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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1975, 1976

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975

Το έπιστημονικόν προσωπικόν τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας ένισχύθη κατά το διαρρεύσαν έτος 1975 α' ) διά τής προσλήψεως είς αύτό
τοΰ συντ. Παναγιώτου Καμηλάκη (1.2.75) β') διά τής έπανόδου έκ τής αλλοδαπής
μετά τήν λήξιν τής έκπαιδευτικής της άδειας τής συντ. Άννης Παπαμιχαήλ (1.3.75).

Έπιτελεσθέν έργον:

Α' Εισαγωγή λαογραφικής υλης.

Είς το Κέντρον εισήχθησαν:

1. 21 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελί-
δων 7682. Έκ τών συλλογών τούτων 8 (έκ σελ. 4525) κατηρτίσθησαν ύπό τοΰ επι-
στημονικού προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τάς λαογραφικάς του άποστολάς είς τήν
ύπαιθρον.

2. 1661 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών. Έκ τών
ήχογραφήσεων τούτων αί 1577 προέρχονται έκ τών συντακτών τοΰ Κέντρου αί δέ
λοιπαί έκ προσφοράς ιδιωτών, φίλων τής λαογραφίας.

3. 416 δίσκοι (είς διπλούν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέντρον
ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Έλληνικής Φωνογραφικής
Εταιρείας «Κολούμπια».

Β' Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

α') 'Απεδελτιώθη ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου ή λαογραφική ύλη 17 χ/φων
συλλογών έπί 2765 δελτίων.

β') 'Τπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 7825 δελτία ποικίλης λαογραφικής
ύλης 2 ) άνακατετάχθησαν 3008 δελτία 3) έταξινομήθησαν 6658 δελτία καί 4) έτο-
ποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 42 ασματα καί 4529 δελτία άλλης ύλης.

Παραλλήλως ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν: 1) μέ τήν έκλογήν
ύλης έκ τοΰ άρχείου λυρικών άσμάτων διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον τής Εκλογής
'Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών 2) μέ τήν άποδελτίωσιν τοΰ έν τοις χ/φοις
ύλικοΰ διά τήν σύνταξιν λαογραφικοΰ χάρτου τροφών καί άλλων θεμάτων 3) μέ τήν
σύνταξιν έρωτηματολογίου διά τόν ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ 4) μέ τήν σύνταξιν εύρε-
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τηρίου ονομάτων καί πραγμάτων τής Βιβλιογραφίας τής Ελληνικής Λαογραφίας
τών ετών 1921-1971 καί 5) μέ τήν σύνταξιν τής Βιβλιογραφίας τής έλληνικής λαο-
γραφίας τών έτών 1972-1974.

Γ' Δημοσιεύματα.

α') Περατωθείσης τής εκτυπώσεως έκυκλοφορήθη εις β' έκδοσιν ό Β' τόμος
τών Συμμείκτων τοϋ Ν. Γ. Πολίτου.

β' ) Συνεχίσθη ή προπαρασκευαστική έργασία διά τήν έκδοσιν τόμου δημωδών
μελωδιών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος, τοΰ έργου τής μουσικολογικής επεξεργασίας
αύτοΰ άνατεθέντος ύπό τής 'Ακαδημίας είς τον μουσικολόγον Σπ. Περιστέρην.

γ') Έξετυπώθη τό λεύκωμα γεωργικών έργαλείων τοΰ Λαογραφικού Άτλαντος.

δ')Ήρξατο ή έκτύπωσις τοΰ ΚΓ' τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ Κέντρου, ή ό-
ποια θά περιλάβη μελέτας τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού, ώς καί τήν βιβλιογρα-
φίαν τής έλληνικής λαογραφίας τών έτών 1800 - 1906, συνταχθεΐσαν ύπό τοΰ καθη-
γητού Δ. Β. Οίκονομίδου.

Δ' Λαογραφικοί αποστολαί (βλ. σ. 186-188 τής Έπετηρίδος).
Ε' Βιβλιοθήκη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 100 δημοσιεύματα.
ζ" 'Επιστημονικά συνέδρια.

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη α' ) είς τό έν Κομοτηνή Β' Συμπόσιον Λαογραφίας
τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου (19-22/3/75) διά τοΰ διευθυντοΰ Στεφ. Ήμέλλου καί
τών συντακτών Άγγ. Δευτεραίου, Γεωργ. Αίκατερινίδου, Αικατερίνης Πολυμέρου,
οϊτινες καί προέβησαν είς σχετικάς άνακοινώσεις, β' ) είς τό έν Σπάρτη συνελθόν
Α' Διεθνές Συνέδριον Πελοποννησιακών Σπουδών (8-11 Σεπτ.) διά τοΰ διευ-
θυντού τοΰ Κέντρου Στεφ. Ήμέλλου καί τών συντακτών "Αννης Παπαμιχαήλ καί
Παναγ. Καμηλάκη, οΐτινες ποέβησαν είς άνακοινώσεις μέ λαογραφικά θέματα.

Ζ' Εις τήν Μουσειακήν Συλλογήν τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 6 μουσειακά αντι-
κείμενα (άρ. είσ. 802 - 807 ), τά όποια έκόμισαν άπό τάς άποστολάς των οί συντάκται.

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτω άποκειμένην λαογραφικήν ΰλην
έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Πρός τούτοις παρεσχέθησαν
δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι, άφορώσαι
είς έλληνικά λαογραφικά θέματα.

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1976

Τό έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας έργον
- κατά τό έτος 1976 έχει ώς άκολούθως:
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Α' Εισαγωγή λαογραφικής υλης.

α') 108 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελί-
γων 8756. Έκ τών συλλογών τούτων αί 9 (έκ σελίδων 2648) κατηρτίσθησαν ύπό
τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά τάς λαογραφικάς του άποστολάς
είς τήν ύπαιθρον.

β') 674 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών. Έκ τών
ήχογραφήσεων τούτων αί 485 προέρχονται έκ τών συντακτών τοΰ Κέντρου αί δέ
λοιπαί έκ προσφοράς ιδιωτών, φίλων τής λαογραφίας.

γ') 272 δίσκοι (είς διπλοΰν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ έργοστασίου τής Έλληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β' Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

α') 'Απεδελτιώθη ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου ή λαογραφική ύλη 13 χ/φων
συλλογών έπί 7703 δελτίων.

β') Ύπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 559 ασματα καί 4878 δελτία ποικί-
λης λαογρ. ύλης 2) έταξινομήθησαν 4378 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας
δελτιοθήκας 2490 δελτία ποικίλης λαογρ. ύλης.

γ') Ό συντάκτης - μουσικός κατέγραψεν έπί 5/γράμμου 32 μελωδίας, τάς ό-
ποιας καί έπεξειργάσθη μουσικολογικώς.

δ') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν 1) μέ τήν έπιλογήν ύλης έκ
τοΰ άρχείου λυρικών ασμάτων διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον τής Εκλογής Ελληνι-
κών Δημοτικών Τραγουδιών 2) μέ τήν άποδελτίωσιν τοΰ έν τοις χ/φοις ύλικοΰ διά
τήν σύνταξιν λαογραφικοΰ χάρτου τροφών καί άλλων θεμάτων 3) μέ τήν σύνταξιν
έρωτηματολογίου διά τόν ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ 4) μέ τήν άνασύνταξιν τής ύπό τοΰ
Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευθείσης βιβλιογραφίας τής έλληνικής λαογραφίας τών έτών
1907-1920 καί τήν έπέκτασιν αύτής διά προσθηκών.

Γ' Δημοσιεύματα.

α') Έξετυπώθη ό ΚΓ' τόμος τής έπετηρίδος τοΰ Κέντρου άποτελούμενος έκ 19
τυπογραφικών φύλλων. Περιλαμβάνει μελέτας τοΰ διευθυντοΰ (2) τής συντά-
κτριας Αικατερίνης Πολυμέρου, τού πρώην συντάκτου - μουσικοΰ Σπυρίδωνος Περι-
στέρη καί τήν βιβλιογραφίαν τής έλληνικής λαογραφίας τών έτών 1800 - 1906,
συνταχθεΐσαν ύπό τοΰ καθηγητοΰ Δ. Β. Οίκονομίδου.

β') Συνεχίσθη ύπό τοΰ Σπυρ. Περιστέρη ή προετοιμασία τοΰ μουσικοΰ μέρους
τοΰ τόμου δημοτικής μουσικής έκ τής νησιωτικής Ελλάδος.

γ') Ήρχισεν ή προπαρασκευή διά τήν έκτύπωσιν τοΰ λαογραφικού χάρτου τών
έξαρτημάτων ζεύξεως ύπό τοΰ έπί άναθέσει έργου έν τω Κέντρω έργασθέντος
Γρηγ. Δημητροπούλου τή έποπτεία τοΰ διευθυντοΰ.

Δ' Λαογραφικαί άποστολαί (βλ. σ. 188-190 τής Έπετηρίδος).
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Ε' Κινηματογραφικόν τμήμα.

Τοΰτο έπλουτίσθη μέ τά κάτωθι θέματα, κινηματογραφηθέντα έπί τόπου ύπό
τού συντάκτου Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου: α') τά «Καρναβάλια» τού Σοχοΰ, β') οί
«Μποΰλες» τής Ναούσης καί γ') τό κάψιμο τού 'Ιούδα είς Τημένιον Κυνουρίας.

ς Βιβλιοθήκη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 197 δημοσιεύματα.

Ζ' 'Επιστημονικά συνέδρια.

α' ) Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου προσκληθείς μετέσχεν ώς έκπρόσωπος αύτοΰ
είς τήν 6ην σύνοδον διά τόν έθνολογικόν Άτλαντα τής Εύρώπης, λαβοΰσαν χώραν
είς St. Polten τής Αύστρίας άπό 20 - 24 Σεπτ.

β') 1) Οί συντάκται Άννα Παπαμιχαήλ, Αικατερίνη Πολυμέρου καί Πανα-
γιώτης Καμηλάκης μετέσχον τοΰ Δ' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου (29-31
Αύγούστου έν Ήρακλείω Κρήτης), ή πρώτη μέ άνακοίνωσιν 2) Ή συντάκτρια
"Αννα Παπαμιχαήλ μετέσχε μέ άνακοίνωσιν τού 15ου Διεθνοΰς Βυζαντινολογικοΰ
Συνεδρίου (6-11 Σεπτ.) 3) οί συντάκται "Αννα Παπαμιχαήλ, Γεώργ. Αίκατερι-
νίδης, Αικατερίνη Πολυμέρου, Έλευθ. Άλεξάκης καί Παν. Καμηλάκης μετέσχον
μέ άνακοίνωσιν είς τό Γ' Συμπόσιον Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου έν
Άλεξανδρουπόλει (14 - 18 Όκτωβρ. ).

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτω άποκειμένην λαογραφικήν ΰλην
έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί, παρεσχέθησαν δέ δι' άλληλο-
γραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι, σχετικαί μέ έλληνικά
λαογραφικά θέματα.

Σ. Δ. Η.
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