
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977, 1978, 1979, 1980

Ά' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1977

«Το έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας έργον
κατά το έτος 1977 έχει ώς ακολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής υλης. — α' ) 160 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων 6478. Αί πλεΐσται έκ τούτων προέρχονται
έκ τοΰ φροντιστηρίου τοΰ καθηγητού Γ.Κ. Σπυριδάκη.

β') '145 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών. Αί ηχο-
γραφήσεις αύται προέρχονται κυρίως έκ προσφοράς ιδιωτών, φίλων τής λαογραφίας.

γ') 250 δίσκοι (είς διπλοΰν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγιογών μέσω τοΰ εργοστασίου της Έλληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικον έργον. — α ) 'Απεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοϋ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά την σύνταξιν έρ^οτηματο-
λογίου περί τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφων είς 7316 δελτία ώς καί ποι-
κίλη άλλη λαογραφική ύλη είς 1749 δελτία.

β' ) Ύπό τών συντακτών : 1 ) κατετάχθησαν 7687 δελτία ποικίλης λαογρα-
φικής ύλης, 2) έταξινομήθησαν 1570 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας
δελτιοθήκας 7191 δελτία ποικίλης λαογρ. ύλης.

γ') Ύπό τοϋ συντάκτου - μουσικοϋ κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 25 μελω-
δίαι, τών οποίων έγινε καί μουσικολογική έπεξεργασία.

δ') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1 ) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τοΰ άρχείου τών φακέλων μοιρολογιών Μάνης ώς καί έρωτικών διά τόν ύπό
έκδοσιν Β' τόμον της Εκλογής Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν
άποδελτίωσιν τοΰ έν τοις χειρογράφοις ύλικοΰ διά τήν σύνταξιν λαογραφικού χάρ-
του τροφών καί άλλων θεμάτων, 3) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ, 4) μέ τήν ανασύνταξα τής ύπό τοϋ Ν. Γ. Πολίτου δημο-
σιευθείσης βιβλιογραφίας της έλληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 - 1920 καί
τήν έπέκτασιν αύτής διά προσθηκών, 5) μέ την σύνταξιν εύρετηρίου όνομάτ<ον
καί πραγμάτων τής έλλην. λαογρ. βιβλιογραφίας άπό τοϋ έτους '1800 κ.έξ.
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Γ' Δημοσιεύματα. — α') Έξετυπώθη ό ΚΔ' τόμος τής Έπετηρίδος τοΰ Κέν-
τρου, αποτελούμενος έκ '13 τυπογραφικών φύλλων καί περιλαμβάνων μελέτας τοϋ
διευθυντοΰ (2), τοϋ πρώην διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου καθηγητού Δημ. Β. Οίκονο-
μίδου, τοΰ συντ. μουσικού Γεωργίου Άμαργιανάκη καί τήν βιβλιογραφίαν της ελ-
ληνικής λαογραφίας τών έτών '1972 - 75 συνταχθεΐσαν ύπό τοΰ συντάκτου Γεωργ.
Αίκατερινίδου.

β') Συνεχίσθη ύπό τοϋ Σπυρ. Περιστέρη ή προετοιμασία τοΰ μουσικού μέρους
τοΰ τόμου δημοτικής μουσικής έκ της νησιωτικής Ελλάδος. Ύπό τοΰ μουσικού -
συντάκτου άπεδελτιώθησαν μελωδίαι τοΰ τόμου.

γ') Ύπό έκτύποοσιν ευρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοϋ Ν.Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορθωθή.

δ') Έπερατώθη ή διόρθωσις ύπό τοΰ διευθυντοΰ τών τελευταίων δοκιμίων
τοΰ Α' τεύχους τοΰ καταλόγου τών ελληνικών παραμυθιών τοΰ 'Ακαδημαϊκού
Γ. Α. Μέγα, τό όποιον ευρίσκεται ούτως είς τό τυπογραφείου έτοιμον προς έκ-
τύπωσιν.

Δ'. Βιβλιοθήκη.— Είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου εισήχθησαν 22 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Συνέδρια καί αλλαι εκδηλώσεις,— α') Ό διευθυντής τοϋ Κέντρου προσ-
κληθείς μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό Α' συνέδριον Λακωνικών Σπουδών.

β' ) Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου Γ. Αίκατερινίδης προέβαλε, καταλλήλως έπε-
ξηγήσας, κινηματογραφικάς ταινίας τοΰ Κέντρου μέ λαογραφικά θέματα : 1 ) είς
τάς έκδηλώσεις τών θρακικών λαογραφικών εορτών είς Ξάνθην καί 2) είς τό Μου-
σείου Λαϊκής Τέχνης είς 'Αθήνας έπ' ευκαιρία όργανωθείσης ύπ' αύτοΰ λαογρα-
φικής εβδομάδος.

Τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
ύλην έχρησιμθ7"οίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Προς τούτοις παρε-
σχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς αλλοδαπούς έρευνητάς επιστημονικαί πληροφο-
ρία'., άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα.»

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1978

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας έρ-
γον κατά τό έτος 1978 έχει ώς άκολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ΰλης.— α') 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδίον 7062. Έκ τούτων αί 7 προέρχονται έκ
τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού.

β') 510 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

γ') 436 δίσκοι (είς διπλοΰν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
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τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου της Ελληνικής Φωνογρα-
φικής 'Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.—α') Άπεδελτιώθη ύπό
τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικον διά την σύνταξιν έρωτηματολογίου
περί τού ύλικοϋ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφου; είς 7223 δελτία ώς καί ποικίλη άλλη
λαογραφική ύλη είς 275 δελτία.

β') Ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου άπεδελτιώθη ωσαύτως τό μεγαλύτερον
μέρος τής υλης τών λαογραφικών καταλοίπων τοΰ Γ. ΙΙαγκάλου, τά όποια θά
έκδοθοΰν είς τόμον ύπό τοϋ Κέντρου.

γ') Ύπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 3795 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 3530 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4380 δελτία
ποικίλης λαογρ. υλης.

δ') Ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικού κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 43 μελω-
δίαι, τών όποιων έγινε καί μουσικολογική επεξεργασία.

ε') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1) μέ τήν επιλογήν υλης
έκ τού άρχείου τών φακέλων μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον
τής 'Εκλογής Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) με τήν σύνταξιν έρωτηματο-
λογίου διά τόν ύλικον βίον τοϋ λαοΰ, 3) μέ την άνασύνταξιν τής ύπό τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου δημοσιευθείσης βιβλιογραφίας της ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 -
1920 καί τήν έπέκτασιν αύτης διά προσθηκών.

Γ'. Δημοσιεύματα. -- α' ) Έξετυπώθη τό Α' τεΰχος τοϋ καταλόγου τών έλ-
ληνικών παραμυθιών τοϋ άκαδημαϊκοΰ Γ. Α. Μέγα (μϋθοι ζώων).

β') Έβιβλιοδετήθησαν καί έκυκλοφορήθησαν οί μέχρι τοΰδε έκτυπωθέντες 4
χάρται τοΰ Άτλαντος της Ελληνικής Λαογραφίας μετά Λευκώματος φωτογρα-
φιών, σχετιζομένων μέ τά γεωργικά έργαλεΐα καί την άροτρίασιν.

γ') Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ Δ' τόμου Έλληνικών
Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική εκλογή). (Κατηρτίσθησαν ευρετήρια καταλόγων
κ.λπ. ).

δ') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πο-
λίτου. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορ-
ΟωΟή.

ε') Προπαρασκευάζεται ή έκδοσις είς τόμον τοΰ λαογραφικού ύλικοϋ τοΰ
περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοϋ Γεο^ργίου Παγκάλου.

Α'. Βιβλιοθήκη. — Είς την βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 224 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Ααογραφικαί άποστολαί.— Έξετελέσθησαν υπό τοΰ επιστημονικού προ-
σωπικού τοϋ Κέντρου άποστολαί 28 ημερών είς τήν υπαιθρον προς έπιτόπιον με-
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λέτην τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, συλλογήν λαογρ. ύλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών ώς έξης :

'Τπό τής συντ. Ελένης Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη είς τον νομον 'Αχαΐας, ύπό της
συντ. Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη είς τον νομον Καστοριάς, ύπο τοΰ συν-
τάκτου 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη είς τον νομον Θεσπρωτίας καί ύπο τοΰ συντάκτου
Παναγιώτου Καμηλάκη είς τον νομον 'Ιωαννίνων.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια. — χ') Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου προσκλη-
θείς μετέσχε μέ σχετικάς άνακοινώσεις : 1. είς το Διεθνές Συνέδριον Φρουρια-
κής 'Αρχιτεκτονικής (Ούρανούπολις Χαλκιδικής, '10-14 Μαΐου), 2 είς το Α'
Συμπόσιον Κυπριακής Λαογραφίας (Λεμεσός 20 - 24 Μαΐου), 3. είς την Interna-
tionale Arbeitstagung des Vereines «Volkskultur um den Neusiedler See»
(Neusiedl am See τής Αύστρίας 20 - 25 Αύγουστου). Έξ άλλου μετέβη καί παρη-
κολούθησεν είς Άλβανίαν τό 3ον Έθνικόν Λαογραφικόν Φεστιβάλ 'Αλβανίας (Άρ-
γυρόκαστρον 6-12 'Οκτ(οβρίου).

β') Οί συντάκται 1. Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα, Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη καί Παναγιώτης Καμηλάκης μετέσχον μέ σχετικάς άνακοινώ-
σεις είς τό Α' Συνέδριον Θεσσαλικών Σπουδών (Καρδίτσα καί Τρίκαλα 19 - 24
'Οκτωβρίου). 2. Ή συντ. Ελένη Ψυχογιοϋ - Ί&ιαννίδη μετέσχε μέ σχετικήν άνα-
κοίνωσιν είς τό Α' τοπικόν Συνέδριον Ήλειακών Σπουδών (Πύργος 23 - 26 Νοεμ-
βρίου).

Τήν Βιβλιοθήκην τού Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
ύλην έχρησιμοποίησαν πολλοί Έλληνες καί ξένοι έρευνηταί. Πρός τούτοις παρε-
σχέθηκαν δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι,
άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα».

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1979

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας έργον
κατά τό έτος 1979 έχει ώς άκολούθο^ς :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης. — α') 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδιον 4952. Έκ τούτων αί 3.300 προέρχονται
έκ τοΰ έπιστημονικού προσωπικού.

β') 1000 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

γ') 397 δίσκοι (είς διπλούν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου της Έλληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.— α ) Άπεδελτιώθη ύπό
τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά τήν σύνταξιν έρωτηματολογίου

43
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περί τοϋ ύλικοϋ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφων είς 5764 δελτία ώς καί ποικίλη
άλλη λαογραφική υλη είς 900 δελτία.

β') Ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου έπερατώθη ή άποδελτίωσις τής ύλης τών
λαογραφικών καταλοίπων τοΰ Γ. Παγκάλου, τά όποια Οά εκδοθούν είς τόμον.

γ') Ύπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 4816 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 4035 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4665 δελτία
ποικίλης λαογραφικής υλης.

δ') Ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 37 μελω-
δίαι, τών όποιων έγινε καί μουσικολογική επεξεργασία.

ε' ) Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1 ) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τοΰ άρχείου τών μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον της 'Εκλογής
Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικον βίον τού λαοΰ, 3) μέ τήν άνασύνταξιν της ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευ-
θείσης βιβλιογραφίας τής ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 - 1920 καί τήν έπέ-
κτασιν αύτης διά προσθηκών.

Γ'. Δημοσιεύματα. — α' ) Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ
Δ' τόμου Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική εκλογή) (κατηρτίσθησαν
ευρετήρια καταλόγων κλπ.).

β') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίίον τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορ-
θωθή είς τρίτην διόρθωσιν.

γ' ) Συνεχίσθη ή προπαρασκευή τής εκδόσεως είς τόμον τού λαογραφικού
ύλικοϋ τοΰ περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου Παγκάλου.

Ε' Βιβλιοθήκη. — Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 35 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Ααογραφικαΐ άποστολαί. —Έξετελέσθησαν ύπό τοΰ έπιστημονικοΰ προ-
σωπικού τοΰ Κέντρου άποστολαί 30 ημερών είς τήν ΰπαιθρον προς έπιτόπιον μελέ-
την τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, συλλογήν λαογραφικής υλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών άσμάτούν καί μελωδιών ώς έξης :

Ύπό τής συντακτρίας "Αννης Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα είς Ήπειρον, υπό
τοΰ συντάκτου 'Αγγέλου Δευτεραίου είς Μεσσηνίαν, ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ
Γεωργίου 'Αμαργιανάκη είς "Ηπειρον, ύπό τής συντακτρίας Ελένης Ψυχογιού -
Ίωαννίδη είς "Ηπειρον, ύπό τής συντακτρίας Αικατερίνης Πολυμέρου - Ιναμηλάκη
είς Μαγνησίαν, ύπό τοΰ συντάκτου Παναγιώτου Καμηλάκη είς Δυτικήν Μακεδονίαν
καί ύπό τοΰ συντάκτου Ελευθερίου 'Αλεξάκη είς Χαλκιδικήν.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια κ.α.— α') Ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου Στέ-
φανος "Ημελλος προσκληθείς μετέσχε μέ άνακοινώσεις : 1 ) είς τό 7ον Διεθνές



ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977, 1978, 1979, 1980 675

Συνέδριον διά τάς λαϊκάς διηγήσεις, το όποιον έλαβε χώραν εις Εδιμβούργου
Σκωτίας, 2) εις τό Δ' Συμπόσιον Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου, τό
όποιον έλαβε χώραν εις 'Ιωάννινα.

β') Ό συντάκτης - μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης παρηκολούθησε τό Συν-
έδριον «Συνάντηση καί διάλογος γιά τη σημασία μιάς λαϊκής παράδοσης στόν
καιρό μας», τό όποιον ελαβε χώραν είς 'Ανώγεια Κρήτης.

γ') Οί συντάκται τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου καί Παναγιώτης Κα-
μηλάκης μετέσχον μέ ανακοινώσεις : 1 ) είς τό Δ' Συμπόσιον Λαογραφίας τοΰ Βορειο-
ελλαδικοΰ χώρου, 2) είς τό «Συνέδριο γιά την παράδοσή μας», τό όποιον έλαβε χώ-
ρα ν είς Βόλον.

Έπίσης ό Διευθυντής Στέφανος "Ημελλος καί ό συντάκτης Γεώργιος Αίκα-
τερινίδης ώμίλησαν έξ αφορμής τοΰ έτους παραδόσεως μέ σχετικόν θέμα είς τό
ΙΙειραματικόν Σχολεΐον τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί είς τό Ράλλειον Γυμνά-
σιον Πειραιώς άντιστοίχως.

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
υλην έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Προς τούτοις παρε-
σχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς αλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορία'.,
άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα».

Δ' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έρ-
γον κατά τό έτος 1980 έχει ώς άκολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής υλης. — α' ) 16 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι ) έκ σελίδων 6000. Έκ τούτων αί 8 προέρχονται έκ
τών άποστολών τοΰ επιστημονικού προσωπικού.

β') 1100 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών,
γ') 551 δίσκοι (είς διπλούν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόριον παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια», καί 65 δίσκοι (είς διπλούν) μικροΰ σχήματος.

Β'. Άρχειακόν και εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.— α') 'Απεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά τήν σύνταξιν έρο^τηματο-
λογίου περί τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφιον είς 2800 δελτία.

β') Άντεβλήθη ύπό τών γραφέοον του Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν έκ τών

χειρογράφων 3172, 3491, 3508, 3613, 3773, 3806 είς 1319 σελίδας.

γ') Ύπό τών συντακτών : 1) κατετάχθησαν 5300 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 4800 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4850 δελτία
ποικίλης λαογραφικής ύλης, 3) έταξινομήθησαν είς τό οίκεϊον άρχεΐον παροιμιών

350 δελτία.
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δ' ) Ύπο τοΰ συντάκτου - μουσικού : 1. κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 35 με-
λωδίαι, τών οποίων έγινε καί μουσικολογική έπεξεργασία. 2. ΚατηρτίσΟησαν 810
δελτία μελωδιών, είς τά όποια φαίνονται οί ρυθμοί, ή έκτασις τών μελωδιών καί
οί διάφοροι τύποι τών τσακισμάτων. 3. Έμελετήθησαν τά άνωτέρω δελτία πρός
σχηματισμόν πίνακος διαφόρου τύπων τσακισμάτων, γυρισμάτων, έπωδών καί
στροφών.

ε') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τού άρχείου τών μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον τής Εκλογής
Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ, 3) μέ τήν σύνταξιν της λαογραφικής βιβλιογραφίας τών έτών

1976 - 1978.

Γ'. Δημοσιεύματα.— α') Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ
Δ' τόμου Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική έκλογή ) (κατηρτίσθησαν
εύρετήρια καταλόγων κ.λπ. ).

β' ) Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορθωθή
είς τελευταίαν διόρθωσιν.

γ') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό ΚΕ' τόμος τής 'Επετηρίδος τοΰ Κέντρου,
δ') Συνεχίζεται ή προπαρασκευή τής έκδόσεοις είς τόμον τοΰ λαογραφικού
ύλικοΰ τοΰ περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου ΓΙαγκάλου.

Δ'. Βιβλιοθήκη. — Είς τήν βιβλιοθήκην τού Κέντρου εισήχθησαν 97 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Λαογραφικαί άποστολαί.— Έξετελέσθησαν ύπό τού έπιστημονικοΰ προσω-
πικού τοΰ Κέντρου άποστολαί 20 ήμερών είς τήν ύπαιθρον πρός έπιτόπιον μελέτην
τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, συλλογήν λαογραφικής ύλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών ώς έξής :

1) Ύπό Άννης Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα είς Φθιώτιδα, 2) ύπό 'Αγγέλου
Δευτεραίου είς Πιερίαν, 3) ύπό Γεωργίου Αίκατερινίδου είς τόν νομον "Εβρου,
4) ύπό 'Ελένης Ψυχογιού - Ίωαννίδου είς τόν νομον 'Αχαΐας, 5) ύπό Μιράντας
Τερζοπούλου - Άναστασιάδου είς Φούρνους 'Ικαρίας, 6) ύπό 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη
είς τόν νομόν Θεσσαλονίκης, 7) ύπό Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη είς νήσους
τών Βορείων Σποράδων, 8) ύπό Παναγιώτου Καμηλάκη είς Θράκην.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια κ.ά. — α') Είς τό πλαίσιον τών μορφωτικών
καί πολιτιστικών άνταλλαγών μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ινδιών, διά τάς όποιας ένδια-
φέρεται τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί 'Επιστημών, ό συντάκτης - μουσικός Γ.
Άμαργιανάκης μετέβη είς Ίνδίαν κατόπιν χορηγηθείσης είς αύτόν διμήνου άδειας
(24 'Ιανουαρίου - 18 Μαρτίου), όπου έπραγματοποίησε συγκριτικήν έρευναν μεταξύ
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έλληνικής καί ινδικής μουσικής καί ηχογράφησε μουσικόν ύλικόν έπι 20 ταινιών
μαγνητοφώνου. Το ύλικόν τοΰτο κατέθεσεν ήδη είς τό Κέντρον Λαογραφίας.

β') Ό Διευθυντής καί οί συντάκται Άγγελος Δευτεραϊος, Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη καί Παναγιώτης Καμηλάκης μετέβησαν είς Λάρισαν καί Βόλον,
όπου μετέσχον μέ σχετικάς άνακοινώσεις είς τό Β' Διεθνές Συνεδριον Θεσσαλικών
Σπουδών.

γ') Ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό είς 'Ιωάν-
νινα άπό 22 - 24 Αύγούστου συνελθόν Διεθνές Συνεδριον διά τήν έρευναν τών εύρω-
παϊκών παραλογών (μπαλλαντώ^ ).

δ') Ό συντάκτης Παναγιώτης Καμηλάκης μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό
6ον Διεθνές Συμπόσιον τοΰ Αιγαίου, τό όποιον συνήλθεν είς Ίκαρίαν άπό 17-21
'Ιουλίου έ.έ.».

Σ.Δ.Η.

RÉSUMÉ

Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du Folklore Hellénique pendant
les années 1977 - 1980.


