
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1981 - 1986

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1981

Τό εις τό Κέντρον 'Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας έπιτελεσθέν έργον
κατά τό έτος 1981 έχει ώς έξής:

Α' ΕΙσαγωγή λαογραφικής υλης. — Είς τό Κέντρον εισήχθησαν:

1. 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημένοι) έκ σελίδων
4220. Έκ τών συλλογών τούτων 9 (έκ σελίδων 3400) κατηρτίσθησαν υπό τοΰ έπι-
στημονικοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τάς λαογραφικάς του άποστολάς εις τήν
υπαιθρον.

2. 760 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών, προερχό-
μεναι έκ τών συντακτών τοΰ Κέντρου.

3. 400 δίσκοι (είς διπλοΰν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β' Άρχειακόν καί εύρυτερον έπιστημονικόν £ργον. — 1. Έγένετο χωρισμός
πρός άπεδέλτίωσιν τής υλης τών χειρογράφων.

2. Άπεδελτιώθη ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά τήν
σύνταξιν έρωτηματολογίου περί τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφων είς 2223
δελτία.

3. Άντεβλήθη ύπό υπαλλήλων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν έκ τών χει-
πογράφων 2894, 3610, 3804 είς 947 δελτία.

4. 'Τπό τών συντακτών: α') Κατετάχθησαν 2895 δελτία, β') Έταξινομήθη-
σαν 3808 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 2641 δελτία ποι-
κίλης λαογραφικής υλης.

5. α') Ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ κατεγράφησαν επί 5/γράμμου 81 με-
λωδίαι, τών όποιων έγινε καί μουσικολογική επεξεργασία.

β') Κατηρτίσθησαν 180 δελτία μελωδιών, είς τά όποια φαίνονται οί ρυθμοί,
ή έκτασις τών μελωδιών καί οί διάφοροι τύποι τών τσακισμάτων.
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γ') 'Εμελ.ετήθησαν τά ώς ανωτέρω δελτία πρός σχηματισμόν πίνακας δια-
φόρων τύπων τσακισμάτων, γυρισμάτων, έπωδών καί στροφών.

δ') Έγένετο συντήρησις ταινιών τοϋ άρχείου μέ ήχογραφημένον μουσικόν
ύλικόν.

6. Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν: α') Μέ τήν έπιλογήν ύλης
έκ τοΰ άρχείου τών μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον τής 'Εκλο-
γής Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, β') Μέ τήν σύνταξιν έρωτηματολογίου
διά τόν ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ. γ') Μέ τήν σύνταξιν συμπληρώματος τής λαογρα-
φικής βιβλιογραφίας τών έτών 1921 - 1938. δ') Μέ τήν άξιολόγησιν μέρους τοΰ
ύλικοΰ, τό όποιον, συγκεντρωθέν κατά τό ετος παραδόσεούς (1979) είς τό Ύπουρ-
γειον Παιδείας, άπεστάλη είς τό Κέντρον Λαογραφίας.

Γ* Δημοσιεύματα.— 1. Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοϋ
Δ' τόμου Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική εκλογή) (κατηρτίσθησαν
ευρετήρια καταλόγων κ.λπ.).

2. Ύπό έκτύπωσιν ευρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του. Πάντα σχεδόν τά τυπογραφικά δοκίμια τοΰ τόμου τούτου έχουν ήδη διορ-
θωθή είς τελευταίαν διόρθωσιν.

3. 'Εξετυπώθη μέγα μέρος τοΰ ΚΕ' τόμου τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου.

4. "Ηρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ τόμου μέ λαογραφικόν ύλικόν έκ τών καταλοί-
πων Γεωργίου Παγκάλου.

5. "Ηρχισεν ή έκτύπωσις τού έρωτηματολογίου διά τόν ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ.

Α\ Βιβλιοθήκη.— Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 170 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Λαογραφικαί άποστολαί. — Έξετελέσθησαν ύπό τοΰ έπιστημονικοΰ προ-
σωπικού τοΰ Κέντρου άποστολαί 15 ήμερών είς τήν ύπαιθρον πρός έπιτόπιον με-
λέτην τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, συλλογήν λαογραφικής υλης καί ήχο-
γράφησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών ώς έξης:

1) Ύπό Άννης Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα είς Φθιώτιδα, 2) ύπό 'Αγγέλου
Δευτεραίου είς Όρεινήν Πιερίαν, 3) ύπό Γεωργίου Αίκατερινίδου είς Κυνουρίαν,
4) ύπό Γεωργίου Άμαργιανάκη είς Βιάννον Κρήτης, 5) ύπό Μιράντας Τερζοπού-
λου - 'Αναστασιάδου είς Φούρνους 'Ικαρίας, 6) ύπό Ελένης Ψυχογιού - Ίωαννίδου
είς Άρκαδίαν, 7) ύπό Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη είς Πήλιον, 8) ύπό
'Ελευθερίου Άλεξάκη είς 'Ιωάννινα, 9) ύπό Παναγιώτου Καμηλάκη είς Αίτωλο-
ακαρνανίαν.
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ΣΤ' Επιστημονικά συνέδρια. — Ό Διευθυντής καί οί συντάκται τοϋ Κέν-
τρου μετέσχον μέ σχετικάς ανακοινώσεις είς τά κάτωθι συνέδρια:

1. Α' Συμπόσιον τής Ποντιακής Λαογραφίας ('Αθήναι, 'Ιούλιος 1981). Συν-
τάκται: Μιράντα Τερζοπούλου - Άναστασιάδη, Ελένη Ψυχογιού - Ίωαννίδη, 'Ελευ-
θέριος 'Αλεξάκης.

2. Ζ' Διεθνές Συμπόσιον Αιγαίου (Κως, Αύγουστος 1981). Διευθυντής: Στέ-
φανος Ήμελλος.

3. Ε' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον ("Αγιος Νικόλαος Κρήτης, Σεπτέμ-
βριος 1981). Συντάκται: Γεώργιος Αίκατερινίδης, Γεώργιος Άμαργιανάκης, Πα-
ναγιώτης Καμηλάκης, Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη. Τής τελευταίας μή
μεταβάσης είς Κρήτην άνεγνώσθη ή άνακοίνωσις.

4. ΙΣΤ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον (Βιέννη, 'Οκτώβριος 1981).
Συντάκτης - μουσικός: Γεώργιος Άμαργιανάκης.

5. «Συνάντηση Προυσοΰ» (Προυσός Εύρυτανίας, 'Ιούνιος 1981). Συντάκται:
Παναγιώτης Καμηλάκης, Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη.

6. Συνέδριο Παραδοσιακής 'Αρχιτεκτονικής τοΰ Αιγαίου (Θήρα, 'Ιούνιος
1981). Συντάκτης: Παναγιώτης Καμηλάκης.

Σ. Δ. Η.

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1982

Τό έργο πού έπιτελέστηκε στό Κέντρο Λαογραφίας κατά τό 1982 είναι συνο-
πτικά τό έξης:

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης.— Τό Κέντρο πλουτίστηκε μέ:

1. 18 λαογραφικές συλλογές (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες). Άπό τις
συλλογές αύτές 9 καταρτίστηκαν άπό τό έπιστημονικό προσωπικό τοΰ Κέντρου
κατά τις λαογραφικές του άποστολές στήν ύπαιθρο.

2. 483 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών, προερχό-
μενες άπό τούς συντάκτες του Κέντρου κατά τις λαογραφικές επίσης άποστολές τους
στήν ύπαιθρο.

3. 243 δίσκοι (σέ δύο άντίτυπα ό καθένας), πού κατατέθηκαν στό Κέντρο
άπό διάφορους παραγωγούς διά μέσου τοΰ έργοστασίου τής 'Ελληνικής Φωνογρα-
φικής 'Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Αρχειακό και ευρύτερο έπιστημονικό εργο.—1. Αποδελτιώθηκε άπό
τούς γραφείς τοΰ Κέντρου ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 1.285 δελτία καί δαχτυ-
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λογραφήθηκε μεγάλος αριθμός μοιρολογιών γιά τόν πρός έκδοση Β' τόμο τρα-
γουδιών.

2. "Εγινε άντιβολή ποικίλου έπίσης λαογραφικού ύλικοΰ σέ 3.480 δελτία.

3. Κατατάχθηκαν άπό τούς συντάκτες 6.242 δελτία καί τοποθετήθηκαν στις
οικείες δελτιοθήκες 6.966 δελτία. Κατατάχθηκε έπίσης μεγάλος άριθμός δελτίων,
πού άφοροΰν στή σύνταξη τοΰ 'Ερωτηματολογίου γιά τόν ύλικό βίο.

4. "Εγινε άξιολόγηση ύλικοΰ, πού συγκεντρώθηκε κατά τό "Ετος Παραδό-
σεως (1979) στό Υπουργείο Παιδείας καί παραχωρήθηκε στό Κέντρο Λαογραφίας.

5. Άπό τό συντάκτη - μουσικό καταγράφηκαν σέ πεντάγραμμο καί μελετή-
θηκαν μουσικολογικά 67 δημώδεις μελωδίες.

6. Καταρτίστηκαν έπίσης καί μελετήθηκαν γιά δημιουργία σχετικών πινά-
κων 130 δελτία μελωδιών, στά όποια φαίνονται οί ρυθμοί, ή έκταση καί οί διάφο-
ροι τύποι τών τσακισμάτων.

7. 'Έγινε συντήρηση 80 ταινιών τοΰ άρχείου μέ ηχογραφημένο μουσικό ύλικό.

Γ'. Δημοσιεύματα.— 1. Συνεχίστηκε ή προετοιμασία γιά τήν έκδοση τοΰ Β'
τόμου δημοτικών τραγουδιών.

2. Περατώθηκε ή εκτύπωση τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πο-
λίτου.

3. Εκτυπώθηκε τόμος μέ Κυπριακά παραμύθια σέ γερμανική μετάφραση,
στή σειρά τών δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου.

4. Εκτυπώθηκε έπίσης τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ 25ου τόμου τής Έπετηρί-
δος τοΰ Κέντρου καί συνεχίζεται κανονικά ή έκτύπωση τής λοιπής ύλης.

5. Συνεχίζεται καί πλησιάζει πρός τό τέλος ή έκτύπωση τοΰ ειδικού Έρω-
τηματολογίου γιά τόν ύλικό βίο τοΰ λαοΰ, ώς αύτοτελής έκδοση στή σειρά δημο-
σιευμάτων τοϋ Κέντρου.

6. Μέ τήν έκδοτική έπιμέλεια τοΰ Κέντρου περατώθηκε ή έκτύπωση τοΰ τόμου
μέ λαογραφικό ύλικό άπό τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου Παγκάλου.

Α'. Βιβλιοθήκη.— Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου πλουτίστηκε μέ 180 ποικίλα
δημοσιεύματα.

Ε'. Λαογραφικές αποστολές.— Άπό τό επιστημονικό προσωπικό τοΰ Κέν-
τρου πραγματοποιήθηκαν οί έπόμενες Ιδθήμερες άποστολές στήν ύπαιθρο γιά έπι-
τόπια μελέτη στοιχείων πολιτισμού, συλλογή λαογραφικής υλης καί ηχογράφηση
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δημοτικών τραγουδιών καί μελωδών: 1) Άπο τήν Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα
στο νομό Ευρυτανίας, 2) άπό τόν Γεώργιο Αΐκατερινίδη στό νομό Λασιθίου, 3) άπό
τόν Γεώργιο Άμαργιανάκη στό νομό Ρεθύμνου, 4) Άπό τήν Μιράντα Τερζοπού-
λου - Άναστασιάδη στή Σάμο, 5) άπό τήν Ελένη Ψυχογιού - Ία>αννίδη στό νομό
Αιτωλοακαρνανίας, 6) άπό τήν Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη στό νομό Λα-
ρίσης, 7) άπό τόν 'Ελευθέριο Άλεξάκη στό νομό Θεσπρωτίας, 8) άπό τόν Πανα-
γιώτη Καμηλάκη στό νομό Άρτας, καί 9) άπό τήν Βασιλική Τσιούνη-Φάτση στό
νομό Μαγνησίας.

ΣΤ'. Συμμετοχή σέ επιστημονικά συνέδρια.— Ή συντάκτρια Άννα Πα-
παμιχαήλ-Κουτρούμπα έλαβε μέρος μέ άνακοίνωση στό Β' Διεθνές Κυπρολογικό
Συνέδριο (Λευκωσία 20-25 Απριλίου 1982) καί ό συντάκτης - μουσικός Γεώρ-
γιος Άμαργιανάκης έλαβε έπίσης μέρος μέ άνακοίνωση στό συνέδριο γιά τήν Ελλη-
νική Δημοτική Μουσική στό Como τής Ιταλίας (15 - 20 Σεπτεμβρίου 1982).

Δ. Κρεκούκιας
(Διευθύνων)

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1983

Τό έργο πού έπιτελέστηκε στό Κέντρο Λαογραφίας κατά τό 1983 έχει ώς

εξής:

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης.— Τό Κέντρο πλουτίστηκε μέ:

1) 17 λαογραφικές συλλογές (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) συνολικής
εκτάσεως 8.827 σελίδων. Άπό τις συλλογές αύτές 8 (σελ. 3.011) καταρτίσθηκαν
άπό τό προσωπικό τοΰ Κέντρου κατά τις λαογραφικές του άποστολές στήν ύπαιθρο.

2) 497 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών. Άπό τις
ήχογραφήσεις αύτές οί 483 προέρχονται άπό τούς συντάκτες τοΰ Κέντρου καί οί
ύπόλοιπες άπό προσφορά ιδιωτών, φίλων τής λαογραφίας.

3) 108 δίσκους (σέ δύο άντίτυπα ό καθένας), ιδίως λαϊκής μουσικής, πού κατα-
τέθηκαν στό Κέντρο άπό διάφορους παραγωγούς μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελλη-
νικής Φωνογραφικής Εταιρείας «Columbia».

Β'. Αρχειακό και εύρύτερο έπιστημονικό £ργο.— 1. "Εγινε χωρισμός γιά άπο-
δελτίωση τής ύλης ύλικοΰ βίου χειρογράφων.

2. Αποδελτιώθηκε λαογραφικό ύλικό σέ 1.777 δελτία.
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"Εγινε βελτίωση τής έργασίας αυτής, ή όποία τά προηγούμενα χρόνια γινόταν
κατά τρόπο λανθασμένο καί έλλιπή. Ή παρασκευή τοϋ πρός αποδελτίωση κειμέ-
νου καί επομένως καί τά δελτία έχώλαιναν. Είδικώτερα: α) Ή ένδειξη της παρα-
πομπής άνέφερε άπλώς τά στοιχεία (επιφανειακά) τοΰ τίτλου μέ τό ονομα τοΰ χω-
ριοΰ μόνο τοΰ συγκεκριμένου γεωγραφικοΰ διαμερίσματος, ένώ ή έρευνα άφοροΰσε
πρόσφυγες καί όχι γηγενή πληθυσμό ή ό πληροφοριοδότης ή οί πληροφοριοδότες
προήρχοντο άπό άλλη γεωγραφική μονάδα, δηλ. τό ύλικό άφοροΰσε άλλη πληθυσμιακή
μονάδα. Γίνονται σαφείς νομίζομε οί επιπτώσεις πού θά είχε γιά τήν επιστήμη, την
έρευνα, τά φαινόμενα καί τά συμπεράσματα ένα ύλικό αύτής τής μορφής, β) Εί-
χαμε άναφορά στό ονομα τοΰ καταθέτη άντί τοΰ συλλογέα - έρευνητή. γ) Δέν
άναγράφονταν τά αναγκαία στοιχεία, πού συνδέουν τό άναφερόμενο έπί τοΰ δελτίου
κείμενο μέ τό προηγούμενο κείμενο τοΰ χειρογράφου, καί δέν έτίθεντο αύτά έντός
παρενθέσεων κλπ. μέ άποτέλεσμα νά είναι τό άποδελτιωμένο κείμενο ελλιπές ή
άχρηστο, δ) Στό δελτίο δέν υπήρχε ή έρμηνεία τών ιδιωματικών λέξεων, πού ήταν
έρμηνευμένες παραπάνω στό κείμενο τοΰ χειρογράφου, καί συνεπώς έπρεπε νά ύπάρ-
χουν καί στό δελτίο μέσα σέ παρένθεση, ε) Δέν παρήγοντο καθόλου άντίγραφα ή
ό σωστός άριθμός άντιγράφων σέ κείμενα-δελτία πού είχαν περιεχόμενο πού άπαι-
τοΰσε λόγω τοΰ περιεχομένου του άντίγραφο ή πολλά άντίγραφα, ούτως ώστε νά
μπορεί νά καταταχθή στούς έπί μέρους τομείς, ς) Δέν σημειωνόταν ή χρονολογία
της παραλαβής, έπιστροφής, τά στοιχεία τοΰ χειρογράφου κλπ., μέ άποτέλεσμα,
έκτός τών άλλων, νά μήν είναι γνωστό άν τό χειρόγραφο έχη άποδελτιωθή ή ποιά
ΰλη αυτού θεματικά έχει άποδελτιωθή. ζ) Ή άποδελτίωση γινόταν έπί λανθασμένου
σχήματος δελτίου.

Στό Κέντρο καθιερώσαμε γιά πρώτη φορά τήν άποδελτίωση τοΰ φωτογραφι-
κοΰ ύλικοΰ (κυρίως τών χειρογράφων) είς διπλοΰν μέ τήν φωτοαντιγραφική μέθοδο
γιά τήν κατάταξη καί άρχειοθέτησή του τόσο στό άντίστοιχο ύλικό όσο καί στό δη-
μιουργηθησόμενο Φωτογραφικό Τμήμα, τό όποιο προσπαθούμε νά έξοπλίσωμε καί
συστηματοποιήσωμε. 'Αποδελτιώνονται έπίσης γιά πρώτη φορά ιδιαιτέρως τά βιο-
γραφικά στοιχεία τών φορέων-πληροφορητών, προκειμένου νά δημιουργήσωμε
ιδιαίτερο άρχεΐο γιά τόν σημαντικό αύτό τομέα τών φορέων τοΰ λαϊκού πολιτισμού
μέ σκοπό τήν μετέπειτα συμπλήρωση τών στοιχείων καί έκδοση είδικοΰ τόμου.
'Αποδελτιώνονται έπίσης τά οικολογικά κλπ. στοιχεία.

3. "Εγινε άντιβολή ποικίλου λαογραφικοΰ ύλικοΰ σέ 1.800 δελτία.

4. Κατατάχτηκαν 4.050 δελτία καί τοποθετήθηκαν στίς οικείες δελτιοθήκες
3.030 δελτία ποικίλης λαογραφικής ύλης.
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5. Καταγράφηκαν στο 5γραμμο 62 μελωδίες, τών οποίων έγινε καί μούσικο-
λογική επεξεργασία.

6. Συνεχίστηκε ή επεξεργασία άσμάτων γιά τή σχεδιαζόμενη έκδοση τοϋ Β'
τόμου τών δημοτικών τραγουδιών καί ή έτοιμασία σχετικής βιβλιογραφίας.

7. Συντάχτηκε Ερωτηματολόγιο ύλικοΰ βίου (έπιπλα καί σκεύη· κούνιες - κρε-
βάτια).

8. 'Έγινε διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων της Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου
καί τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολίτου.

9. 'Έγινε ή συντήρηση 73 ταινιών τοΰ 'Αρχείου μέ ήχογραφημένο μουσικό
ύλικό.

Γ'. Δημοσιεύματα.—1. Εκτυπώθηκαν τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου Παγκά-
λου, πού περιέχουν λαογραφικό ύλικό: «Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρή-
της. Τόμος 7ος. Τά Λαογραφικά».

2. Τελείωσε σχεδόν ή έκτύπωση τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου έκτός τοΰ ευρετηρίου, πού βρίσκεται στή δεύτερη διόρθωση.

3. Εκτυπώθηκε μεγάλο μέρος τοΰ ΚΕ' τόμου της Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου.

Δ'. Βιβλιοθήκη.—1. "Εγινε έλεγχος καί ταξινόμηση της Βιβλιοθήκης τοΰ
Κέντρου σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις τής βιβλιοθηκονομίας καί

2. Πλουτίστηκε μέ είκοσι (20) νέα δημοσιεύματα ποικίλης ύλης.

Ε\ Ααογραφικές αποστολές.— Πραγματοποιήθηκαν άπό τό προσωπικό τοΰ
Κέντρου άποστολές 20 ημερών στήν ύπαιθρο γιά έπιτόπια μελέτη τών έκδηλώσεων
τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, συλλογή λαογραφικής ύλης καί ήχογραφημένων δημοτικών
τραγουδιών καί μουσικής χορών ώς έξής:

Άπό τή συντάκτρια Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα στό νομό Καβάλας,
άπό τό συντάκτη Άγγελο Δευτεραΐο στό νομό Πιερίας, άπό τό συντάκτη - μουσικό
Γεώργ. Άμαργιανάκη στό νομό Ρεθύμνης, άπό τή συντάκτρια Ελένη Ψυχογιοΰ-
Ίωαννίδη στό νομό Αρκαδίας, άπό τή συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου-Άνα-
στασιάδη καί τή φιλόλογο Ζωή Ρωπαΐτου στό νομό Αιτωλοακαρνανίας καί άπό
τό συντάκτη Παναγιώτη Καμηλάκη στό νομό Φλωρίνης.

ς'. 'Επιστημονικά συνέδρια - σεμινάρια - διαλέξεις.— Συντάκτες τοΰ Κέν-
τρου έλαβαν μέρος στις έξής έπιστημονικές έκδηλώσεις:
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α') Συνέδρια: I. Στο Β' τοπικά συνέδριο 'Αχαϊκών Σπουδών (24 - 27
'Ιουνίου, Καλάβρυτα) ή συντάκτρια "Αννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα μέ τήν άνα-
κοίνωση: «'Αποκριάτικα έθιμα».

2. Στο Επιστημονικά Συνέδριο «Σαρακατσάνοι- ένας έλληνικός νομαδικός
κτηνοτροφικός πληθυσμός» (Σέρρες 1-3 'Οκτωβρίου) ή συντάκτρια Άννα Παπα-
μιχαήλ - Κουτρούμπα μέ τήν άνακοίνωση: «Σαρακατσάνικη Ρόκα».

3. Στό Β' Διεθνές Συμπόσιο 'Ιστορίας (18 - 24 Σεπτεμβρίου 1983, Αθήνα)
ό συντάκτης Ελευθέριος Άλεξάκης μέ τήν άνακοίνωση: «Ρευστότητα τών τρόπων
παραγωγής και κοινωνικό πλεόνασμα στή Μάνη (1770 - 1900)».

β') Σεμινάρια: Στό πρόγραμμα Επιστημονικών σεμιναρίων τοΰ Κέν-
τρου Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου (Λευκωσία) στίς 7 'Ιανουαρίου 1983 ή
συντάκτρια Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα παρουσίασε εισήγηση: «Δωδεκαή-
μερο' από τό παρόν στό παρελθόν».

γ') Διαλέξεις: 1. Στίς 10 'Ιανουαρίου 1983 ή συντάκτρια Άννα Παπα-
μιχαήλ - Κουτρούμπα έδωσε διάλεξη στό Λαογραφικό Τμήμα τοΰ Λυκείου τών
'Ελληνίδων μέ θέμα: «"Εθιμα τών Θεοφανίων».

2. Ή ϊδια στίς 19 Μαΐου 1983 έδωσε διάλεξη στό Τμήμα Διεθνοΰς Πνευματικής
Επικοινωνίας τοΰ Λυκείου τών 'Ελληνίδων μέ θέμα: «Pastoral Tools and Symbols».

3. Έπίσης ή 'ίδια στίς 28 Νοεμβρίου 1983 μίλησε στό Λαογραφικό Τμήμα
τοΰ Λυκείου τών Ελληνίδων μέ θέμα: «Γυναικεία σύμβολα εξουσίας».

4. Στίς 5 'Ιανουαρίου 1983 καί 7 Μαρτίου 1983 οί συντάκτριες Ελένη Ψυχο-
γιού -Ίωαννίδη καί Μιράντα Τερζοπούλου -Άναστασιάδη μίλησαν στήν ΕΓΕ Κο-
ρίνθου καί Θεσσαλονίκης μέ θέμα: «Κοινωνική θέση τής γυναίκας μέσα άπ τά δημο-
τικά τραγούδια».

Τή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου καί τή λαογραφική ΰλη, πού βρίσκεται σ' αύτό,
έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνητές- άκόμη δόθηκαν σέ ξένους
έρευνητές έπιστημονικές πληροφορίες, πού άφοροΰν σέ έλληνικά λαογραφικά θέματα.

Εκτυπώθηκε καί τό Ερωτηματολόγιο «Παραδοσιακός Υλικός Βίος τοΰ Έλ-
ληνικοΰ Λαοΰ» πού κατά τή γνώμη μας είναι άπαράδεκτο ώς έκδοση της Ακαδη-
μίας (βλ. σχετική άναφορά).

"Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα
(Διευθύνουσα (έπιστ.)

* Τά έν έξελίξει σήμερα (1992) προγράμματα τοϋ Κέντρου Λαογραφίας : 1) "Επιπλα καί
σκεύη, 2) Γεωργικός βίος - γεωργικά έργαλεΐα, 3) 'Αξιολόγηση χειρογράφου ύλικοΰ καί κωδικο-
ποίησή του, 4) Αινίγματα, 5) "Εκδοση δίσκων καί φυλλαδίου γαμήλιων άσμάτων, 6) "Εκδοση
Β' τόμου δημοτικών τραγουδιών καί 7) 'Εκλογή παραμυθιών ελλείψει χώρου δέν δημοσιεύονται
άναλυτικά στόν παρόντα τόμο.
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Δ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1984

Το έργο, πού έπιτελέστηκε το 1984 στο Κέντρο Λαογραφίας της 'Ακαδημίας
Αθηνών, έχει ώς έξής:

Α'. Είσαγωγή λαογραφικής υλης.

Το Κέντρο πλουτίστηκε μέ:

1) 15 λαογραφικές συλλογές (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) συνολικής
εκτάσεως 7.007 σελίδων.

2) 650 ηχογραφήσεις, κυρίως μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

3) 194 δίσκους (σέ δύο άντίτυπα ό καθένας), ιδίως λαϊκής μουσικής, πού κατα-
τέθηκαν στό Κέντρο άπό διάφορους παραγωγούς μέσω τοΰ έργοστασίου τής Ελλη-
νικής Φωνογραφικής Εταιρείας «Columbia».

Β'. 'Αρχειακό και ευρύτερο επιστημονικό εργο

1. "Εγινε χωρισμός γιά άποδελτίωση υλης χειρογράφων σχετικής μέ τόν ύλικό
βίο τοΰ λαοΰ, είδικώτερα τών έπίπλων καί σκευών καί τών τροφών τών πρώτων
γιά τήν συνέχιση καί πραγμάτωση τοΰ προγράμματος, πού έγινε άπό τή Διευθύνουσα
(έπιστημ.) καί άποφασίστηκε σέ συνεννόηση μέ όλους τούς έρευνητές, γιά τήν έρευνα,
συλλογή καί μελέτη τών άντικειμένων τοΰ κατ' έξοχήν ευάλωτου αύτοΰ τομέα- τό
δεύτερο μέρος τοΰ υλικού βίου, ήτοι τών τροφών, γιά τήν συμμετοχή τοΰ Κέντρου
στό πρόγραμμα τοΰ 'Άτλαντος τής Εύρώπης.

Τό πρόγραμμα τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ καταρτίστηκε κυρίως γιά νά ύπάρξη
στό Κέντρο παράλληλη δέσμη έργασιών σέ πολλούς τομείς καί γιά νά άπασχοληθή
μέρος τοΰ δυναμικού τοΰ Κέντρου μέ τό σπουδαίο αύτό τμήμα τοΰ βίου (έρευνα,
συγκέντρωση καί συμπλήρωση τοΰ ύλικοΰ, κατάταξη καί έκδοση του), δεδομένου
ότι τό Κέντρο έργαζόταν ήδη σέ προγράμματα άπό τόν πνευματικό βίο (τραγούδια).
Διότι μέ τήν εισβολή τής νέας τεχνολογίας εξαφανίζονται ραγδαίως τά παραδοσιακά
άντικείμενα τοΰ ύλικοΰ βίου καί οί παραδοσιακές τεχνικές, γεγονός πού έπισημάν-
θηκε καί σέ διεθνή συνέδρια καί συμπόσια. Νομίσαμε δέ άναγκαΐο νά ύπάρχη τό ιστο-
ρικό γίγνεσθαι τοΰ τομέα αύτοΰ, ό ρυθμός καί ό τρόπος μεταφοράς καί μεταβάσεως
τών μορφών ζωής καί τεχνολογίας, τό μέρος τής τεχνικής τών μορφών πού μετα-
φέρεται στή νέα τεχνολογία, ό τύπος πού άποτελεϊ τή βάση καί τή σκέψη γιά τή νέα
μορφή, οί έπιπτώσεις καί προβληματισμοί, οί συνδέσεις κλπ. Ή επιλογή δέ τοΰ θέ-
ματος αύτοΰ καί ή έπικέντρωση τής έρευνας σέ ένα μέρος, σέ έναν τομέα του καί
σέ είδη έξαιρετικά εύάλωτα καθιστά σαφή καί έπιτακτική τήν άνάγκη τής υπάρξεως
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καί πραγματοποιήσεως ένός τέτοιου προγράμματος. Διατυπώσαμε δέ τήν σκέψη
ότι αύτοΰ του προγράμματος (τοΰ ύλικοΰ βίου) πρέπει νά έπεται πρόγραμμα μέ θεμα-
τική άπό τόν κοινωνικό βίο τοΰ λαοΰ, ούτως ώστε τό Κέντρο νά δράστηροποιηθή
ώς πρός τή θεματική τών προγραμμάτων του καί τών έκδόσεών του σέ όλους τούς
τομείς τοϋ άντικειμένου του γιά τήν παρουσίαση ταυτόχρονα πολλών άπό τις μορ-
φές τής πολιτισμικής μας ζωής.

2. 'Επισημάνθηκε ύλη σχετική μέ τόν ύλικό βίο άπό έντυπα (βιβλία) γιά τή
χρήση της στό πρόγραμμα.

3. 'Έγινε έπισήμανση τής ύλης δημοτικών τραγουδιών σέ χειρόγραφα τής
Μακεδονίας, προκειμένου νά χρησιμοποιηθούν στόν προγραμματισμό τόμου ειδι-
κού γιά τή Μακεδονία (σέ συνεργασία μέ τόν επόπτη κ. Κ. Ρωμαίο).

4. 'Αποδελτιώθηκε λαογραφικό ύλικό σέ 1460 δελτία.

5. "Εγινε άντιβολή ποικίλου λαογραφικού ύλικοΰ σέ 1785 δελτία.

6. Κατατάχθηκαν 773 δελτία καί τοποθετήθηκαν στίς οικείες δελτιοθήκες
960 δελτία ποικίλης ύλης.

7. Καταγράφηκαν στό δγραμμο μελωδίες δημοτικών τραγουδιών καί έγινε
ή μουσικολογική τους έπεξεργασία.

8. Συνεχίστηκε ή έπεξεργασία τραγουδιών γιά τή σχεδιαζόμενη έκδοση τοΰ
Β' τόμου τών δημοτικών τραγουδιών καί ή ετοιμασία σχετικής βιβλιογραφίας.

9. "Εγινε διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων
τοΰ Ν. Γ. Πολίτου καί τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου.

10. 'Έγινε ή συντήρηση ταινιών τοΰ 'Αρχείου μέ ήχογραφημένο μουσικό ύλικό.

Γ'. Βραβεύσεις.—"Εγιναν ή άξιολόγηση καί οί βραβεύσεις τών λαογραφικών
συλλογών τών έτών 1982 καί 1983, οί όποιες ύποβλήθηκαν στό Κέντρο Λαογραφίας,
κυρίως άπό έκπαιδευτικούς λειτουργούς, άλλά καί φοιτητές.

Δ'. Δημοσιεύματα, α) Εκτυπώθηκε ό ΚΕ' τόμος (1977-1980) τής Έπετη-
ρίδος τοΰ Κέντρου (έν 'Αθήναις 1981-1984), άποτελούμενος άπό 44 τυπογραφικά
δεκαεξασέλιδα τό πλείστον μέρος τών οποίων εκτυπώθηκε μέ έπιμέλεια τής Διευ-
θύνουσας (έπιστ.) "Αννας Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα, στήν όποία οφείλεται καί ή
τελική μορφή τοΰ τόμου, β) Τελειώνει ή έκτύπωση τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων
τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, γ) Ετοιμάστηκε πρός έκτύπωση έρωτηματολόγιο τοΰ ύλικοΰ
βίου τοΰ λαοΰ (Β' Έρωτημοτολόγιο γιά έπιπλα καί σκεύη) γιά τήν συγκέντρωση
ύλικοΰ σχετικού μέ τόν εύαίσθητο αύτό τομέα τοΰ ύλικοΰ βίου, ό όποιος άλλοιώνε-
ται ραγδαία μέ τήν εισβολή τής νέας τεχνολογίας παραγωγής συνθετικών, υλών (πλα-
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στικοϋ κλπ.) καί τήν έν γένει σύγχρονη τυποποιημένη μαζική παραγωγή βιομη-
χανοποιημένων προϊόντων, ή οποία εξαφανίζει τόν τεχνίτη-δημιουργό καί αλλάζει
τήν όλη πολιτισμική δομή.

Ε'. Βιβλιοθήκη.—Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου πλουτίστηκε μέ 115 νέα δημο-
σιεύματα ποικίλης ύλης.

ζ'. Μουσειακή Συλλογή.—Ή μουσειακή συλλογή πλουτίστηκε μέ 2 μουσεια-
κά αντικείμενα άπό δωρεά.

Ζ'. Λαογραφικές αποστολές.— Πραγματοποιήθηκαν άπό τό έπιστημονικό
προσωπικό τοΰ Κέντρου μηνιαίες ερευνητικές άποστολές στήν ύπαιθρο γιά άνίχνευση
καί μελέτη στοιχείων - θεμάτων τοΰ λαϊκοϋ πολιτισμού, συλλογή καί καταγραφή
λαογραφικοΰ ύλικοΰ, φωτογράφηση εκδηλώσεων καί άντικειμένων τοΰ λαϊκοϋ βίου
καί ηχογράφηση δημοτικών τραγουδιών, λαϊκών διηγήσεων κ.ά.

Ή έρευνα κάλυψε τμήματα τοΰ ηπειρωτικού καί νησιωτικού χώρου ώς έξης:
Νομός Δωδεκανήσου: Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, νομός Πιερίας: Άγγελος
Δευτεραϊος, νομός Αρκαδίας: Γεώργιος Αίκατερινίδης, νομός Λαρίσης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, νομός Φωκίδος: Ελευθέριος Άλεξάκης, νομός Κοζά-
νης: Παναγιώτης Καμηλάκης.

Η'. Επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις.

I. Συνέδρια: α') Στό 8ο Διεθνές Συνέδριο γιά τίς λαϊκές διηγήσεις (The
8th Congress for the International Society for Folk Narrative Research) στό
Bergen τής Νορβηγίας (12 - 17 'Ιουνίου 1984) προσκληθείσα έλαβε μέρος ή Διευ-
θύνουσα (έπιστ.) τοΰ Κέντρου κ. Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα μέ θέμα άνακοι-
νώσεως: «Paramythas» and aParamythou». Folktales as narrated by men
and women».

β') Στό Β' Πανελλήνιο Συνέδριο «Ό "Ολυμπος στή ζωή τών 'Ελλήνων»
(Ελασσόνα, 14 - 16 Σεπτεμβρίου 1984) έλαβαν μέρος: 1) Ή Διευθύνουσα κ. Άννα
Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα μέ θέμα: (('Από τή λαϊκή Θρησκεία τής περιοχής τοϋ 'Ολύ-
μπου». 2) Ή συντάκτρια κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη μέ θέμα: (('Επαγ-
γέλματα στήν περιοχή 'Ολύμπου». 3) Ό συντάκτης κ. Παν. Καμηλάκης μέ θέμα:
((Μαστοροχώρια στήν περιοχή 'Ολύμπου».



738

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1981-1986*

γ') Στή «Σύναξι Εύγένιος ό Αιτωλός και ή έποχή του» (Καρπενήσι, 12 - 14
'Οκτωβρίου 1984) ή Διευθύνουσα κ. Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα συμμετέσχε
μέ τήν άνακοίνωση: «.Ευγένιος ό Αιτωλός: ή βιολογική συγγένεια και το κοινωνικό
του περίγραμμα (Κοινωνικοβιολογική προσέγγιση)».

δ') Στό Συνέδριο Μακεδονικοϋ Αγώνος (29 Όκτ. — 1 Νοεμβρ. 1984) ελαβε
μέρος ό συντάκτης τοϋ Κέντρου κ. Παν. Καμηλάκης μέ τήν άνακοίνωση: «Ό λαϊ-
κός πολιτισμός στήριγμα τών εθνικών διεκδικήσεων στή Μακεδονία. Ή περίπτωση
τών έκθέσεων Τσορμπατζόγλου (1904)».

ε') Στό Θ' Διεθνές Συμπόσιο τοΰ Αιγαίου «Τό Αιγαίο στήν ιστορία καί τήν
τέχνη. Ή συμβολή της Δωδεκανήσου στόν Ελληνικό Πολιτισμό» (Ρόδος, 1-5
Νοεμβρίου 1984) ή Διευθύνουσα (έπιστ.) τοΰ Κέντρου κ. Άννα Παπαμιχαήλ-Κου-
τρούμπα έκανε άνακοίνωση μέ θέμα: «Μετεωρολογικά, ναυτιλιακά, λαογραφικά τής
Ρόδου ('Ο νόμος τών Ροδίων)».

II. Διαλέξεις: Στις 7 Απριλίου ή Διευθύνουσα (έπιστ.) κ. Άννα Πα-
παμιχαήλ-Κουτρούμπα έδωσε διάλεξη στό Λαογραφικό Τμήμα τοΰ Λυκείου τών
Ελληνίδων Πατρών μέ θέμα: «Φυτά σύμβολα».

Τό Κέντρο στόν κύκλο τής έπιστημονικής του δραστηριότητας χορήγησε ύλη
γιά επιστημονικές μελέτες σέ πολλούς μελετητές. 'Εργάστηκαν δέ στό Κέντρο καί
έχρησιμοποίησαν τή βιβλιοθήκη του καί τή λαογραφική του ΰλη πολλοί έρευνητές,
Έλληνες καί ξένοι. Δόθηκαν έπίσης έπιστημονικές πληροφορίες γιά ελληνικά λαο-
γραφικά θέματα σέ ξένα έπιστημονικά Κέντρα καί έρευνητές.

Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα
Διευθύνουσα (έπιστ.)

Ε'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1985

Τό έργο τοΰ Κέντρου Λαογραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών κατά τό έτος 1985
εχει ώς έξής:

Α'. 'Αρχειακό και ευρύτερο επιστημονικό εργο.

1. Έγινε χωρισμός γιά άποδελτίωση ύλης χειρογράφων σχετικής μέ τόν ύλικό
βίο τοΰ λαοΰ (έπιπλα καί σκεύη, τροφές).

2. Αποδελτιώθηκε λαογραφικό ύλικό σέ 2.812 δελτία ύλικοΰ βίου, προκει-
μένου νά χρησιμοποιηθούν στό πρόγραμμα «'Υλικός βίος. Έπιπλα καί σκεύη: Κού-
νιες κρεβάτια κλπ.», καί σέ 249 δελτία ποικίλης ύλης. Σύνολο δελτίων 3.061.

3. "Εγινε άντιβολή 836 δελτίων.

.4. Κατατάχτηκαν καί τοποθετήθηκαν 60 δελτία παροιμιών.
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5. 'Επισημάνθηκε υλη σχετική μέ τον ύλικό βίο άπο έντυπα (βιβλία) γιά τήν
χρήση της στο Πρόγραμμα τοΰ ύλικοΰ βίου.

6. Καταγράφτηκαν στό πεντάγραμμο 46 μελωδίες δημοτικών τραγουδιών
καί έγινε καί ή μουσικολογική τους έπεξεργασία.

7. Κατατάχθηκαν 320 τραγούδια.

8. Καταγράφτηκαν στό οικείο βιβλίο καταγραφής μουσικής ύλης καί χαρα-
κτηρίστηκαν 269 τραγούδια (157^ - 1584Β20, 23484 - 23722).

9. Δημιουργία εύρετηριακοΰ συστήματος (ευρετηρίαση) του μουσικοϋ ύλι-
κοΰ. Πρός τό σκοπό αύτό άρχισε καταγραφή τών σχετικών στοιχείων επί καρτελ-
λών καί καθιερώσαμε τή λημματογράφηση καί χαρτογράφηση τών τόπων προε-
λεύσεως τών τραγουδιών καί τών μουσικών φαινομένων (ρυθμός, χοροί). Καταγρά-
φτηκαν 1017 καρτέλλες καί σημειώθηκαν επί τοϋ χάρτου οί τόποι προελεύσεως τών
τραγουδιών.

Τό καταρτισθέν εύρετηριακό σύστημα περιλαμβάνει:

α) Τόν τίτλο τοΰ τραγουδιοΰ: Σέ μία καρτέλλα άναγράφεται ή άρχή τοΰ τρα-
γουδιού καί άκολουθοΰν ό άριθμός τής ταινίας, στήν οποία περιέχεται τό τραγούδι,
μαζί μέ τόν αύξοντα άριθμό τοΰ τραγουδιοΰ στήν ταινία, τό εΐδος τοΰ τραγουδιοΰ
ώς πρός τό περιεχόμενο, τό εΐδος τοΰ ρυθμοΰ, τό είδος τοΰ χορού, άν πρόκειται γιά
χορό, ό τόπος προελεύσεως τοΰ τραγουδιοΰ, τό ονοματεπώνυμο τοΰ συλλογέως,
ή ημερομηνία καί ό τόπος ήχογραφήσεως τοΰ τραγουδιού, ό άριθμός τοΰ χειρογρά-
φου, στό όποιο είναι καταγεγραμμένο τό τραγούδι, τό ονομα καί ή ήλικία τοΰ τρα-
γουδιστού καί τοΰ όργανοπαίχτου, άν ύπάρχη. "Ομοια τραγούδια καταχωρούνται
στήν ΐδια καρτέλλα. β) Τό είδος τοΰ τραγουδιοΰ: π.χ. παραλογή, άκριτικό κλπ.
γ) Τό είδος τοΰ ρυθμοΰ. δ) Τόν τόπο προελεύσεως τού τραγουδιοΰ κατά χωριό,
πόλη, έπαρχία, νομό, εύρύτερη περιφέρεια, ε) Τόν τόπο ήχογραφήσεως τοΰ τρα-
γουδιοΰ κατά χωριό, πόλη, έπαρχία, νομό, εύρύτερη περιφέρεια, ς) Τό ονοματεπώ-
νυμο τοΰ συλλογέως. ζ) Τόν άριθμό τοΰ χειρογράφου, η) Τό είδος τοΰ χοροΰ. θ)
Τόν τραγουδιστή: Στήν καρτέλλα άναζητοΰνται καί άναγράφονται όλες οί βιογρα-
φικές σημειώσεις, πού υπάρχουν στό χειρόγραφο, ι) Τόν τόπο καταγωγής τοΰ
τραγουδιστή, ια) Τό όργανο: Γίνεται περιγραφή τοΰ οργάνου καί άναφέρεται ό άρι-
θμός τής ταινίας, τό ονοματεπώνυμο τοΰ συλλογέως καί τοΰ όργανοπαίκτη. ιβ)
Τόν όργανοπαίκτη: 'Αναζητούνται καί άναγράφονται στήν καρτέλλα όλες οί βιο-
γραφικές σημειώσεις πού ύπάρχουν στό χειρόγραφο, ιγ) Τόν άριθμό τοΰ άσματος
κατά ταινία.

10. "Εγινε ή συντήρηση ήχογραφημένου μουσικού ύλικοΰ τοΰ 'Αρχείου ται-
νιών. Καταβλήθηκαν τεράστιες προσπάθειες γιά τήν άγορά μαγνητοφώνων πρός
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αντιγραφή τοϋ τεράστιου καί μοναδικοΰ θησαυροΰ τής εθνικής μας κληρονομιάς,
άλλα τοΰτο κατέστη άδύνατο, επειδή δέν χορηγήθηκαν οί άναγκαΐες πιστώσεις.

11. Καταγράφτηκαν στο ειδικό Βιβλίο καταγραφής δίσκων 101 δίσκοι (είς
διπλοΰν).

12. Έγινε ή τακτοποίηση χειρογράφων τοΰ έτους παραδόσεως (1979).

13. Συντάσσεται βιβλιογραφία τών έτών 1976-1983, προκειμένου νά δημο-
σιευθή στόν 26ο - 27ο τόμο τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου.

14. Συνεχίστηκε ή επεξεργασία τραγουδιών γιά τή σχεδιαζόμενη έκδοση τοΰ
Β' τόμου τών δημοτικών τραγουδιών καί ή έτοιμασία σχετικής βιβλιογραφίας μέ
μικρή σχετικώς άπόδοση λόγω τής άποσπάσεως στό Υπουργείο Πολιτισμοΰ καί
Επιστημών μιας συντάκτριας άπό τήν όμάδα πού άσχολεϊται μέ τά δημοτικά τρα-
γούδια.

15. Προγραμματίσαμε έκδοση δίσκων γαμήλιων άσμάτων.

16. "Εγινε διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ Δ' τόμου τών Συμμείκτων
τοΰ Ν. Γ. Πολίτου καί τοΰ Β' Ερωτηματολογίου γιά έπιπλα καί σκεύη.

17. Γίνεται έλεγχος τής βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου.

Β. Εισαγωγή λαογραφικής υλης.

Τό Κέντρο πλουτίστηκε μέ:

1) 39 λαογραφικές συλλογές (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) συνολικής
εκτάσεως 7.288 σελίδων.

2) 463 ηχογραφήσεις, κυρίως μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

3) 179 δίσκους (σέ δύο άντίτυπα ό καθένας), ιδίως λαϊκής μουσικής, πού κατα-
τέθηκαν στό Κέντρο άπό παραγωγούς μέσω τοΰ έργοστασίου τής Ελληνικής Φωνο-
γραφικής Εταιρείας «Columbia». "Εγιναν οί σχετικές ενέργειες γιά τήν κατάθεση
δίσκων καί άπό άλλες φο^νογραφικές εταιρείες.

Γ'. Δημοσιεύματα : α) Εκτυπώθηκε καί κυκλοφόρησε ό Δ' τόμος τών Συμ-
μείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολίτου «Ααογραφικά Σύμμεικτα Δ', έν 'Αθήναις 1980 - 1985,
τοΰ όποιου τήν έπιμέλεια εϊχε ή Διευθύνουσα (έπιστημονική) καί έν συνεχεία Διευ-
θύντρια τοΰ Κέντρου "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα. β) 'Εκτυπώνεται Ερωτη-
ματολόγιο τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ (Β' Ερωτηματολόγιο γιά έπιπλα καί σκεύη),
γ) "Υστερα άπό τήν άπό 11 'Ιουνίου 1985 άπόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής
τοΰ Κέντρου Λαογραφίας δέν επετράπη, δυστυχώς, ή κυκλοφορία τής έκδόσεως τοΰ
Κέντρου «Παραδοσιακός 'Υλικός Βίος τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ (Ερωτηματολόγιο)»,
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τήν εύθύνη τής συντάξεως τοϋ οποίου είχαν οί κ.κ. Στέφ. Δ. "Ημελλος καί Αίκ.
Πολυμέρου-Καμηλάκη.

Α'. Βιβλιοθήκη: Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου πλουτίστηκε μέ 325 δημοσιεύ-
ματα ποικίλης ύλης.

Προγραμματίστηκε ή φωτοτύπηση άναγκαίων σπανίων έργασιών καί βιβλίων,
τών οποίων ή άπόκτηση θά διευκολύνη τίς έργασίες τοΰ Κέντρου. Τακτοποιήθηκαν
καί αξιοποιήθηκαν πολλές άκατάστατα άποθηκευμένες καί άκατάγραφες σειρές περιο-
δικών.

Ε'. Μουσειακή Συλλογή: 1. Ή Μουσειακή Συλλογή πλουτίστηκε μέ 2 μου-
σειακά άντικείμενα άπό δωρεά.

2. Προγραμματίσαμε τή συστηματοποίηση τής Μουσειακής Συλλογής τοΰ
Κέντρου α) μέ τήν ευρετηρίαση τών μουσειακών άντικειμένων, β) μέ τή φωτογρά-
φηση τους γιά τήν τοποθέτηση τών φωτογραφιών έπί ειδικών καρτελλών εύρετηρια-
κών κλπ., ώστε νά εϊναι δυνατή ή επιστημονική μελέτη καί έπεξεργασία τους (Mu-
seum Studies) γ) γιά τήν έκθεσή τους, ώστε νά καταστοΰν επισκέψιμα τά αυθεν-
τικά αύτά τεμάχια καί πηγή άντλήσεως γνώσεως τής πολιτισμικής μας ταυτότητος,
νά επιστρέψουν δέ καί νά γίνουν κτήμα τοΰ λαοϋ πού τά δημιούργησε.'Έτσι: 1) "Αρ-
χισε ή ευρετηρίαση τών μουσειακών άντικειμένων μέ τήν σύνταξη 127 καρτελλών.
2) Ζητήθηκε τό ισόγειο τοΰ κτηρίου Συγγροΰ 129 γιά νά καταστή μουσειακός
χώρος.

ς'. Φωτογραφικό Τμήμα: Προγραμματίσαμε καί έργαζόμαστε γιά τή δημιουρ-
γία συστηματικού Φωτογραφικοΰ Τμήματος μέ φιλμοθήκη, φωτογραφοθήκη καί
εργαστήριο φωτογραφίας (Studio). Πρός τοΰτο έγινε α) ή παραγγελία φωτογρα-
φιοθηκών- β) μερική άρχειοθέτηση φωτογραφικών ταινιών (films)- γ) φωτοτύπηση
φωτογραφικού ύλικοϋ- δ) μελετήθηκε ό τύπος φιλμοθήκης καί θηκών γιά τίς φωτο-
γραφοθήκες, άλλά γιά λόγους οικονομικούς δέν άγοράστηκαν άκόμη.

Ζ'. Λαογραφικές αποστολές.—Άπό τό προσωπικό τοΰ Κέντρου πραγματο-
ποιήθηκαν έρευνητικές άποστολές στήν ύπαιθρο γιά μελέτη καί καταγραφή θεμά-
των τοΰ λαϊκοϋ πολιτισμού, φωτογράφηση άντικειμένων καί μορφών τής λαϊκής
ζωής καί ήχογράφηση δημοτικών τραγουδιών, λαϊκών διηγήσεων κ.ά.

Ή έρευνα διεξήχθη σέ τμήματα τοΰ ήπειρωτικοΰ καί τοΰ νησιωτικού χώρου ώς
έξής: Νομός Δωδεκανήσου: Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Νομός Πιερίας: "Αγ-
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γελος Δευτεραϊος, Νομός 'Αργολίδος: Γεώργιος Αίκατερινίδης, Νομός 'Ηλείας:
Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη, Νομός Λαρίσης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Νομός Ευρυτανίας: 'Ελευθέριος Άλεξάκης, Νομός Καστοριάς: Παναγιώτης Καμη-
λάκης, Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Ζωή Ρωπαίτου,

Η'. Επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις.

I. Συνέδρια: α) Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου κ. Άννα Παπαμιχαήλ-Κου-
τρούμπα προσκληθείσα πήρε μέρος 1) Στό 'Ιστορικό-Αρχαιολογικό Συμπόσιο
«Λάρισα, παρελθόν καί μέλλον» (Λάρισα 26 - 28 Απριλίου 1985) μέ θέμα άνακοι-
νώσεως: «Λαρισαίοι καί Λαρισοποιοί». 2) Στό Ninth World Congress of Jewish
Studies (Ιερουσαλήμ 4-12 Αυγούστου 1985) μέ θέμα άνακοινώσεως: «Jewish
Sources of Creek Amulets and Charms». 3) Στό Α' Διεθνές 'Επιστημονικό Συμ-
πόσιο γιά τόν Θουκυδίδη (Άλιμος, 4-7 Σεπτεμβρίου 1985) μέ θέμα ανακοινώ-
σεως: «Ό φόβος στό Θουκιδίδη». β) Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου κ. Γεώργιος Αί-
κατερινίδης πήρε μέρος στό Α' Θρακολογικό Συμπόσιο (5-9 Δεκεμβρίου 1985)
μέ θέμα άνακοινώσεως: «Τά άϊτσένια σπίτια τής Σαμοθράκης», γ) Ή συντάκτρια
τοΰ Κέντρου κ. Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη πήρε μέρος στό Γ' Διεθνές Συνέδριο
Πελοποννησιακών Σπουδών (8 - 15 Σεπτεμβρίου 1985) μέ θέμα άνακοινώσεως:
«'Εγκαταστάσεις Πελοποννησίων στήν περιοχή τής Λάρισας μετά τήν προσάρτηση
τής Θεσσαλίας».

II. Διαλέξεις: α) Στίς 15 Μαΐου 1985 οί συντάκτριες κ.κ. Μιράντα
Τερζοπούλου καί Ελένη Ψ'υχογιοΰ άνακοίνωσαν στήν Εταιρεία Μελέτης Νέου Έλ-
ληνισμοΰ «Μνήμων» τό θέμα: «Προβλήματα έκδοσης τών δημοτικών τραγουδιών».
β) Ή συντάκτρια κ. Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη έδωσε διάλεξη μέ θέμα: «Ή
Λάρισα στό άνέκδοτο έργο Πηλιορείτη λογίου. Τέλη τοϋ 19ου αιώνα» σέ έκδήλωση
τής Λαογραφικής Εταιρείας Λαρίσης καί τού Γαλλικού 'Ινστιτούτου, πού πραγμα-
τοποιήθηκε στή Λάρισα στίς 29.10.1985.

Θ'. Άλλη έπιστημονική προσφορά

Τό Κέντρο στά πλαίσια τής έπιστημονικής του δραστηριότητος χορήγησε ύλη
γιά έπιστημονικές μελέτες σέ διαφόρους μελετητές, έργάστηκαν δέ στό Κέντρο καί
έκαναν χρήση τής Βιβλιοθήκης του πολλοί έρευνητές καί ύποψήφιοι διδάκτορες.
Δόθηκαν έπίσης έπιστημονικές πληροφορίες γιά θέματα λαογραφικά σέ "Ελληνες
καί ξένους.
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I. "Εργο ύποδομής—Τεχνικός έξοπλισμός :

Καταβλήθηκαν καί καταβάλλονται προσπάθειες γιά τή διαμόρφωση καί τόν
έξοπλισμό τοΰ Κέντρου καθώς καί γιά τήν εισαγωγή τής νέας τεχνολογίας: Δια-
μορφώθηκαν παραμελημένοι χώροι τοΰ Κέντρου, άγοράστηκαν έπιπλα (καθίσματα
διαφόρων ειδών) φωτογραφοθήκες καί δισκοθήκες γιά τή φύλαξη τών δίσκων, οί
όποιοι κείτονταν στό δάπεδο έκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, δεδομένου ότι
καί τό κτήριο είναι άκατάλληλο γιά τή διαφύλαξη τών ποικιλόμορφων θησαυρών τοΰ
Κέντρου. Σέ συνεργασία μέ ειδικούς σχεδιάσαμε καί προγραμματίσαμε τόν πλήρη
καί συστηματικό έξοπλισμό τοΰ Μουσικοΰ Τμήματος γιά τή σωστή ήχογράφηση
καί καταγραφή τοΰ ύλικοΰ στό Τμήμα, τή δημιουργία είδικοΰ χώρου (Studio) κλπ.
καί τήν μεταγραφή καί συντήρηση τοΰ παλαιοϋ ύλικοΰ.

'Επίσης άγοράστηκαν μία ήλεκτροκίνητη άριθμομηχανή καί μία γραφομηχανή.

"Αννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα
(Διευθύντρια)

S". ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1986

Τό έργο τοΰ Κέντρου Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κατά τό έτος 1986
έχει ώς έξής:

Α'. 'Αρχειακό και ευρύτερο έπιστημονικό εργο.

1. "Εγινε χωρισμός γιά άποδελτίωση υλης σχετικής μέ τόν ύλικό βίο τοΰ λαοΰ
(έπιπλα καί σκεύη, κούνιες καί τροφές) σέ 6 χειρόγραφα στά πλαίσια τοΰ προγράμ-
ματος: «'Υλικός βίος. Έπιπλα καί σκεύη: Κούνιες, κρεβάτια κλπ», τών δέ τροφών
στά πλαίσια συμμετοχής τοΰ Κέντρου στόν Εύρωπαϊκό "Ατλαντα.

2. Έγινε χωρισμός χειρογράφων πρός άποδελτίωση γενικής ύλης.

3. 'Αποδελτιώθηκε ύλικό άπό χειρόγραφα σέ 5.558 δελτία καί άπό έντυπα ce
242 δελτία. Σύνολο δελτίων 5.800.

4. "Εγινε άντιβολή 649 δελτίων.

5. Συνεχίστηκε ή άποδελτίωση φωτογραφικού ύλικοΰ τών χειρογράφων μέ
τό σύστημα τής φωτοτυπίας.

6. Τραγούδια. Συνεχίζεται ή προετοιμασία τής έκδόσεως τραγουδιών
μέ τήν έπεξεργασία τοΰ ύλικοΰ τών φακέλων τών λυρικών τραγουδιών (έρωτικά,
γαμήλια κλπ.). Γίνεται ή ένσωμάτωση στούς φακέλους εγκατεσπαρμένου χωρίς
κατάταξη ή ύπό άλλες ένδείξεις κατατεταγμένου ύλικοΰ, ή ομαδοποίηση συγγενών
φακέλων, έπεξεργασία τών περιεχομένων στούς φακέλλους παραλλαγών. Έπίσης
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γίνεται α) Συμπληρωματική συστηματική εργασία άποδελτιώσεως εντύπων κα ί
χειρογράφων, β) Ή καθ' ΰλην άποδελτίωση τών πληροφοριών σέ ειδικές καρτέλλες.
Ταυτόχρονα γίνεται συμπλήρωση τών άρχείων (καταλόγων-καρτελλών) τών μο-
τίβων, τών άρχών, τών κατηγοριών τών τραγουδιών κλπ., έργασία άπαραίτητη γιά
μιά σωστή προετοιμασία εκδόσεως καί συστηματοποίηση τής αρχειακής έργασίας.

7. Βιβλιογραφία. Συντάσσεται ή λαογραφική βιβλιογραφία τών έτών

1977-1985.

Β'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης.

Τό Κέντρο πλουτίστηκε μέ: 1) 31 λαογραφικές συλλογές (χειρόγραφες ή δακτυ-
λογραφημένες συνολικής εκτάσεως 2.618 σελίδων. Προγραμματίστηκε δέ ή ευρε-
τηρίαση τοΰ χειρόγραφου ύλικοΰ καί καθ' ΰλην, κατά τόπους καί εΐδος, έκτός τής
εύρετηρίασης τών γεωγραφικών τόπων κλπ.

Προσέτι τό ύλικό πλουτίστηκε μέ δωρεές ύλης: α) σχετικής μέ παραμύθια
τής συλλογής τής γερμανίδας ερευνήτριας κ. Marianne Klaar, τά όποια κατετέθησαν
άπό τήν Διευθύντρια Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα ή όποία είχε συνεργασθή
επανειλημμένως μέ τή γερμανίδα έρευνήτρια στό άντικείμενο αύτό, καί β) μέ παροι-
μίες (άρχεΐο Αλεξάνδρου Καρανικόλα) πάλι διά τής Διευθυντρίας τοΰ Κέντρου.
2) ηχογραφήσεις, κυρίως δημοτικών τραγουδιών καί χορών. 3) 142 δίσκους είς δι-
πλοΰν, ιδίως λαϊκής μουσικής, πού κατετέθησαν στό Κέντρο άπό παραγωγούς μέσω
τών έργοστασίων τής 'Ελληνικής Φωνογραφικής έταιρείας Columbia καί τής Poly-
gram. Κατορθώσαμε δηλ. ύστερα άπό ένέργειές μας νά έπιτύχωμε γιά πρώτη φορά
την έφαρμογή τοΰ σχετικοΰ νόμου γιά τήν δωρεάν χορήγηση στό Κέντρο τών έκτυ-
πουμένων δίσκων καί άπό τή φωνογραφική εταιρεία Polygram.

Γ'. Μουσικό τμήμα (δισκοθήκη-ταινιοθήκη).

1. 'Επεξεργασία μουσικοΰ ύλικοΰ: 1. Καταγράφησαν στό πεντάγραμμο 97
μελωδίες δημοτικών τραγουδιών καί έγινε ή μουσικολογική τους έπεγεργασία.

2. Κατατάχθηκαν 365 τραγούδια σύμφωνα μέ τόν κατάλογο τών δημοτικών
τραγουδιών τοΰ Κέντρου.

3. -Καταγράφηκαν στό οικείο βιβλίο καταγραφής μουσικής ύλης 636 τραγού-
δια (άρ. ταιν. 1591 Aj-1619 Β12, 23805-24441). Παράλληλα έγινε χαρακτηρισμός
τοΰ είδους τών τραγουδιών ώς προς τό περιεχόμενο καί καθορίστηκε ό ρυθμός τους.

4. Συνεχίστηκε τό σύστημα εύρετηριάσεως τοΰ ήχογραφημένου μουσικοΰ υλι-
κού μέ τήν κατάρτιση ή ενημέρωση 1106 καρτελλών καί μέ ταυτόχρονη χαρτογρά-
φηση τών έρευνηθεισών περιοχών καί τών μουσικών φαινομένων.
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5. Καταγράφτηκαν στο ειδικό Βιβλίο καταγραφής δίσκων 353 δίσκοι εις διπλούν.

6. Καθιερώθηκε τό σύστημα τής εύρετηριάσεως καί στούς δίσκους. Πρός
τούτο έγινε ευρετηρίαση καί καρτελλοποίηση τών στοιχείων τών δίσκων μέ ιδιαί-
τερη μέριμνα γιά τούς δίσκους τής δημοτικής μουσικής (τραγουδιστές, οργανοπαί-
χτες, τόπος προελεύσεως, είδος κλπ) καί τής βυζαντινής. Σύνολο καρτελλών 1878.

7. "Εγινε ή συντήρηση ταινιών τοΰ 'Αρχείου μέ ήχογραφημένο μουσικό ύλικό.
Δυστυχώς παρά τίς ιδιαίτερες προσπάθειές μας δέν κατέστη δυνατή ή άγορά τών
καταλλήλων μηχανημάτων γιά τή μεταγραφή τοΰ ήχογραφημένου μουσικού ύλικοϋ,
πού εϊναι κυρίως καρπός τών επιτόπιων ερευνών. Ή άγορά τών μηχανημάτων καί
ή έργασία αύτή εϊναι άναγκαιότατη πρός εξασφάλιση τοΰ πολύτιμου καί άναντικα-
τάστατου αύτοΰ θησαυρού τής πολιτισμικής μας ζωής καί ταυτότητας.

8. Στά πλαίσια τοΰ Προγράμματος εκδόσεως δίσκων γαμήλιων ασμάτων έκά-
ναμε επιλογή τραγουδιών άπό τό Θεσσαλικό χώρο καί προετοιμάζεται ή ύλη τοΰ
σχετικοΰ συνοδευτικού φυλλαδίου.

II. Άλλες έργασίες στό Μουσικό Τμήμα: 1. "Εγιναν ενέργειες καί ήδη άνα-
μένεται άριθμός δίσκων καί άπό άλλες φωνοληπτικές έταιρεΐες γιά τόν έμπλουτισμό
τής δισκοθήκης.

2. "Εγινε ήδη ό διαγωνισμός καί έπίκειται ή άγορά ήχητικών μηχανημάτων
γιά τόν έξοπλισμό καί τή σωστότερη λειτουργία τοΰ μουσικού τμήματος τοΰ Κέντρου.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: ένα γραμμόφωνο, ένας προενισχυτής, δύο ήχεΐα
μέ ένσωματωμένο ενισχυτή, δύο φορητά στερεοφωνικά κασσετόφωνα, δύο μικρό-
φωνα πυκνωτικά, μία μπάρα στερεώσεως μικροφώνων καί δύο άκουστικά μεγάλης
εύαισθησίας.

Α'. Εκδόσεις.

1) Περατώθηκε ή εκτύπωση καί έκυκλοφόρησε τό ειδικό έρωτηματολόγιο
γιά έπιπλα καί σκεύη: Β. Έρωτηματολόγιο για έπιπλα και σκεύη, κούνιες, κρε-
βάτια κλ,π. ΆΘήνα 1984. Πρόκειται δέ νά άποσταλή πρός συμπλήρωση κυρίως σέ
έκπαιδευτικούς πρός συγκέντρωση τοΰ σχετικού ύλικοϋ στά πλαίσια τοΰ προγράμ-
ματος «Υλικός βίος... ».

2. Τυπώνεται ήδη ό 6ος τόμος τοΰ Γ. Παγκάλου συμπληρωμένος μέ ευρε-
τήριο, γιά τή σύνταξη τού όποιου άντιγράφησαν 9.295 δελτία.

Ε. Βιβλιοθήκη.

1. Συνεχίζεται ό γενικός έλεγχος τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου.

2. "Εγινε βιβλιοδεσία τόμων (κυρίως περιοδικών καί συμμείκτων (τόμοι 128).

ο , .
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3. "Εγινε εμπλουτισμός τής Βιβλιοθήκης μέ νέα βιβλία καί περιοδικά, κυρίως
μέ δωρεές κατόπιν ειδικών ένεργειών πρός αρμοδίους φορείς. "Ηρθαμε δέ σέ συνεν-
νοήσεις καί άλληλογραφήσαμε γιά τή συμπλήρωση έλλιπών σειρών τών περιοδικών
Προγραμματίστηκε στά εισαγόμενα βιβλία καί ή αναγραφή τής ΰλης καί ό γεωγρα-
φικός έντοπισμός στήν καρτέλλα μέ σκοπό καί τήν καθ' ύλην καί τόπον εύρετηρίασή
τους. Προσέτι συνεχίστηκε ή τακτοποίηση καί άξιοποίηση έπομένως πολλών άκα-
τάστατα κειμένων καί έπί έτη άκατάγραφων σειρών περιοδικών.

4. "Εγινε καταγραφή 55 τόμων βιβλίων καί περιοδικών.

ς'. Λαογραφικές αποστολές.

Προγραμματίστηκαν λαογραφικές έρευνητικές άποστολές τοϋ προσωπικοΰ
τοΰ Κέντρου στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, 'Αργολίδος, Γρεβενών, Δωδεκα-
νήσου, 'Ηλείας, Λαρίσης, Λέσβου, Μαγνησίας καί Πιερίας, άλλά λόγω καθυστε-
ρήσεως τής έγκρίσεώς τους πραγματοποιήθηκαν μόνον πέντε, ήτοι στούς νομούς
Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύρυτανίας, Λαρίσης καί Πιερίας.

Ζ'. Χαρτογραφικά Τμήμα.

"Αρχισε ή προετοιμασία γιά τή δημιουργία Χαρτογραφικού Τμήματος (μελέτη
γιά τήν κατασκευή θηκών, δελτίων κλπ.). Προγραμματίσαμε χάρτες τών μουσικών
καί λαογραφικών φαινομένων, συντάσσονται δέ χάρτες τών μουσικών φαινομένων.

Η'. Φωτογραφικό Τμήμα.

"Αρχισε γιά πρώτη φορά ή κατάρτιση Φωτογραφικού άρχείου μέ φιλμοθήκη
καί φωτογραφοθήκη. Κατασκευάστηκαν καί παραλήφθηκαν ήδη φωτογραφοθήκες
(τύπος Album), οί όποιες θά τοποθετηθούν σέ ειδικές ξύλινες ύποδοχές. "Εχει γίνει
έρευνα τής άγοράς γιά τήν παραγγελία ειδικού τύπου φιλμοθηκών, άλλά γιά οικονο-
μικούς λόγους δέν άγοράστηκαν άκόμη. Φωτοτυπήθηκαν τμήματα έντύπων μέ σχε-
τικό φωτογραφικό ύλικό γιά τόν έμπλουτισμό τοΰ Τμήματος καί συνεχίζεται ή προσ-
πάθεια γιά δημιουργία 'Εργαστηρίου φωτογραφίας κλπ. Πρέπει νά λεχθή οτι τό
προσωπικό τοΰ Κέντρου δέν έπαρκεΐ γιά όλα τά άνωτέρω.

Θ'. Μουσειακή Συλλογή.

1. Συνεχίστηκε ή ευρετηρίαση, ή όποία άρχισε τό 1985, μέ τή σύνταξη 254
καρτελλών.

2. "Αρχισε ή φωτογράφηση τών μουσειακών άντικειμένων γιά νά άρχειοθε-
τηθοΰν τόσο στό φωτογραφικό τμήμα όσο καί έπί ειδικής καρτέλλας γιά νά είναι
δυνατή ή μουσειολογική μελέτη καί έπεξεργασία τους (Museum Studies).
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I'. Χειρόγραφα.

α) Διαφύλαξη τοΰ χειρογράφου ύλικοΰ-άντίγραφα: Προ-
γραμματίσαμε τή δημιουργία 'Αρχείου Μικροταινιών (Microfilms) μέσα στο Φω-
τογραφικά Τμήμα, αρχικά μέ τή μικροφωτογράφηση τοΰ χειρόγραφου ύλικοΰ τοΰ
Κέντρου. Πρόκειται γιά μιά πολύ άπαραίτητη καί έπείγουσα έργασία πρός έξα-
σφάλιση τοΰ πολυτιμότατου καί αναντικατάστατου ύλικοΰ. 'Επίσης έχει γίνει σχε-
τική έρευνα καί προγραμματισμός γιά τή φωτογράφηση χειρογράφων άπό τήν
'Εθνική Βιβλιοθήκη καί άλλα 'Αρχεία μέ σκοπό τήν άπόκτηση πρός μελέτη τοΰ
σχετικοΰ ύλικοΰ. β) 'Αξιολόγηση χειρογράφων. "Εγινε ή άξιολόγηση
τών χειρογράφων, πού υποβάλλονται στό Κέντρο γιά βράβευση, τών έτών 1984
καί 1985. Πρέπει νά σημειωθή ότι οί περισσότερες άπό τις συλλογές αύτές τής
έπιτόπιας έρευνας καταρτίζονται μέ ύποδείξεις καί διορθώσεις τής Διευθύντριας.

ΙΑ'. Εξυπηρέτηση συλλογέων και έπιστημόνων.

Τό Κέντρο συνεχίζει νά έξυπηρετή μεγάλο άριθμό ελλήνων καί ξένων μελε-
τητών, οί περισσότεροι άπό τούς οποίους συντάσσουν διδακτορική διατριβή. Κα-
θοδηγείται έπίσης μεγάλος άριθμός έκπαιδευτικών καί ερασιτεχνών συλλογέων γιά
τή συγκέντρωση λαογραφικού ύλικοΰ. Τό Κέντρο έπίσης, άνταποκρινόμενο σέ αιτή-
σεις ξένων έπιστημόνων καί έπιστημονικών Κέντρων, συγκέντρωσε καί απέστειλε
στοιχεία άφορώντα ειδικά επιστημονικά θέματα.

IB'. Εξοπλισμός τοΰ Κέντρου.

Τό Κέντρο οργανώνεται καί βελτιώνεται ώς πρός τήν τεχνική του υποδομή
γιά τήν εύρυθμη λειτουργία του καί τήν καλύτερη άπόδοσή του. Στό πλαίσιο αύτής
τής προσπάθειας άγοράστηκαν: 1) Γιά τό Μουσικό Τμήμα: α) δύο στερεοφωνικά
κασετόφωνα" β) προενισχυτής" γ) δύο πυκνωτικά μικρόφωνα" δ) δύο μονά τροφο-
δοτικά μπαταρίας" ε) άκουστικά μεγάλης εύαισθησίας" ς') ένα γραμμόφωνο· ζ) δύο
ήχεΐα ένεργά κλπ. 2) Γιά τή γενικώτερη ύποδομή τοΰ Κέντρου άγοράστηκαν: μία
μεταλλική ραφιέρα καί ένα μεταλλικό τραπεζάκι.

ΙΓ'. Συμμετοχή σέ εκθέσεις.

Τό Κέντρο προετοιμάστηκε καί έλαβε μέρος στήν έκθεση «'Ελληνικής λαϊ-
κής ξυλογλυπτικής», πού οργάνωσε τό Κέντρο Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης στό
Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου 'Αθηναίων, μέ άντικείμενα ξυλογλυπτικής τής Μου-
σειακής του συλλογής.
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ΙΔ'. 'Επιστημονικά συνέδρια-διαλέξεις.

Τό έπιστημονικό προσωπικό τοΰ Κέντρου συμμετέσχε μέ ανακοινώσεις σέ
επιστημονικά συνέδρια καί έδωσε διαλέξεις λαογραφικοΰ περιεχομένου 1.

Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα
(Διευθύντρια)

RÉSUMÉ

Exposés sur Γ activité du Centre de Recherches du Folklore Helléni-
que pendant les années 1981 -1986.

1. 'Ελλείψει χώρου θά δημοσιευθούν στόν επόμενο τόμο της Έπετηρίδος οί κατατεθεί-
σες στό Κέντρο Λαογραφίας λαογραφικές συλλογές, οί άπονεμηθεϊσες διακρίσεις καί τά ληφθέντα
περιοδικά κατά τά έτη 1981 -1986.


