: ιστορικές καί γεωγραφικές προσεγ-
γίσεις» τών ειδικών μορφωτικών έκδηλώσεων τοΰ 'Εθνικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευ-
νών. Τίτλος: «Τραγουδισμένη μνήμη». Διαπραγμάτευση τής τοπικής ταυτό-
τητας μέσα άπό τά τελετουργικά τραγούδια στις κοινότητες τοΰ "Εβρου, ΕΙΕ

9/6/98.

9. Συμμετοχή στό Διεθνές Συνέδριο «Ό ορεινός χώρος τής Βαλκανικής» Κόνι-
τσα 29-31/5/98. Τίτλος άνακοίνωσης «'Ιερό καί πολιτική. Ή αθέατη πλευ-
ρά ένός μουσουλμανικού πανηγυριού στή Ροδόπη». Ή άνακοίνωση συνοδευόταν
άπό σχολιασμένη προβολή ταινίας βίντεο άπό τά πανηγύρια τών έτών 1996 καί
1997, γυρισμένης άπό τήν ύπογράφουσα κατά τή διάρκεια άντίστοιχων έρευνη-
τικών άποστολών.

10. Συμμετοχή χωρίς άνακοίνωση στό Α' Εύρωπαικό Συνέδριο Νεοελληνικών
Σπουδών «Ό 'Ελληνικός κόσμος άνάμεσα στήν 'Ανατολή καί τή Δύση 1453-
1981», Βερολίνο 2-4/10/98.

11. 'Επίσκεψη στό 'Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών καί έπαφές μέ τόν καθηγη-
τή κ.- Δημάδη μέ σκοπό τήν έναρξη άνταλλαγών καί εύρύτερης συνεργασίαςτοΰ
'Ινστιτούτου μέ τό ΚΕΕΛ καί τούς ένδιαφερόμενους ερευνητές. 'Επιτυχής πα-
ρέμβαση τής ύπογράφουσας στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, τήν 'Ελληνική Λαογρα-
φική 'Εταιρεία, τήν 'Ελληνική 'Εταιρεία 'Εθνολογίας καί τήν 'Επιτροπή Λον-
τιακών Μελετών μέ σκοπό τήν κινητοποίησή τους γιά συνεργασία μέ τό Ίνστι-
τοΰτο καί δωρεάν άποστολή τών έκδόσεών τους στή βιβλιοθήκη του.

12. Συμμετοχή χωρίς άνακοίνωση στό Συνέδριο «Λαογραφία καί Τστορία», οργανω-
μένο άπό τό τμήμα 'Ιστορίας καί 'Αρχαιολογίας τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης στή μνήμη τής 'Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσ/νίκη
6-8/11/98.

13. Συμμετοχή στις προκαταρκτικές συναντήσεις καί συνεργασία μέ έκπροσώπους
τοΰ 'Ελληνικού Άνοικτοΰ Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έν όψει τής άνάθεσης συγ-
γραφής διδακτικού ύλικοΰ γιά τίς άνάγκες τού τμήματος παραδοσιακής μουσι-
κής. Φθινόπωρο '98.

14. Συμμετοχή σέ Interactive τοΰ 'Ελληνικού περιπτέρου τής έκθεσης EXPO 98
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στή Λισσαβόνα άφιερωμένης στούς 'Ωκεανούς μέ φωτογραφίες ναυπηγικών έρ-
γαλείων τής σύλλογής της, πού αποτελούν μέρος τής έκθεσης «Ναυτική και Ναυ-
πηγική παράδοση στό Αιγαίο».

15. Συγγραφή κειμένου γιά τό αφιέρωμα στή Δόμνα Σαμίου, έκδηλώσεως τοΰ Με-
γάρου Μουσικής 'Αθηνών στις 29/10/98 μέ τίτλο «Είναι οί καρδιές μου ενας όρ-
μαθός, τις άπλωσα στόν ήλιο».

16. Πολλές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές καί διά τοΰ τύπου παρουσιάσεις τοΰ έργου τής
ύπογράφουσας, συνεντεύξεις καί συμμετοχή σέ έκπομπές μέ θέματα τοΰ γνωστι-
κού καί έρευνητικοΰ της πεδίου.

Παναγιώτης Καμηλάκης

'Ανακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. «'Επαγγελματικές καί βιοτεχνικές δραστηριότητες στά Φάρσαλα στήν προβιο-

μηχανική περίοδο» στό πρώτο επιστημονικό Συνέδριο Φαρσαλινών Σπουδών
(Φάρσαλα, 20-21 Ιουνίου).

2. «Παρατηρήσεις στόν έπαγγελματικό βίο τών Σίφνιων» στό πρώτο Διεθνές Σι-
φναϊκό Συμπόσιο (Σίφνος, 25-28 Ιουνίου).

3. «Τοπωνύμια τής Κρήτης σέ πηγές τοΰ 18ου αιώνα» στό 'Επιστημονικό Συνέδριο
«Τά Κρητικά Τοπωνύμια» (Ρέθυμνο, 6-7 Νοεμβρίου).

'Ομιλίες:

«Τό συγγραφικό καί κυρίως λαογραφικό έργο τοΰ Σταμάτη 'Αποστολάκη».

'Ομιλία στά Χανιά Κρήτης στό πλαίσιο πολιτιστικών έκδηλώσεων τοΰ Δήμου Χα-
νίων καί εκθέσεως βιβλίου (13 Ιουνίου).

Δημοσιεύματα:

1. Συνετεχνίες καί έπαγγέλματα στή Σμύρνη πριν άπό τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα μέ
βάση αρχειακές πηγές, Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 20 (1998), σ. 185-195.

2. Ή πόλη τοΰ Ρεθύμνου καί ή περιοχή της. Σχέσεις άστικοΰ καί άγροτικοΰ χώρου
(τέλος 19ου - άρχές 20οΰ αιώνα), στόν τόμο «Ρέθυμνο 1898-1913: 'Από τήν Αύ-
τονομία στήν Ένωση», έπετειακή έκδοση 1898-1998, Ρέθυμνο, έκδ. Δήμου Ρε-
θύμνης, 1998, σ. 25-35.

'Αλίκη Παλαιοδήμου

1. Συμμετοχή στό Πρόγραμμα Εξομοίωσης τών έν ένεργεία έκπαιδευτικών στοι-
χειώδους εκπαίδευσης πρός τούς πτυχιούχους τών πανεπιστημιακών Παιδαγωγι-
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κών Τμημάτων, πού πραγματοποιεί το Παιδαγωγικό Τμήμα τοΰ Πανεπιστημίου
'Αθηνών.

2. 'Οργάνωση εκδήλωσης τοΰ Δήμου 'Αθηναίων γιά τό λογοτεχνικό καί μεταφρα-
στικό έργο τής Δανάης Στρατηγοπούλου, ή όποία πραγματοποιήθηκε τόν 'Ιού-
νιο τοΰ 1998 στό Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».

Λουΐζα Καραπνδάκη

'Ανακοινώσεις:

— «Δημιουργία έκπαιδευτικών προγραμμάτων γιά τήν καλύτερη γνωριμία τών Λαο-
γραφικών μουσείων» στό Συνέδριο μέ θεματικό πλαίσιο: «Πολιτιστικά έκπαιδευ-
τικά προγράμματα» τής Δημόσιας Πρωτοβάθμιας 'Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Δημοσιεύματα:

1. «Le symbolisme du décor brodé des tuniques en Crete, du XVIe au XIXe
siècles», in «Ethnography og European Tradition Cultures! Arts, Crafts,
Technics of Heritage», European Seminar III - Proceedings, Athens, 1998,
σ. 227-239.

2. "Εντυπο μέ έκπαιδευτικό πρόγραμμα γιά τό 'Ιστορικό καί Λαογραφικό Μουσείο
Ρεθύμνης σέ συνεργασία μέ τήν λαογράφο Ροδούλα Σταθάκη, μέ θέμα: «Ή δια-
κόσμηση καί τά σύμβολα στά ύφαντά τής Κρήτης», 'Αθήνα 1998.

3. 'Οργάνωση καί έπιμέλεια έκθεσης στό 'Ιστορικό καί Λαογραφικό Μουσείο Ρε-
θύμνης μέ θέμα «Ρέθυμνο 1898-1913, 'Από τήν Αύτονομία στήν "Ενωση». 'Επι-
μέλεια καταλόγου καί κείμενα τοΰ CD ROM.

Διδασκαλία στό Πολιτιστικό Σεμινάριο τοΰ 'Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μελε-
τών Εύρώπης καί Μεσογείου. Θέμα: Οί εκπαιδευτικές δραστηριότητες τών Έλληνι-
κών Λαογραφικών Μουσείων.

Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, δρ. Κοιν. Άνθρ. (συνεργάτρια επί συμβάσει)

Διάλεξη :

1. «Τό παραμύθι καί ή διαμόρφωση τής ταυτότητας κατά φύλα» — ομιλία στήν
Ελληνική Εταιρεία 'Εθνολογίας (14 Δεκεμβρίου).

Δημοσιεύματα:

1. «Τό παραμύθι τής Νεράιδας (AT 400): άναπαραστάσεις τών φύλων μέσα άπό
τήν έλξη/άπωση τοΰ ύπερφυσικοΰ καί τοΰ άνθρώπινου στοιχείου» (Εθνολογία: 5).

2. Διδασκαλία τοΰ μαθήματος «παραμύθι καί δημιουργικότητα» στό Διδασκαλείο
Νηπιαγωγών τοΰ ΕΚΠΑ (β' έξάμηνο 97-98, α' έξάμηνο 98-99).
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Κλεοπάτρα Φατούρου

•— Παρακολούθησε Σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης, πού οργάνωσε το 'Ινστι-
τούτο Πολιτιστικών Μελετών Εύρώπης καί Μεσογείου.

Προγραμματισμός

Με άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου:

1. Προκηρύχθηκε άνοιχτός διαγωνισμός γιά:

— Τήν 'Ανάπτυξη σελίδας Web στό Internet. 'Ανάπτυξη έπιστημονικής - έκπαιδευ-
τικής έφαρμογης (multimedia).

—'Ανάπτυξη ειδικής έφαρμογής παρουσίασης τοΰ ύλικοΰ καί τών ύπηρεσιών τής
Βιβλιοθήκης.

2. Προγραμματίζεται ή παραγωγή πολυμεσικών έκδόσεων9.

Ή προπαρασκευή τών πολυμεσικών έκδόσεων (CD ROM) στηρίζεται στις

ακόλουθες δυνατότητες μέ τή βοήθεια τής τεχνολογίας:

—'Αφήγηση τών κειμένων (τοΰ προλόγου καί έπιλεγμένων άποσπασμάτων άνέκδο-
του άρχειακοΰ ύλικοΰ)

— Μουσική έπένδυση.

— Προβολή τοΰ περιεχομένου.

—Άναζήτηση θεματικών ενοτήτων, εικόνων, χρονολογιών, τόπων, βιβλιογραφίας κλπ.

•— Μεγέθυνση εικόνων, χειρογράφων κλπ.

■—'Εναλλαγή τής γλώσσας ("Ελληνικά, Αγγλικά) σέ οποιοδήποτε σημείο.

:—'Εκτύπωση ορισμένων εικόνων ή μεγεθυσμένου μέρους των καί κειμένων σέ ποιό-
τητα άποδεκτή γιά επιστημονική έργασία άλλά οχι γιά έμπορική έκμετάλλευση ή
έπανέκδοση.

Ή έ'κδοση CD ROM θά συνοδεύεται άπό έκτενή μελέτη μέ αύτοτέλεια περιε-
χομένου.

~ Ειδικότερα θέματα τά όποια έπεξεργάζεται τό ΚΕΕΛ:

9. Ή δημιουργία πολυμέσων αποτελεί προτεραιότητα τοϋ Κέντρου. Τό ύλικό τους μέ κατάλ-
ληλη διαχείριση (επίπεδα πρόσβασης) θά γίνει προσιτό άπό ενα εύρύτερο κοινό ή θά μπορεί νά κα-
λύψει άνάγκες ειδικών χρηστών (έρευνητών, επιστημόνων). Γιά παράδειγμα θά ύπάρχει βιβλιογρα-
φία καί επιστημονικά σχόλια άπαραίτητα γιά τόν ερευνητή άλλά οχι άπαραίτητα γιά τόν άπλό χρή-
στη ή τά παιδιά.
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α) Ή γυναίκα στή λαϊκή παράδοση

ΕΙσαγωγικά

Ό ρόλος τής γυναίκας στό παραμύθι άπασχόλησε πολλούς έρευνητές μέ αποτέ-
λεσμα νά δουν τό φως τής δημοσιότητας άρθρα καί μελέτες πού έπιχειροΰν νά προ-
σεγγίσουν τό θέμα άπό ποικίλες οπτικές γωνίες. Δέν ύπάρχει, ωστόσο, μιά ολοκλη-
ρωμένη παρουσίαση τού θέματος, τουλάχιστον στά ελληνικά, παρά τό εξαιρετικό έν-
διαφέρον του. Τό κενό αύτό έρχεται νά καλύψει ή παραγωγή τοΰ συγκεκριμένου CD
ROM πού θά καλύψει τό θέμα Γυναικεία ομορφιά (έσωτερική καί εξωτερική), συμ-
περιφορά, ρόλος στό παραμύθι.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κείμενα: Γενικά γιά τό παραμύθι [καταγωγή, γένεση, διάδοση, χαρακτηριστικά
γνωρίσματα, φορείς δημιουργίας του].

Μελέτη τοΰ παραμυθιού: Θεωρίες, προσεγγίσεις έρμηνεΐες, κατάταξη.
'Αφήγηση παραμυθιών: παραμυθάς, άκροατήριο, χώρος.
Τό έλληνικό παραμύθι: πρώτες συλλογές, μελέτη, χαρακτηριστικά.
Πρόσωπα: οί ρόλοι,

1. Ή γυναίκα ώς έρωμένη.
1.1. Ή ώραία.

1.1.1. Ή πεντάμορφη: 'Εξωτερική έμφάνιση, κατοικία,, φυλάκιση, μαγικοί
σύντροφοι. Διεκδίκηση τής πεντάμορφης, ηρωισμοί, διαγωνισμοί,
σημασία τής επιτυχίας ή άβεβαιότητας τής κατάκτησης. Λαογραφικά
παράλληλα. Κοινωνικοϊστορικές προεκτάσεις.
1.1.ΙΙ. Οί άλλες ώραΐες

Χαρακτηριστικά τής έμφάνισης, ιδιαιτερότητες, κατοικία, φυλάκιση,
συμπεριφορά, καταγωγή, σχέση μέ τόν ήρωα, μαγικά στοιχεία. Πα-
ραδείγματα.

2. Ή καλή

Οικογένεια, μαγικές ιδιότητες, σχέση μέ άλλα όντα, ιδιαίτερα γνωρίσματα, συμ-
περιφορά. Πρότυπα τής έπιθυμητής γυναικείας συμπεριφοράς. Παρουσίαση συγ-
κεκριμένων παραμυθιακών τύπων.

3. Ή έξυπνη καί δραστήρια.

Χαρακτηριστικά τής ηρωίδας, οικογένεια, συμπεριφορά, μαγικές ιδιότητες. 'Αντι-
προσωπευτικοί τύποι. Προεκτάσεις κοινωνικές-ψυχολογικές. Κοινωνικά πρότυπα.

4. Ή γυναίκα ώς σύζυγος άγαπημένη.
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Ή παρεξηγημένη ή καταδιωγμένη.

Οικογενειακές σχέσεις, συμπεριφορά, συνάντηση μέ τον ήρωα, ικανότητες, αντί-
παλοι, βοηθοί της, αποκατάσταση. 'Ιστορικότητα τοϋ μύθου, λογοτεχνικές προ-
εκτάσεις, προσεγγίσεις. Συγκεκριμένοι παραμυθιακοί τύποι.

5. Ή γυναίκα ώς μητέρα.

Καλή ή κακιά: Χαρακτηριστικά, οικογενειακές σχέσεις, συμπεριφορά, ικανότη-
τες, μαγικές ιδιότητες, βοηθοί, αντίπαλοι, σχέσεις. Συγκεκριμένα παραδείγματα.
Σχολιασμός, προεκτάσεις.

6. Ή γυναίκα ώς μητρυιά.

Κακιά: 'Εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακές σχέσεις, συμπεριφορά, ικανό-
τητες, μαγικές ιδιότητες, βοηθοί, άντίπαλοι, σχέσεις μέ τόν ήρως - ηρωίδα μέσα
άπό συγκεκριμένα παραδείγματα. Σχολιασμός. Προεκτάσεις.

7. Ή γυναίκα ώς άδελφή (πρός άδελφό, πρός άδελφή-έτεροθαλή άδελφή).

Καλή ή κακιά: Οικογενειακές σχέσεις, συμπεριφορά, ικανότητες, ιδιαιτερότητες,
σχέση μέ άλλα όντα. Συμβολισμοί.

8. Άλλες γυναικείες μορφές ώς άρνητικές ή βλαπτικές δυνάμεις ή ώς βοηθοί. Ή
γοργόνα, ή Λάμια-Λάμιες, ή Στρίγγλα, οί Νεράιδες, οί Γριές. Οί συνθήκες εμ-
φάνισης, ή σχέση της μέ τόν/τήν ήρωα/ηρωίδα, συμπεριφορά, μαγικές ιδιότητες.
Συμβολισμοί, σχόλια.

Συμπεράσματα.

Υπεύθυνοι: Μαριλένα Παπαχριστοφόρου Δρ. Κοιν. 'Ανθρωπολογίας, έπιστ. συνεργ.
του ΚΕΕΛ (μέ σύμβαση), Δέσποινα Δαμιανού, Δρ. Λαογραφίας (Παραμυθολόγος).

β) Ό Μέγας 'Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση

Α. Κείμενα

1. Εισαγωγικά - Σύντομη άναφορά σέ ιστορικά στοιχεία (βίος, έκστρατεΐες, πολι-
τιστική σημασία κ.ά.).

2. Αναφορά σέ παραδόσεις: Πατήματα τοΰ άλογου τοΰ Βουκεφάλα, Αρχαία κτίρια,
Αθάνατο Νερό - Γοργόνες, Τοπωνύμια.

3. «Ή Φυλλάδα τοΰ Μεγαλέξανδρου». Σχέση της μέ τή νεότερη λαϊκή παράδοση.

4. "Εργα τέχνης: Ζωγραφική, Κεντητική, Γλυπτική κ.ά.

5. 'Ιδιαίτερη άναφορά στό Θεόφιλο.

6. Λογοτεχνική δημιουργία έμπνευσμένη άπό τόν Μεγαλέξανδρο.

7. Έπιλογικά - Μνεία άρχαίων πηγών καί συσχετισμός μέ τή λαϊκή παράδοση.
Β. Εικονογράφηση
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1. Σελίδες άπό τή «Φυλλάδα».

2. Φωτογραφίες τόπων πού συνδέονται μέ σχετικές παραδόσεις (πατήματα, κτί-
ρια κ.ά.).

3. Φωτογραφίες άπό σχετικά δρώμενα (π. χ. 'Αράπηδες τοΰ Παγγαίου).

4. Ζωγραφιές τοΰ Θεόφιλου, έργα κεντητικής μέ γοργόνες, βοτσαλωτές αύλές, γορ-
γόνες σέ τέμπλα έκκλησιών, φιγοΰρες άπό τό Θέατρο Σκιών.

5. Τοιχογραφία 'Αγίου Σισώη στά Μετέωρα (Μονή Βαρλαάμ).

6. "Εργα Φ. Κόντογλου, Χαλεπά, 'Εγγονόπουλου κ.ά.

Τά περισσότερα άπό τά παραπάνω άναφερόμενα στοιχεία (κείμενα - εικονογρά-
φηση) περιλαμβάνονται στήν έργασία: Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδη, Ό Μέγας 'Αλέξαν-
δρος στή λαϊκή παράδοση, 'Αθήνα 1996 (άνατύπωση άπό τά «Σερραϊκά Χρονικά»,
τ. 12).

'Υπεύθυνος: Γεώργιος Αίκατερινίδης, 'Ερευνητής Α' τοΰ Κέντρου,
γ) Ή Παναγία στή λαϊκή Παράδοση

Α. Εισαγωγή: Ή μορφή τής Παναγίας στήν 'Ορθοδοξία, ώς Μητέρας τοΰ Χριστού
καί τών άνθρώπων.

Σύντομη άναφορά στις θεομητορικές εορτές καί στόν έορτασμό τους άπό τήν
εκκλησία. 'Απόκρυφα Ευαγγέλια.

1. Παραδόσεις γιά τήν Παναγία: 'Εμφάνιση εικόνων τής Παναγίας. Θαύματα τής
Παναγίας.

2. Ή Παναγία στά Παραμύθια.

3. Ή Παναγία στή λαϊκή λατρεία: Γέννηση τίίς Παναγίας: Γελαδίτσα, Λαμπηδόνα
κ.ά. Είσόδεια τής Παναγίας (Μεσοσπορίτισσα). Εύαγγελισμός. Χριστούγεννα.
Δεκαπενταύγουστος (Κοίμηση).

4. Ή Παναγία στις παροιμίες.

5. Ή Παναγία στά τραγούδια, τά κάλαντα, τά νανουρίσματα.

6. Τό Μοιρολόγι τής Παναγίας.

7. 'Επίθετα τής Παναγίας.

'Οπτικοακουστικό ύλικό

1. Ή Παναγία στήν εικονογραφία. Εικόνες βυζαντινές καί λαϊκότροπες.

2. Μοιρολόγι τής Παναγίας (μαγνητοφωνημένες παραλλαγές).

3. 'Επιτάφιος τής Παναγίας (Περιγραφές - φωτογραφίες).

4. Πανηγύρια τής Παναγίας (Μεσοσπορίτισσας - Δαδί: πολυσπόρια. Δεκαπενταύ-
γουστου στήν Τήνο, τήν 'Αμοργό, τήν Παναγία Σουμελά κ.ά.
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5. Ή Παναγία στα παιδικά παιχνίδια, τίς προσευχές τίς επωδές κ.ά.
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια τοΰ Κέντρου σέ συ-
νεργασία μέ τήν 'Αρχιεπισκοπή 'Αθηνών.

στ) Παραδοσιακό Παιδικό Παιχνίδι

Εισαγωγή: 'Ιστορία τών παιχνιδιών. Σημασία τοΰ παραδοσιακού παιχνιδιού.
'Επιτραπέζιο - Κινητικό.
'Αγοριών - Κοριτσιών.
Μικτά. 'Ενηλίκων.

'Οπτικό ύλικό: Φωτογραφίες παιχνιδιών, σκίτσα, βιντεοσκοπήσεις παιχνιδιών, περι-
γραφή παιχνιδιών.

Τραγούδια πού λέγονται κατά τή διάρκεια παιχνιδιών.
'Αρχή - τέλος παιχνιδιού.
Κανόνες παιχνιδιού.
Μετρήματα παιχνιδιοΰ.

"Εμμετρα κείμενα πού λέγονται κατά τή διάρκεια παιχνιδιών.
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Συνεργασία: Άνθούλα Μπάκολη.

ζ) Έκδοση τής βιβλιογραφίας τοϋ Κέντρου τών ετών 1800-1986
σέ διαδραστικό δίσκο (CD ROM)

Τό Κέντρο συντάσσει καί δημοσιεύει, όπως είναι γνωστό, λαογραφική βιβλιο-
γραφία, ή όποία περιλαμβάνει ό,τι έ'χει δημοσιευθεί άπό τό 1800 μέχρι τό 1986. Ή
βιβλιογραφία, ή όποία άποτελεί βασικό βοήθημα γιά τίς λαογραφικές ερευνες μέ τήν
δημοσίευσή της στούς τόμους περιοδικού τοΰ Κέντρου, Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έ-
ρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, είναι δύσχρηστη. Προγραμματίζεται ή εκδοσή
της σέ διαδραστικό δίσκο (CDROM), ό όποιος θά περιλαμβάνει 30.000 λήμματα
λαογραφικών αύτοτελών έκδόσεων, άρθρων καί δημοσιευμάτων γενικώς μέ λαογρα-
φικό - έθνογραφικό περιεχόμενο.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Καμηλάκης, Έρευνητής Β' τοΰ Κέντρου, σέ συνερ-
γασία μέ τήν φιλόλογο βιβλιοθηκονόμο (μέ σύμβαση) 'Αφροδίτη Σαμαρά.


