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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (1999-2003)

1999

1. 4658, Στέλλα Κοντογιάννη (μεταπτ. φοιτήτρια), Παραμύθια της
Σαντορίνης. 1996-97, οχ. 4°, σελ. 28 + 1 δισκέτα.

Περιεχόμενα: 17 παραμύθια.

2. 4659, Γιάννης Δ. Μπαλαφούτας, Κοντά στις ρίζες μας. Λαογρα-
φικά της Στιμάγκας. 1998, σχ. 4°, σελ. 321 + 1 δισκέτα + 1 CD με τις εικόνες
του κειμένου.

Περιεχόμενα: Πρόλογος, εισαγωγικά, τοπωνύμια, ποιμενικός βίος, προλήψεις, δεισιδαι-
μονίες, γέννηση, παιδικός βίος, τραγούδια, γάμος (περιγραφή, τραγούδια κλπ.), τελευτή,
μοιρολόγια, σπίτι (κατασκευή, χώροι, οικοσκευή), παραδόσεις (φαντάσματα, στοιχειά, νε-
ράιδες, βρικόλακες κ.ά.), ξόρκια, μάτιασμα, μαγεία, πίστη και λατρεία (τοπικές γιορτές,
έθιμα λατρευτικά κ.ά.), βιογραφίες τοπικών προσώπων, μουσικά όργανα, οργανοπαίκτες,
τραγούδια, γεωργία (σπορά, θέρος, αλωνισμός), αμπελουργία, ευχές, κατάρες, πρακτική
ιατρική, παροιμίες, παιγνίδια, φωτογραφίες.

3. 4660, Χαρίλαος Σωτ. Ντούλας (φιλόλογος), Οι Καραγκούνηδες
του Παλαμά της Θεσσαλίας. Λάρισα 1999, σχ. 4°, σελ. 309.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για το παιδί και τον παιδικό βίο (πόθος για παιδιά, εγκυμοσύνη,
τοκετός, λοχεία, φροντίδες για τα νεογνά, βάπτιση, ανατροφή: τραγούδια, παιγνίδια, νη-
πιακή γλώσσα, σχολικά έθιμα, παραδοσιακή αγωγή κ.ά.), παιδικά παραδοσιακά παιγνίδια,
μοιρολόγια, γλωσσάρι, πληροφορητές, βιβλιογραφία, παράρτημα (βαφτιστικά ονόματα του
Παλαμά, χειρόγραφη μαθητική-σατιρική εφημερίδα, τετράδιο χαρτογραφίας και αρχαίων -
όλα σε φωτοαντίγραφα) και βιογραφικό-εργογραφικό σημείωμα (8 σελ. εκτός τόμου).

4. 4661, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο Νομό Καβάλας (Θεολόγος Θάσου, Νικήσιανη και
Μεσορόπη Παγγαίου), 8-28 Αυγούστου 1999, σχ. 8°, σελ. 637.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά κλπ.). II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα-
σκεύη, ενδυμασία, τροφές, επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, καπνοκαλλιέργεια,
ελαιοκομία, μελισσοκομία, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία (υφαντική, βαφική), άλλα επαγγέλματα.
III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, βάπτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό δί-
καιο, χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές. IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία,
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δεισιδαίμονες δοξασίες και συνήθειες, αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, λαϊκή ιατρική, δη-
μοτική ποίηση, μουσική, χορός, τραγούδια, παραμύθι (1), παραδόσεις (59), διηγήσεις διάφο-
ρες, ευτράπελες διηγήσεις, αινίγματα (2), παροιμίες (2), εκ του γλωσσικού θησαυρού (ονόμα-
τα μηνών, επώνυμα, παρωνύμια, ονόματα ζώων, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις), ηχογραφή-
σεις τραγουδιών, χάρτες, φωτογραφίες.

5. 4662, Γεώργιος Ευαγ. Αποστολάκης, Ελληνική λαϊκή σοφία.
1999, σχ. 4°, φύλλα 1025.

Περιεχόμενα: «1400 επιλεγμένες κρητικές και άλλες παροιμίες - θυμοσοφίες - παρομοι-
ώσεις» με 640 εικόνες και εκτενή σχόλια σε κάθε λήμμα.

6. 4663, Θεοδώρα Αναστοπούλου, Συλλογή πρωτογενούς λαογρα-
φικού υλικού του χωρίου Φίλια Καλαβρύτων. 1997, σχ. 4°, φύλλα 554 σε 5 τό-
μους. (Καταθέτης: Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαο-
γραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: I. Γενικά στοιχεία, σύντομη ιστορία του χωριού. II. Υλικός βίος: κατοικία,
ένδυμα, υιτόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες
γεωργικές καλλιέργειες και ασχολίες, φυτικός κόσμος, ζωικός κόσμος, έθιμα γεωργών, ποιμε-
νικός βίος, κυνήγι, αλιεία, μελισσοκομία, βιοτεχνία, ξυλοτεχνία, ξυλογλυπτική. III. Κοινωνικός
βίος: γέννησις, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωσις (οικογένεια, δίκαιο κλπ.). IV. Πνευματι-
κός βίος: θρησκεία-λαϊκή πίστη και λατρεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές
δεισιδαιμονίες-δοξασίες, λαϊκή ιατρική, αστρονομία-μετεωρολογία, δημοτική ποίηση, παροι-
μίες-παροιμ φράσεις, γνωμικά, αινίγματα, στοιχεία εκ του γλωσσικού θησαυρού, βιογραφικά
πληροφορητών. Φωτογραφίες (383), χάρτες-σχεδιαγράμματα (5), φωτοτυπίες εγγράφων,
συμφωνητικών κ.ά. (14).

7. 4664, Ελένη Δουνδουλάκη-Ουσταμανωλάκη (δασκάλα),
Παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Αρχάνες 1999,
σχ. 4°, σελ. 75.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την ελαιοκομία (φύτεμα, καλλιέργεια, ασθένειες, ελαιόκαρπος,
ελαιοτριβεία, φάμπρικες), την αποθήκευση λαδιού, την καθημερινή χρήση λαδιού κ.ά., καθώς και
το κεφ. «Η ελιά στη λαϊκή λογοτεχνία». Φωτογραφίες (15).

8.4665, Δημήτριος Κυρ. Κυριακόπουλος (μουσικός), Το Περδι-
κονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί του (Γαλατάς, Μπουλιάρι, Συριαμάκος).
Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 390.

Περιεχόμενα: I. Η επαρχία ως διοικητική διαίρεση: δήμοι, κοινότητα Κατσουλιάς, πληθυ-
σμός, καθορισμός ορίων κοινοτήτων, τοπωνύμια κ.ά. II. Αγροτική ζωή: διατροφή, επαγγέλμα-
τα. III. Υλικός βίος: υφάντρες- ανυφάντρες, αργαλειός, ενδυμασία, επισκοπή Ακόβων, δημοτι-
κό σχολείο, η κατοικία στον χώρο της κοινότητας, ο δανεισμός ως θεσμός κ.ά. IV. Πνευματι-
κός βίος: λεξιλόγιο, δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια, προλήψεις, παραμύθια (4), στοιχειά,
πρόγνωση καιρού. V. Κατσσυλαίοι αγωνιστές. VI. Γέννηση, γάμος, θάνατος, πεζογράφημα.
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9. 4666, Ελένη Θεοδ. Βλαγκούλη, Η κατοικία στην κοινότητα Σω-
στίου Αμαλιάδας. 1994, σχ. 4°, σελ. 110. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικά στοιχεία για τον νομό Ηλείας. Κατοικία (ονομασία, έκταση, θέ-
ση, εσωτερική διάρθρωση), νεκροταφείο, μύλος, ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο, εκκλησίες,
αρχαιολογικοί χώροι, οριοθέτηση, επικοινωνία, σπίτι (γενικά, οικοδομική, μέρη του σπιτι-
ού, αυλή, αυλόθυρα), βοηθητικοί χώροι, κυριότερες μορφές του ελληνικού σπιτιού, έπιπλα
και σκεύη.

10. 4667, Γεωργία Αλεξανδρή, Συλλογή λαογραφικής ύλης από την
Πάρο και την Αντίπαρο. 1999, σχ. 4°, σελ. 146. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πο-
λυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία (οικισμός, σπίτι, βοηθητικοί χώροι, έπιπλα-σκεύη),
την ενδυμασία, την υπόδεση, την κόμμωση, τις τροφές και τα πατά, την αλιεία, την υφαντική, την
πλεκτική, την κεντητική, τα επαγγέλματα Φωτογραφίες (157).

11. 4668, Πολυξένη Βουρβοπούλου, Στοιχεία παραδοσιακού υλι-
κού βίου περιφέρειας Ιωαννίνων. 1999, σχ. 4°, σελ. 242. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τις τροφές και τα ποτά, τη λαϊκή τέχνη, τον γάμο, την τυροκο-
μία, την αμπελουργία, το σπίτι, τα σκεύη, την αλιεία, την κοινωνική οργάνωση, τη λαϊκή λα-
τρεία, τη γέννηση. Επίσης: τραγούδια ταυ γάμου (21), μοιρολόγια (19), φωτογραφίες (93).

12.4669, Παναγιώτα Μπατοπούλου, Γάμος. Επιτόπια έρευνα στην
Αταλάντη Φθιώτιδας, σχ. 4°, σελ. 23. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον γάμο, με χάρτη και φωτοαντίγραφο ενός προικοσυμφώνου.

13. 4670, Χρήστος Κούτσιας, Ποιμενική ζωή στη Τζούρτζια Τρικά-
λων, σχ. 4°, σελ. 30. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύ-
ντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί κτηνοτροφίας και ποιμενικής ζωής υπό τύπον ερωτήσεων-
απαντήσεων.

14.4671, Μαρία Μπογδάνη-Αγγελική Παπουτσή - 'Ε λενα
Πετεινάρη, Συλλογή, καταγραφή, παρατήρηση λαογραφικών στοιχείων
στην Ανακασιά Πηλίου. 1993, σχ. 4°, σελ. 9. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.
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15. 4672, Ευδοξία Μαντολιά, Παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίες,
τραγούδια από τη Λουτροπηγή Καρδίτσας. 1993, σχ. 4°, σελ. 163. (Καταθέ-
της: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Τραγούδια (89), παραδόσεις-ιστορίες (6), παροιμίες (178), παραμύθια (13).

16. 4673, Καλλιόπη Ευσταθίου, Τα καφενεία και ουζάδικα του Βό-
λου. 1993, σχ. 4°, σελ. 30. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις για καφενεία και ουζάδικα με ενδια-
φέρουσες πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση κλπ., φωτογραφίες (8).

17. 4674, Λαογραφικά σύμμεικτα από διδασκάλους και προέδρους κοινοτήτων
του νομού Ευρυτανίας (Άγιος Νικόλαος, Ανθηρό, Βελωτά, Βούλπη, Γρανίτσα,
Άνω Ποταμιά, Ραφήνα Καρίτσας, Καρίτσα, Κάτω Εσωχώριαν, Κεφαλόβρυσο
Μοναστηρακίου, Πρόδρομος Απεραντίων, Λημέρι, Μοναστηράκι, Μπελοκομί-
της, Μυρίκη, Πλάτανος, Κορίτσα, Σαλλά, Σταυροχώρι, Τριπόταμος, Χρύσω,
Ψιανά, Αλέστια, Βραγγιανά, Γιαννουσσέικα, Καροπλέσι, Λομιανοί, Χόχλια,
Στένωμα, Επινιανά, Καστανιά, Κορυσχάδες, Παυλόπουλο, Προυσσός, Ραπτό-
πουλο, Σάικα, Σταυροχώρι). 1968, σχ. 4°, σελ. 389. (Καταθέτης: Γ.Α.Κ. - Αρχεία
Νομού Ευρυτανίας).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία, τον γάμο, τη λαϊκή λατρεία, τη γέννηση, την
τελευτή, την αστρολογία, την μετεωρολογία, το ένδυμα, τη βάφτιση, τους χορούς, τη μουσι-
κή, τη μαντική, τις τροφές, το λαϊκό δίκαιο, τη λαϊκή ιατρική. Επίσης: παροιμίες, λεξιλόγιο,
προλήψεις, τραγούδια, διάφορα τοπωνύμια, ονόματα, ευχές, κατάρες, όρκοι, βλασφημίες,
μύθοι, παραδόσας, επωδές, χαιρετισμοί, λογοπαίγνια, περιπαίγματα.

18. 4675, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτις του Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στην Πορταριά και τη Μακρινίτσα Μαγνησίας, 1-25 Αυ-
γούστου 1989, σχ. 8°, σελ. 699.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για λαϊκούς οικοδόμους, την κτηνοτροφία, τη σηροτροφία, τη λαϊ-
κή τέχνη και τους τεχνίτες, τη γεωργία, την ένδυση, την υπόδεση, τον καλλωπισμό, τα μουσικά
όργανα, τις τροφές και τα ποτά, τις οικιακές ασχολίες, το κυνήγι, τα έπιπλα και σκεύη, την
κοινωνική οργάνωση, τη μετανάστευση, τη λαϊκή λατρεία, την εκπαίδευση, το λαϊκό δίκαιο, τη
μαντική, τη μετεωρολογία, την αστρολογία, τη μετειορολογία, την αστρολογία, τη λαϊκή ιατρι-
κή, τον παιδικό βίο, τον γάμο, την τελευτή, τη μαγεία και δασώαιμονία. Επίσης: παραμύθια,
διάφορες άλλες διηγήσας, ευχές-κατάρες, τραγούδια, παραδόσας, παροιμίες κ.ά., καθώς και
πληροφορίες για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.

19. 4676, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτις του Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο Κατηχώρι Μαγνησίας, 5-30 Αυγούστου 1991, σχ. 8°,
σελ. 393.
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Περιεχόμενα: Ειδήσας για το σπίτι και την αρχιτεκτονική, τα έπιπλα και σκεύη, τις
τροφές και τα ποτά, την ένδυση και υπόδεση, το εμπόριο, τα χάνια, τη σηροτροφία, τη μου-
σική του Βόλου, την αμπελουργία, τη γεωργία, την κοιν. οργάνωση, τις οικιακές εργασίες,
την υφαντουργία, την κτηνοτροφία, τη ζωοκλοπή, τη λαϊκή λατρεία, το ζωγράφο Θεόφιλο,
τη λοχεία, τη δεισιδαιμονία, τα μουσικά όργανα, τα γεωργικά εργαλεία, τον χορό, τον γά-
μο, το λαϊκό δίκαιο, τη λαϊκή ιατρική, την κοινωνική οργάνωση, τα βακούφια. Επίσης:
ιστορικές πληροφορίες (αφηγήσεις), ευχές, παιχνίδια, παρωνύμια κ.ά.

20. 4677, Ελευθέριος Π. Αλεξάκης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογρα-
φική αποστολή στα χωριά Κεφαλόβρυσο, Βήσσανη, Ωραιόκαστρο Πωγωνίου
του νομού Ιωαννίνων, 21 Αυγ.-ΙΟ Σεπτ. 1997, σχ. 8°, σελ. 737.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για επαγγέλματα, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την κοινωνική ορ-
γάνωση (κοινότητα, οικογένεια, συγγένεια, λαϊκό δίκαιο, γενεαλογικά δένδρα), το παιδί, τον
γάμο, τη λαϊκή λατρεία, τη μαγεία, την τελευτή, τα πανηγύρια Επίσης: προφορικές ιστορίες,
ηχογραφήσεις (63), φωτογραφίες (227).

21. 4678, Αικατερίνη Γκάτση, Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. 1995, σχ. 8°, σελ. 74. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές.

22.4679, Χριστίνα Γκούρου, Επιτόπια έρευνα στο χωριό Άγιος Λου-
κάς Καρυστίας. 1995, σχ. 8°, σελ. 47. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου -
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές.

23.4680, Αναστασία Παπαθεοδωροπούλου, Τροφές και ποτά
από τη Ζήρια Αχαΐας. 1997, σχ. 8°, σελ. 60. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: 1. Γεύματα. 2. Προσαρμογή τροφής. 3. Βασικές τροφές. 4. Τροφές κατά
τη διάρκεια της εβδομάδας. 5. Τροφές λαϊκού εορτολογίου. 6. Τροφές σε ειδικές περιπτώ-
σεις. 7. Τροφές εγκύων κλπ. 8. Συντήρηση τροφών.

24.4681, Μαρία Χριστοδούλου, Κυπριακές παροιμίες. 1995, σχ. 8°, σελ.
124. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: «Τζυπριώτικες παροιμίες πρακτικές και φιλολογικές, χωρισμένες σε κε-
φάλαια κατά το θέμα τους».

25.4682, Αικατερίνη Μαραγκουδάκη, Συλλογή λαογραφικής ύλης
από το χωριό Βουλγάρα) Χανίων. 1997, σχ. 8°, σελ. 74. (Καταθέτης: Αικατερί-
νη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
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Περιεχόμενα: Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγ-
ματα, καθαρογλωσσήματα, λαϊκά προβλήματα, χαιρετισμοί, προπόσεις, όρκοι, ειδήσεις πε-
ρί μαγείας και δεισιδαιμονίας κ.ά.

26.4683, Στυλιανή Δημητροκάλλη, Ο γάμος στο χωριό Άγιος Αρ-
σένιος Νάξου. 1995, σχ. 8°, σελ. 60 + 2 φωτοαντίγραφα. (Καταθέτης: Αικατε-
ρίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί γάμου.

27.4684, Μαρία Ροδοθέου, Παραμύθια και παραδόσεις εκ της επαρ-
χίας Κερύνειας Κύπρου. 1997, σχ. 8°, σελ. 133. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πο-
λυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, παραμύθια (6), παραδόσεις (24),
ειδήσεις περί λαϊκής τέχνης, λαϊκής λατρείας, γάμου. Επίσης: τραγούδια, παροιμίες, γνωμικά
(17), προλήψεις και δεισιδαιμονίες, λεξιλόγιο.

28.4685, Γεώργιος Δρόσος, Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Βάρη
Σύρου. 1997, σχ. 8°, σελ. 92+57. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμη-
λάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί γάμου, βαπτίσεως, θανάτου, πανηγυριών, αγροτικών ασχο-
λιών, διατροφής, οικίας κ.ά.

29.4686, Ισμήνη Βούρνου, Τροφές και ποτά στη Χίο. 1997, σχ. 8°, σελ. 75.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα, προσαρμογή της τροφής, βασικές τροφές, τροφές
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφές σε ειδικές περιπτώσεις, τροφές εγκύου, βρέφους
κ.ά, συντήρηση τροφών, ποτά με σχετικές συνταγές, φωτογραφίες (16).

30.4687, Νικολέττα Σκάλκου, Παραδοσιακή διατροφή. 1997, σχ. 8°,
σελ. 87. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του
Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ειδήσεις για τροφές και 3 φωτογραφίες.

31.4688, Δ. Παπάνης-Ι. Παπάνης, Λεξικό της Αγιασώτικης διαλέκτου.
1999, σχ. 4°, σελ. 435.

Περιεχόμενα: Αλφαβητικό λεξιλόγιο με ποικίλες παρατηρήσεις και σχόλια. Προηγείται
προλογικό σημείωμα και σημείωμα για τα κύρια χαρακτηριστικά της Αγιασώτικης τοπολογίας.

32. 4689, Λουκάς Ευσ. Τύμπας, Δημοτικά τραγούδια Λιλαίας Παρ-
νασσίδας. 1980, σχ. 4°, σελ. 33+52. (Καταθέτης: Δ. Δημητρίου).

Περιεχόμενα: 150 τραγούδια σε φωτοαντίγραφα χειρογράφου και μεταγραφή σε γρα-
φομηχανή.
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33.4690,Π. Μουστάκας,Συνεντεύξεις. Πειραιάς 1999, σχ. 4°, σελ. 29.

Περιεχόμενα: Κείμενο τριών συνεντεύξεων σχετικών με τη μουσική και τα παραδοσια-
κά μουσικά όργανα της Καρπάθου.

34. 4691, Π. Κομπορόζος, Αντίγραφο από παλαιό χειρόγραφο, 1999, σχ.
4°, σελ. 79.

Περιεχόμενα: Γιατροσόφια, ζώδια, αστρολογία.

35.4692, Αναστασία Βαρελά, Συνέντευξη στα Βασιλικά Ευβοίας, σχ.
4°, σελ. 11. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του
Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις σχετικές με τη ζωή στα Βασιλικά (εργασίες, παραδόσεις κ.ά.).

36.4693, Μαρία Μαμούρα, Εξέλιξη της διατροφής στην περιοχή Αλμυ-
ρού Μαγνησίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 30+13 (παράρτημα φωτογραφιών). (Κατα-
θέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις σχετικές με τις τροφές και τα γεύματα (βασικές τροφές, εθιμο-
τυπία γευμάτων, ψωμί, όσπρια, λαχανικά, τρόποι παρασκευής, τροφές λαϊκού εορτολογί-
ου, τροφές σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά).

37.4694, Χριστίνα Αριστείδου, Τροφές και ποτά Ομόδου Λεμεσού.
1998, σχ. 4°, σελ. 48. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα, εθιμοτυπία γευμάτων, βασικές τροφές και τρόποι
παρασκευής τους, τροφές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφές λαϊκού εορτολογίου,
τροφές σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά., φωτογραφίες (15), σχεδιαγράμματα.

38.4695, Σοφία Κ ο λ λ υ β ά, Οι διατροφικές συνήθειες κατοίκων της Λευ-
κάδας. 1998, σχ. 4°, σελ. 41. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για γεύματα και βασικές τροφές, καθώς και τρόποι παρασκευής
τους.

39. 4696, Κατερίνα Κεραμιδά, Εργασία στη Λαογραφία στα χωριά
Ίναχος, Γυμνό, Σταθαάκα Αργολίδας. 1998, σχ. 4°, σελ. 31. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές.

40.4697, Χριστίνα Φραγκούλη, Διατροφή-ενδυμασία από τη Σητεία
Κρήτης. 1999, σχ. 4°, σελ. 35. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλά-
κη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
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Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές και τρόπους παρασκευής τους, έθιμα και δασιδαιμο-
νίες, φαγητά σε ειδικές περιπτώσεις κ.ά., φωτογραφίες (11).

41. 4698, Αργυρώ Ρούσσε α, Επιτόπια έρευνα στις Ερυθρές (Κριεκού-
κι) Αττικής. 1998, σχ. 4°, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές με σχετικές πληροφορίες ως προς την παρασκευή
τους, την ειδικότερη χρήση τους κ.ά.

42.4699, Φανή Νασίκα, Τροφές και ποτά. 1998, σχ. 4°, σελ. 112 + 3 πίν.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για γεύματα κλπ. με σχετική εθιμοτυπία και δοξασίες. Επίσης: είδη
βασικών τροφών και παρασκευή τους, τροφές σε ειδικές περιστάσας κ.ά., φωτογραφίες (9).

43. 4700, Κανέλλα Πουλή, Μαρτυρίες για τις διατροφικές συνήθειες
στο παρελθόν των κατοίκων του Κρεμαστού Ευβοίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 41.
(Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για γεύματα, βασικές τροφές (ψωμί, ζυμαρικά, λάδι, ελιές, τυρί,
κρέας, κυνήγι, όσπρια, λαχανικά, αβγό, ψάρι, γλυκά, φρούτα), ποτά, τροφές σε ειδικές πε-
ριπτώσας κοινωνικής ζωής, τροφές εγκύων και βρεφών κ.ά.

44. 4701, Παναγιώτα Μπάρλα, Διατροφή στην περιοχή Καβάλας.
1998, σχ. 4°, σελ. 46. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές και τη χρήση τους (γεύματα, προσαρμογή της τρο-
φής, βασικές τροφές, τροφές εβδομάδας, τροφές λαϊκού εορτολογίου, τροφές σε ειδικές
περιπτώσας της κοινωνικής ζωής κ.ά).

45. 4702, Κατερίνα Μακρή, Παραδοσιακή διατροφή των κατοίκων
Αμπέλου Σάμου. 1998, σχ. 4°, σελ. 22+6. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τροφές (είδη - παρασκευή - χρήση), φωτογραφίες (8), φωτο-
αντίγραφα (3 σελ.).

46. 4703, Χρυσή Σταμούλη, Τροφές και ποτά από τα Βραχνέικα Πα-
τρών. 1998, σχ. 4°, σελ. 16. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,
διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εκτός του κυρίου θέματος και συναφείς δοξασίες, έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.
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47.4704, Αικατερίνη Σαμαρά, Παραδοσιακή διατροφή Αγίας Παρα-
σκευής Κονίτσης. 1998, σχ. 4°, σελ. 27. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-
Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εκτός του κυρίου θέματος και έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.

48. 4705, Αγγελική Ψωμαδοπούλου, Ποιμενική και κοινοτική ζωή
Πλατάνου Μαγνησίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 37. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Εισαγωγικό σημείωμα για την κωμόπολη Πλάτανος, κοινοτική ζωή, ποι-
μενική ζωή.

49. 4706, Κώστας Ζ. Γιαννιός, Το ξυλόκαρρο και το ξυλαλέτρι στην
Κύπρο και ιδιαίτερα στην κωμόπολη της Κυθρέας από τη 2η μέχρι και την 611
δεκαετία του αιώνα μας. Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 81.

Περιεχόμενα: Αναλυτικές περιγραφές με σχέδια (8) και φωτογραφίες (8, φωτοαντίγρ.).

50. 4707, Ιω. Θ. Τσουχλαράκης, Οι χοροί της Κρήτης. Μύθος - ιστο-
ρία - παράδοση. Αθήνα 1999, σχ. 4°, σελ. 137.

Περιεχόμενα: Κρητικοί χοροί με ιστορικά στοιχεία, δίστιχα, σχετική εθιμολογία και
φωτογραφικό υλικό.

51. 4708, Τίνα Παπασπηλίου, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το
χωριό Τσαριτσάνη Λαρίσης. 1997, σχ. 8°, σελ. 140. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις και άλλες διηγή-
σεις, τραγούδια, ειδήσεις για παραδοσιακά επαγγέλματα και λαϊκή τέχνη, παροιμίες, δεισι-
δαιμονίες-προλήψεις κ.ά., φωτογραφίες (41).

52.4709, Αναστασία Μπακατσιά, Συλλογή λαογραφικού υλικού από
τα Φίλια Καλαβρύτων. 1998, σχ. 4°, σελ. 83. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τροφές και εδέσματα.

53.4710, Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Οι πε-
λάδες του Μεσολογγίου. 1990, σχ. 8°, σελ. 7 + φωτογραφίες.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τον λιμναίο οικισμό της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου
με φωτογραφικό υλικό.
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2000

1.4711, Γεώργ. Ν. Αικατερινίδης (ερευνητής Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στο νομό Κοζάνης (Κοζάνη, Λευκοπηγή), 12 Αύγ.-4 Σεπτ. 2000.
σχ. 8°, σελ. 255.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για τη λαϊκή λατρεία, τον γάμο, τον γεωργικό και κτηνοτροφικό
βίο, τις μαγικές και δεισιδαίμονες συνήθειες, τις τροφές, τη λαϊκή τέχνη (κυρίως χαλκοτε-
χνία-κουδούνια), την κοινωνική οργάνωση κ.ά. Επίσης: γενικές πληροφορίες, ηχογραφή-
σεις (70), φωτογραφίες.

2. 4712, Ειρήνη Τριανταφύλλου, Άμεση λαογραφική εργασία από
τον Τυρό Κυνουρίας. 1998, σχ. 8°, σελ. 101. (Καταθέτης: Μαρία Μαρκαντώ-
νη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες για τον Τυρό και την περιοχή του, ειδήσεις για τρο-
φές και ποτά σε διάφορες περιστάσεις (γιορτές κ.λπ.), καθώς και για υλικά και τρόπους
παρασκευής τροφών. Χάρτης (σκαρίφημα), φωτογραφίες (17).

3. 4713, Γιάννης Γιακουμάκης, 1. Η Πυράγα τση Πρωτοχρονιάς.
1999, σχ. 4°, σελ. 53. 2. Ο Λούμπουνας και η Κατινιώ. 1999, σχ. 4°, σελ. 111.

Περιεχόμενα: 1. Διάφορες ιστορίες (ανέκδοτα, ευτράπελες διηγήσεις), τοπωνύμια, ειδή-
σεις λαϊκής λατρείας, λεξιλόγιο. 2. Ηθογραφία με διάσπαρτα στοιχεία σχετικά με την κοι-
νωνική οργάνωση, τη ζωή στο παραδοσιακό χωριό κ.ά.

4.4714, Ανδρέας Γραμμένος, Παροιμίες, σημάδια του καιρού, προλή-
ψεις και λεγόμενα από το λαό. Αθήνα 2000, σχ. 4°, σελ. 1033.
Περιεχόμενα: Παροιμίες και παροιμιακές φράσεις (5185+96+14).

5. 4715, Γεώργιος I. Σπέης. Αιγνούσα. Μνήμες και παραδόσεις του νη-
σιού μας. 2000, σχ. 4°, σελ. 663.

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, οικογενειακά ονόματα και σόγια των Οινουσών Χίου, παρα-
δόσεις, ιστορικά στοιχεία, ποικίλες διηγήσεις ναυτικών (αυτοβιογραφικά κ.ά. στοιχεία),
ασχολίες γενικότερα των κατοίκων του νησιού, ειδήσεις για το σπίτι, την οικοσκευή, την εν-
δυμασία, τα φαγητά, ειδήσεις για παιγνίδια (ομαδικά και ατομικά), κοινωνική οργάνωση,
γάμο, λαϊκή λατρεία, μαντική, μαγεία και δεισιδαιμονία, καθώς και παραμύθια, ρίμες, γνω-
μικά, αινίγματα, δίστιχα, ευχές, κατάρες κ.ά. Τα περισσότερα στοιχεία δίδονται με μορφή
διηγήσεων και βιωματικών αφηγήσεων κυρίως από ναυτικούς.

6. 4716, Αγγελική Παναγοπούλου, Λαογραφική έρευνα εν χωρίω
Βάστα Μεγαλοπόλεως. 2000, σχ. 4°, σελ. 80. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την κατοικία με γενικότερες πληροφορίες για τον οικισμό,
την διάρθρωσή του, τα δημόσια κτήρια, τις συνοικίες, τη ρυμοτομία, οικοδομικά υλικά-ερ-
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γαλεία-εργασίες, κύρια και βοηθητικά κτίσματα κ.ά. Επίσης: φωτογραφίες (44), δείγμα σα-
πουνιού, φωτοαντίγραφο προικοσυμφώνου, σχεδιαγράμματα (2).

7.4717, Ευαγγελία Αποστόλου, Παραμύθια και παραδόσεις της Λί-
μνης Ευβοίας. 1998, σχ. 4°, σελ. 85. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Κα-
μηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Παραμύθια (14) και παραδόσεις με σχολιασμό.

8. 4718, Νίκη Χριστοδούλου, Η Λαογραφία και ο Κύπριος λαϊκός
ζωγράφος Μιχαήλ Κάσαλος. Αθήνα 1995, σχ. 4°, σελ. 164. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Προλογικό σημείωμα. Η ναΐβ τέχνη στην Κύπρο. Ο Κύπριος λαϊκός ζωγρά-
φος Μιχαήλ Κάσαλος: βιογραφικά, το έργο του ζωγράφου. Η Λαογραφία στο έργο του Μ.
Κάσαλου: Α'. Από τον κύκλο το χρόνου (έθιμα λαϊκής λατρείας), Β'. Από τον κύκλο της ζωής
(γέννηση, κυπριακός γάμος, γύρω από τα νεκρικά έθιμα), Γ'. Από την εργασία (έθιμα). Βι-
βλιογραφία. Εικόνες (έργα Κάσαλου 57).

9. 4719, Ιωάννα Γερμανού, Παραδόσεις και παραμύθια της Κύπρου.
1997, σχ. 4°, σελ. 84. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευ-
θύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Έθιμα λαϊκής λατρείας και γάμου, παραδόσεις, παραμύθια, σχέδια-ακό-
νες-φωτοαντίγραφα διάφορα (63).

10. 4720, Ειρήνη Ταχατάκη, Παραμύθια από την Κρήτη. Αρχάνες
Ηρακλείου Κρήτης 2000, σχ. 4°, σελ. 410 (4 τεύχη).

Περιεχόμενα: Συστηματική συλλογή παραμυθιών (σε φωτοαντίγραφα) με γλωσσάρι σε
κάθε ένα. Επίσης: τραγούδια διάφορα, δίστιχα, κατάρες, προσευχές, παραδόσεις, ειδήσας
για τη λαϊκή τέχνη, δεισιδαιμονία κ.ά. Σύνολο παραμυθιών (48). Το χειρόγραφο συνοδεύε-
ται από 9 κασέτες ήχου.

11.4721, Γιάννης Σ. Βερώνης, Ξεχασμένα παραδοσιακά επαγγέλματα
στη Νάξο. 2000, σχ. 4°, σελ. 230 + 1 CD.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες που έχουν εξαφανι-
στεί ή έχουν αλλάξει μορφή, καθώς και ποικίλες άλλες πληροφορίες και συνήθειες που έχουν
επίσης εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει μορφή (παραδόσεις, ενδυμασία, ναξιώτικη ντοπιολαλιά,
παραδοσιακός γάμος, διασκέδαση, μουσικά όργανα, έθιμα λαϊκής λατρείας). Επίσης: ειδήσας
για το ναξιώτικο σπίτι, τους χώρους και την οικοσκευή του και τοπικές ιστορίες κλεψιάς (ζωο-
κλοπής). Ευρετήριο λέξεων, σχέδια.

12.4722, Αναστασία Κατσούρη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από
το χωριό Ασώματος Λέσβου. 2000, σχ. 8°, σελ. 557. (Καταθέτης: Μαρία Μαρ-
καντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).
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Περιεχόμενα: I. Γενικά για το χωριό Ασώματος. II. Υλικός βίος: κατοικία, ένδυμα, υπόδε-
ση, καλλωπισμός, τροφές, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργειες και ασχολίες των γεωρ-
γών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, κυνήγι, ζωικός κόσμος, βιοτεχνία III. Κοινωνικός βίος:
γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση, χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές κ.ά. IV. Πνευ-
ματικός βίος: θρησκεία (δοξασίες, έθιμα λαϊκής λατρείας κ.ά.), μαγεία, δεισιδαιμονία, λαϊκή
ιατρική, αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, δημώδης ποίηση - μουσική και χοροί, μύθοι -
παραμύθια - ευτράπελες διηγήσας και ανέκδοτα, παραδόσας, αινίγματα -λογοπαίγνια -αριθ-
μητικά προβλήματα - καθαρογλωσσήματα, από τον γλωσσικό θησαυρό. Βιογραφικά στοιχεία
πληροφορητών, λεξιλόγιο, φωτογραφίες (122).

13.4723, Ανδρέας Πατεράκης, Κρητική Λαογραφία. Συμβατικές μο-
νάδες, μέσα δημιουργίας λαϊκού πολιτισμού. Ηράκλειο 2000, σχ. 4°, σελ. 127.

Περιεχόμενα: 1. Η οκά ως μονάδα βάρους και ως συμβατική μονάδα. 2. Το γρόσι ως
νομισματική και ως συμβατική μονάδα. 3. Οι νερόμυλοι του Ζαρού. 4. Συμβατικές μονάδες
μέτρησης καλλιεργήσιμης γης. 5. Το πάχτος των βοσκοτόπων. 6. Τα μιτάτα στο νομό Ηρα-
κλείου. Παράρτημα: Συμβόλαιο πώλησης φάμπρικας, λογαριασμός καταμερισμού δαπα-
νών, 2 συμβόλαια αγοραπωλησίας. Φωτογραφίες (22).

14. 4724, Σταυρούλα Κώττη, Χιώτικες γεύσεις, παραμύθια. Κάμπος,
Πυργί Χίου 2000, σχ. 4°, σελ. 91. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμη-
λάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Μέρος Α ': Συνεντεύξεις (ποικίλες πληροφορίες για το σπίτι, τους τρόπους
αντλήσεως ύδατος, τις καλλιέργειες, τη λαϊκή λατρεία, τις τροφές, δημώδεις δοξασίες, πλύσιμο
ρούχων κ.ά.). Μέρος Β ': Δείγματα χιώτικων γεύσεων, παραμύθια (4), φωτογραφίες (50).

15. 4725, Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Επιτόπια έρευνα και
συλλογή υλικού στο νομό Ιωαννίνων, επαρχίες Κονίτσης και Δωδώνης. 1995-
1996, σχ. 8°, σελ. 837 + σελ. 10 σχήματος 4™ σε φωτοαντίγραφα.

Περιεχόμενα: 1. Κοινωνική οργάνωση (πρόσωπα-συμπερκρορά). 2. Λαϊκό δίκαιο. 3. Παιδί
(εγκυμοσύνη, γέννηση, λοχεία, βάφτιση κ.ά.). 4. Παιχνίδια. 5. Γάμος. 6. Τελευτή. 7. Μαγεία. 8.
Μαντική. 9. Αστρολογία. 10. Μετεωρολογία. 11. Δημώδης ιατρική. 12. Λαϊκή λατρεία (έθιμα,
πανηγύρας, εορτές κ.ά). 13. Υλικός βίος (κατοικία, περιβάλλον, σπίτι, εργασίες, ένδυμα, δια-
τροφή, ποιμενική ζωή, κτηνοτροφία, γεωργία, κυνήγι, τεχνική, βαφική, εριουργία, κέντημα
κ.ά.). 14. Προφορικός λόγος (τραγούδια, ευχές, κατάρες, αινίγματα, παροιμίες, παραμύθια,
μύθοι, ευτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις κ.ά., λεξιλόγιο, ετυμολογία). Φωτογραφίες (30), κα-
σέτες, κείμενο με τίτλο «Συγκέντρωσις λαογραφικού υλικού κοινότητος Αρίστης Ιωαννίνων
υπό θ. Γ. Νικολαΐδη, δημοδιδασκάλου» (σελ. 10).

16.4726, Μαρία Χαιρέτη, Αμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Ανώ-
γεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. 1988, σχ. 8°, σελ. 239. (Καταθέτης: Αννα Γουήλ -
Μπαδιεριτάκη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Ποικίλες ειδήσεις για την κωμόπολη των Ανωγείων και για την κατοικία, το
ένδυμα, την υπόδεση, την κόμμωση, τον καλλωπισμό, πς τροφές. Φωτογραφίες (82), λεξιλόγιο.
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2001

1. 4727, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαο-
γραφική αποστολή στο νομό Δωδεκανήσου (Αρχάγγελος, Σιάννα, Κρητηνία
Ρόδου, Ολυμπος Καρπάθου), 5-25 Αυγούστου 1998, σχ. 8°, σελ. 710.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα και σκεύη, ένδυση, τροφές,
επαγγελματικός βίος (γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, ποιμενικός βίος, αλιεία, βιοτεχνία
κ.ά.). III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, βάφτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό
δίκαιο, χαιρετισμοί, ευχές - απευχές). IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία,
δασιδαίμονες δοξασίες και συνήθειες, επωδές (3), αστρολογία - μετεωρολογία, μαντική, δημώ-
δης ποίηση, όργανα - μουσική - χορός - τραγούδι, παραδόσας (36), διηγήσεις διάφορες (8), ευ-
τράπελη διήγηση, παροιμίες, εκ του γλωσσικού θησαυρού (ονόματα μηνών, ζώων, τοπωνύμια,
ιδιωματικές λέξας). Ηχογραφήσεις, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, πίνακες.

2.4728, Μαρία Ανδρουλάκη (ερευνήτρια-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στο νομό Δωδεκανήσου, 18 Αυγ. -5 Σεπτ. 2000, σχ. 8°, σελ. 798.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, μεταναστεύσεις κ,λπ.). II. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα
και σκεύη, ένδυση-υπόδεση, τροφές, επαγγελματικός βίος (γεωργία, ελαιοκομία, μελισσομία,
άλλες καλλιέργειες, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία, άλλα επαγγέλματα). III. Κοινωνικός βίος: γέν-
νηση, βάφτιση, παιδιές, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση και λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί,
ευχές-απευχές. IV. Πνευματικός βίος: λαϊκή πίστη και λατρεία, μαγεία-δασιδαιμονία, αστρο-
λογία, επωδές (7), μετεωρολογία, μαντική, δημοτική ποίηση, δίστιχα, όργανα - μουσική - χορός
- τραγούδι, παραδόσεις (69), διηγήσας διάφορες, ευτράπελες διηγήσας, παροιμίες (7), παρα-
μύθια, ονόματα ζώων, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξας. Ηχογραφήσας, χάρτες, σχεδιαγράμμα-
τα, πίνακες, φωτογραφίες (346).

3. 4729, 10° Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Αττικής (μαθητές Ε ' και Στ ' τάξης),
Ήθη και έθιμα Δωδεκαημέρου. Αθήνα 2000-2001, σχ. 4°, σελ. 80. (Καταθέτης:
Μαρία Μαρκαντώνη, επίκ. καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Περιεχόμενα: Ήθη και έθιμα Δωδεκαημέρου: έθιμα και κάλαντα Χριστουγέννων, καλικά-
ντζαροι, μεταμφιέσας Δωδεκαημέρου, κάλαντα Πρωτοχρονιάς, έθιμα Πρωτοχρονιάς, διακό-
σμηση σπιτιών για την Πρωτοχρονιά, παράδοση για τον άγιο Βασίλαο, ποδαρικό, αμίλητο νε-
ρό, το γεύμα της Πρωτοχρονιάς, η βασιλόπιττα, Θεοφάνεια (παραμονή και ανήμερα), κάλα-
ντα Φώτων, έθιμα Φώτων. Φωτογραφίες (2).

4.4730, Κώστας Γκουντάρας, Δημοτικό τραγούδι της Όθρυος. Αλμυ-
ρός 2001, σχ. 4°, σελ. 246.

Περιεχόμενα: Πρόλογος, ασαγωγή, κλέφτικα τραγούδια - οι κλέφτες, οι αρματολοί,
τραγούδια της Όθρυος - προέλευση του ονόματος Όθρυς, ιστορικά τραγούδια, τραγούδια
της Αποκριάς, σατιρικά τραγούδια, τραγούδια του γάμου, τραγούδια της εργασίας, ερωτι-
κά, θρησκευτικά και λατρευτικά τραγούδια, νανουρίσματα-ταχταρίσματα, μοιρολόγια,
τραγούδια της ξενιτιάς, βιβλιογραφία. Φωτογραφία μία.
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5. 4731, Ευανθία Παλιοτζήκα, Εργασία φοιτητική (άμεση καταγρα-
φή) για το χωριό Κρυόβρυση (Πουλιάνα) Ελασσόνας. 2001. (Καταθέτης: Αι-
κατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: 1. Τα σχετικά με την κοινότητα 2. Γενικά για την οικογένεια.

6. 4732, Αργυρώ Μπαμπούκη, Εργασία φοιτητική για την Κεφαλλο-
νιά. 2001. σχ. 4°, σελ. 49. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, δι-
ευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: I. Κατοικία: 1. Γενικές πληροφορίες. 2. Οικοδομική (οικοδομικά υλικά, οικο-
δομικά εργαλεία, οικοδομικές εργασίες, τοιχοδομία). 3. Μέρη του σπιτιού (στέγη, θύρα, παρά-
θυρα, πάτωμα). 4. Αυλή και βοηθητικοί χώροι (μαγερειό, φούρνος, στέρνα, ληνός, σταύλος,
αχερώνας, πλυσταριό, κοτέτσι, απόπατος). 5. Κλίνη. 6. Σκεύη. II. Ενδυμασία, υττόδεση, κόμμω-
ση, καλλωπισμός: Ανδρική ενδυμασία και τα μέρη της, συμπληρώματα ανδρικής ενδυμασίας.
Γυναικεία ενδυμασία και τα μέρη της, γιορτινά, βραδινά, πένθιμα, κοσμήματα Κόμμωση - καλ-
λωπισμός (γυναικείος και ανδρικός). Υλικά του υποδηματοποιού, εργαλεία, πρότυπα παπου-
τσιών, παραγγελίες, είδη παπουτσιών. Παραδοσιακά κέντρα κατασκευής υποδημάτων - οργά-
νωση των υποδηματοποιών σε συντεχνίες. Διάθεση των παπουτσιών κλπ. III. Αλιεία: Χρόνος
αλιείας, συνεργατική αλιεία, όργανα αλιείας, πληροφορίες για τα δίχτυα, τρόποι ψαρέματος με
τα δίχτυα Ψάρεμα με καμάκι, κοφινέλο και πυροφάνι. Σκάφη, πώληση αλιευμάτων, συντήρηση
■ψαριών. IV. Μελισσοκομία: εργαλεία, φυτά μελισσοτροφικά, κυψέλη, τρύγος. V. Γάμος - γέν-
νηση - βάπτιση - κηδεία VI. Ανεμόμυλοι - νερόμυλοι - θαλασσόμυλοι. Σχέδια (4), φωτογραφίες
(26). Επιπλέον: φωτογραφίες ανεμόμυλων - θαλασσόμυλων (9), ενδυμάτων (10), προσεισμικών
σπιτιών (12), παλιών αντικειμένων (8), σκηνικών ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι»
(10), κασέτα με τραγούδια κανταδόρων (1), φωτογραφίες κανταδόρων (2).

7. 4733, Θόδωρος Τρουπής, Ιδιωματικό γλωσσάρι του χωριού Σέρβου
Γορτυνίας. Αθήνα 2001, σχ. 8°, σελ. 2 + 92 + 17 + 51.

8. 4734, Γεώργιος Βαρνακιώτης, Ποικίλα ιστορικά θέματα κυρίως
της επανάστασης του '21, σχ. 4°, σελ. 77 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Η μάχη της Πέτρας - της Λειβαδιάς (Σεπτ. 1829). Η μάχη του Αετού (Αύγ.
1822). Το σπαθί του Νικηταρά. Η αποστράτευση (1832-33). Οι μάρτυρες της ελευθερίας. Λα-
ογραφικά, ιστορικά, παραδόσεις: Δήμος Σολίου, ο Δήμος Εχίνου που τον άλλαξαν σε Δήμο
Μηδέων, χρήσιμα λόγια του Ιωάννη Γουλέ (Αστακός 1985). Φωτογραφία (1923) του I. Γουλέ
με τον στρατιώτη Θωμά Πάνενα στην Πρέβεζα (φωτοαντίγρ.). Επιστολή του Αυγουστίνου
Καποδίστρια προς τον καπετάν Γεώργιο Βαρνακιώτη (φωτοαντίγρ.). Συνθήκη περί ανακτή-
σεως Μεσολογγίου (φωτοαντίγρ.). Μικρό βιογραφικό σημείωμα για τους Νικόλαο και Χρή-
στο Γουλέ. Επιστολή Ιωάννη Βλασσόπουλου προς τον I. Γουλέ (10 Οκτ. 2000). Επιστολή I.
Γουλέ προς τον Γεώργιο Βαρνακιώτη (με ιστορικούς σχολιασμούς).

9.4735, Βασιλική Φάτση (επιστημ. συνεργάτιςτουΚ.Ε.Ε.Λ.), Λαογραφι-
κή αποστολή στην Κάπουρνα (Γλαφυρά) Μαγνησίας. 1997, σχ. 8°, σελ. 154.
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Περιεχόμενα: Ιστορικά της λίμνης Κάρλας, ιστορικές διηγήσεις, ευτράπελες διηγήσεις,
παραδόσεις, διηγήσεις για τον άγιο Γεδεών, ποικίλες διηγήσεις, πληροφορίες για τους άρ-
χοντες και τους τσιφλικάδες της περιοχής, ονόματα βαπτιστικά ανδρών και γυναικών από
τα δημοτολόγια του χωριού (1880-). Επίσης: λαϊκή λατρεία, πανηγύρια, χορός, τραγούδια,
θέρος, αλωνισμός, κερατζήδες, υφαντική, γεωργία, ψαράδες στην Κάρλα, αμπελουργία,
άρδευση, το πλύσιμο, το ψωμί, οι τροφές, ποτά-γλυκά, επεξεργασία σύκων, ένδυση, κόσμη-
μα, καλλωπισμός, έπιπλα και σκεύη, ραβδοσκοπία, γάμος, παιδί, λαϊκή ιατρική, οικία, κτη-
νοτροφία, μετεωρολογία, μάγια - μαΐστρες.

10.4736, Γεώργιος Σ μ π ώ κ ο ς, Λαογραφικές εργασίες για τα Ανώγεια
Ρεθύμνου. 2001, σχ. 4°, σελ. 1789.

Περιεχόμενα: 1. Ο Ανωγειανός - απόγονος των Κουρητών και Ιδαίων Δακτύλων (οι ρί-
ζες του, η διαχρονική του πορεία και οι ιδιαιτερότητές του), σελ. 334, φωτογραφίες (164
φωτοαντίγρ.). 2. Η ανωγειανή μαντινάδα, σελ. 402, φωτογραφίες (40 φωτοαντίγρ.). 3. Το
γλωσσικό ιδίωμα των Ανωγειανών: α) Γενική θεώρηση, β) Ερμηνευτικό λεξικό, γ) Φράσεις
με ιδιάζουσα σημασία, σελ. 407.4. Στοιχεία από την υλική και πνευματική ζωή των Ανωγει-
ανών, σελ. 410, σκίτσα (3), φωτογραφίες (188 φωτοαντίγρ.). 5. Η γέννηση, «οι χαρές» (γά-
μος) και ο θάνατος του Ανωγειανού, σελ. 236, φωτογραφίες (188 φωτοαντίγρ.).

2002

1.4737, Στέλλα Πατέλη (πτυχιούχος Αρχαιολογίας) και Ευαγγελία
Χ α ρ ί δ η (πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), Λαογραφική έρευνα
στο χωριό Λεύκες Πάρου, 20 Ιουλ. -10 Αυγ. 2002, σχ. 4°, σελ. 34 (απομαγνη-
τοφωνημένες συνεντεύξεις).

Περιεχόμενα: Ποικίλες λαογραφικές πληροφορίες υπό μορφή διαλόγου, κυρίως για υλι-
κό βίο και κοινωνική οργάνωση: κεραμοποιία, προξενιά-γάμος, γνέσιμο-βαφή, παραγωγή
λαδιού, παιχνίδια, παροιμίες, διατροφή, αγιασμός Φώτων, Κλήδονας, Μεγάλη Εβδομάδα,
επεξεργασία βαμβακιού, εκπαίδευση, υφαντουργία, Επιτάφιος, κουλούρες Πάσχα, Κυρια-
κή Πάσχα, προγαμιαίες συναναστροφές, γάμος, πλύσιμο, νεράιδες -φαντάσματα, ελαιοτρι-
βεία, λατομεία, αμπελουργία, γεωργία (προλήψεις-έθιμα), κτηνοτροφία, τυροκομία.

2.4738,Φλώρα Γιαννουλάκη(φοιτήτριαΚοινωνιολογίας),Λαογραφική
έρευνα στο νησί Μήλος, 10 Αυγ.-5 Σεπτ. 2002, σχ. 4°, σελ. 83 (απομαγνητοφω-
νημένες συνεντεύξεις) + 2 μεγάλοι φάκελοι με 361 δακτυλόγραφες σελίδες, σχ.
8°, και 290 έγχρωμες φωτογραφίες με σημειώσεις περιγραφής + 7 κασέτες ήχου
και 8 δισκέτες Η/Υ, που περιέχουν τις συνεντεύξεις.

Περιεχόμενα: Πληροφορίες για κατοικία, ενδυμασία-υπόδεση, καλλωπισμό, τροφές
και ποτά, τεχνική-επαγγέλματα-λαϊκή βιοτεχνία (αλεστική, υφαντική, οικοδομική, λατο-
μία, αλατοποιία, λαϊκή ζωγραφική, αμπελουργία, τυροκομία, ζωοτροφία), έθιμα (γάμος,
βαφτίσια, κλήδονας, σουαρέδες, μοιράδες, κούνιες, μάηδες), καθημερινή ζωή, παραδόσεις,
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τραγούδια. Συνημμένα: χάρτες, κατάλογος πολεοδομίας, έντυπα Λαογραφικού Μουσείου,
Μεταλλευτικού Μουσείου κ.ά., Φ.Ε.Κ., συμβόλαια - προικοσύμφωνο.

3. 4739, Ασημίνα Καραμπεροπούλου (φοιτήτρια Φιλολογίας),
Λαογραφική έρευνα στο Βελεστίνο Βόλου, Ιούνιος 2002, σχ. 4°, σελ. 65 (απο-
μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις).

Περιεχόμενα: Πληροφορίες για κατοικία, έπιπλα, σκεύη, ένδυση, διατροφή, λαϊκή λα-
τρεία, αμπελουργία, γεωργία, παζάρι Βελεστίνου, βιοτεχνία, γάμο, υφαντική, οικοδομικά υλι-
κά, παιδικά παιχνίδια, λαϊκή ιατρική, χάνι Βελεστίνου, αλιεία στη λίμνη Κάρλα.

4.4740, Γεωργία Τσιαμάλου (φιλόλογος), Συλλογή λαογραφικού υλικού
από το χωριό Μαυραχάδες Καρδίτσας. 2000-2002. σχ. 8°, σελ. 3893 σε 20 τετρά-
δια + 71 κασέτες ήχου με συνεντεύξεις + 1 βιντεοκασέτα + 1 CD με 850 φωτο-
γραφίες

Περιεχόμενα: I. Κάτοικοι, στοιχεία γεωγραφίας και ιστορίας. II. Υλικός βίος: κατοικία,
ένδυση, υπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, μορφές αλληλοβοήθειας και συ-
νεργασίας, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, αλιεία, ζωικός κόσμος, βιο-
τεχνία. III. Κοινωνικός βίος: το παιδί, ο γάμος, η τελευτή, κοινωνική οργάνωση (κοινότητα, οι-
κογένεια, συνεργασία - αλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο), χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχές, απο-
τροπές, κατάρες, αφορισμοί, όρκοι, βλασφημίες, ύβρας, υβριστικά σχήματα. IV. Πνευματικός
βίος: θρησκεία - λαϊκή πίστη και λατρεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές δει-
σιδαιμονίες και συνήθειες, λαϊκή ιατρική, αστρολογία και μετεωρολογία, μαντική, δημοτική
ποίηση - μουσική - χοροί, μύθοι ζώων, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσεις και ανέκδοτα, παροι-
μίες, παροιμιώδεις φράσεις, γνωμικά, αινίγματα, λογοπαίγνια, αριθμητικά προβλήματα, ομοιο-
καταληξίες, καθαρογλωσσήματα, εκ του γλωσσικού θησαυρού. Επιπλέον: λεξιλόγιο, βιογρα-
φικά πληροφορητών και αναλυτικός πίνακας περιεχομένων. Φωτογραφίες (850, οι ίδιες και σε
ψηφιακή μορφή στο συνημμένο CD), χάρτες (3), σχεδιαγράμματα.

5. 4741, Αγγελική Κομποχόλη (πτυχιούχος Φιλοσοφικής), Συλλογή
λαογραφικής ύλης από το χωριό Λάμπαινα Μεσσηνίας. 1991-1999, σχ. 8°, σελ.
1493 (28+1465) σε 9 τετράδια + 1 χάρτης γενικής χρήσεως ευρύτερης περιο-
χής Μελιγαλά + 6 δείγματα κεντημάτων + 23 δείγματα πλεξίματος με βελονά-
κι + 3 δείγματα βοτάνων + 14 φωτοαντίγραφα τεκμηρίωσης (απόδειξη αγρο-
φυλακής, προικοσύμφωνα, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια, διανεμητήριο
περιουσίας, υποθήκες, πιστοποιητικά).

Περιεχόμενα: I. Γενικές πληροφορίες για το χωριό. II. Υλικός βίος: κατοικία, τροφές,
ρουχισμός. III. Επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές
ασχολίες (όσπρια, οπωροκηπευτικά, καλαμπόκι), έθιμα γεωργών (συνεργασία, αλληλοβοή-
θεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, φορολογία, φύλαξη, 1 μύθος ζώων), φυτικός κόσμος (δέν-
δρα, βότανα και θεραπευτικά φυτά, αρωματικά χόρτα, αντιλήψεις, παροιμίες, αινίγματα,
άσματα, μαντική, στοιχεία υλικού και κοινωνικού βίου, λαϊκής λατρείας και ιατρικής), ζωι-
κός κόσμος (ζώα, έντομα, πουλιά, παροιμίες, καθαρογλωσσήματα, αινίγματα, άσματα,
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στοιχεία λαϊκής μετεωρολογίας, μαντικής και λατρείας, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις,
1 μύθος ζώων και 1 παραμύθι, μαρτυρίες, έθιμα), αλιεία (ονόματα ψαριών, εργαλεία και
τρόπος, μαρτυρίες, αινίγματα, παροιμίες), ποιμενικός βίος (ονόματα, καλύβα, ενδυμασία,
κουδούνια, εργαλεία, βοσκότοποι, αναπαραγωγή, κούρεμα, άρμεγμα, ποικίλες αντιλήψεις,
στοιχεία λαϊκής λατρείας, παραδόσας, άσματα, μαρτυρίες, βιοτεχνία (υφαντική, μεταξο-
καλλιέργαα, πλεκτική, κεντητική, ξυλοτεχνία, κεραμική, μεταλλουργία, προλήψεις, αινίγ-
ματα, παροιμίες, ανέκδοτα). Παράρτημα: Βιογραφικά πληροφορητών, λεξιλόγιο. Αναλυτι-
κά περιεχόμενα. Επίμετρο: εκκλησίες του χωριού και χάρτης. Φωτογραφίες (469).

6.4742, Χρήστος Παλασκώνης (φοιτητής Φιλολογίας), Συλλογή λα-
ογραφικής ύλης από το Ευηνοχώρι επαρχίας Μεσολογγίου, νομού Αιτωλοα-
καρνανίας. 2000-2002, σχ. 8°, σελ. 1342 σε 7 τετράδια.

Περιεχόμενα: I. Γενικά για το Ευηνοχώρι, γεωμορφολογία, πληθυσμός, ιστορικά, ασχο-
λίες των κατοίκων, προϊόντα, διοίκηση κ.ά. II. Υλικός βίος: κατοικία, ένδυση, υπόδεση, κόμ-
μωση, καλλωπισμός, τροφές, γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, άλλες γεωργικές καλλιέργα-
ες, έθιμα των γεωργών, φυτικός κόσμος, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, κυνήγι, ζωικός κό-
σμος, βιοτεχνία. III. Κοινωνικός βίος: γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινωνική οργάνωση (κοινό-
τητα, οικογένεια, συνεργασία - αλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενα-
ακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δικονομία), χαιρετισμοί,
προπόσας, ευχές, αποτροπές, κατάρες, αφορισμοί, όρκοι, βλασφημίες, ύβρεις, υβριστικά σχή-
ματα. IV. Πνευματικός βίος: θρησκεία, έθιμα λαϊκού εορτολογίου, μαγεία και σχετικές προς
αυτήν δεισιδαιμονίες και συνήθειες, λαϊκή ιατρική, αστρολογία και μετεωρολογία, μαντική, δη-
μοτική ποίηση - μουσική και χοροί, μύθοι ζώων, παραμύθια, ευτράπελες διηγήσας και ανέκδο-
τα, παροιμίες, αινίγματα, καθαρογλωσσήματα, αριθμητικά προβλήματα, εκ ταυ γλωσσικού θη-
σαυρού. Επιπλέον: επίμετρο με φωτογραφίες από το Ευηνοχώρι, βιογραφίες πληροφορητών,
πίνακας περιεχομένων.

7.4743, Παναγιώτης Γ. Ρουμελιώτης (εκπαιδευτικός), Συλλογή τοπω-
νυμίων-επωνύμων-παρωνυμίων από 60 χωριά της επαρχίας Λακεδαίμονος του
νομού Λακωνίας. Σκούρα Σπάρτης 2002, σχ. 4°, σελ. 139 σε κόλλες αναφοράς.

Περιεχόμενα: Στοιχεία για τις ονομασίες των χωριών, επώνυμα και παρωνύμια των κα-
τοίκων, τοπωνύμια (αγιωνυμικά, από ονόματα ιδιοκτητών και άλλα) κατανεμημένα σε ισά-
ριθμες με τα χωριά ενότητες.

8. 4744 Α, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 4°, σελ. 857. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια (203), μύθοι, νουβέλες και ευτράπελες διηγήσεις, παροιμίες
(929), τραγούδια (50), λεξιλόγιο, έθιμα, πληροφορίες για γάμο-αρραβώνα, σημαώσας διά-
φορες, 4 δακτυλογραφημένες σελίδες βιβλιογραφίας Π. Σαμαρά , ονόματα πληροφορητών
και δελτάρια λεξικογραφικού περιεχομένου. Μέρος του υλικού είναι σε φωτοαντίγραφα.
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9. 4744 Β, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 8°, σελ. 1023. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια και μύθοι (103), δίστιχα, παροιμίες και φράσεις, μετεωρολο-
γικά, παρωνύμια, λεξιλόγιο, παιχνίδι παιδικό, σημειώσεις διάφορες, τραγούδια (γάμου, πα-
ραλογές, μοιρολόγια, νανουρίσματα, παιδικά), διηγήματα και ντοπιολαλιές, γραμματική.

10. 4744 Γ, Φρόσω Ζούρου (ερασιτέχνις λαογράφος), Συλλογή λαογρα-
φικής ύλης από τη Λέσβο, χ.χ., σχ. 8°, σελ. 1673. (Καταθέτης: Μαρία Ράλλη,
κόρη της συλλογέως, μετά τον θάνατο της μητέρας της).

Περιεχόμενα: Παραμύθια, μύθοι, ανέκδοτα, τραγούδια, παροιμίες, ευρετήριο παροιμιών,
αινίγματα, ονόματα, παρωνύμια, τοπωνύμια - τοποθεσίες, παραδόσεις, προλήψεις, ευχές, κα-
τάρες, μετεωρολογικά, γιατροσόφια, κοινωνικά, έθιμα, λέξεις, πληροφορίες για ενδυμασία,
κομμώσεις, κατοικία.

11.4745, Γιάννης Γιακουμάκης, Η Χοχλιδού και ο Σωμαράς. Κρητι-
κό διήγημα. 2001, σχ. 4°, σελ. 39 (εκτυπ.).

12. 4746, Γιάννης Γιακουμάκης, Το φλουρί της βασιλόπιτας. Κρητι-
κό λαογραφικό. 2001, σχ. 4°, σελ. 36 (εκτυπ.).

13. 4747, Γιάννης Γιακουμάκης, Ο Ιεροψάλτης. Λαογραφικό κρητι-
κό. 2001, σχ. 4°, σελ. 37 (εκτυπ.).

2003

1. 4748, Α' Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου επαρχίας Λάρνακος Κύπρου (μα-
θητές Ε ' και Στ ' τάξης), Συλλογή λαογραφικού υλικού. 1969, σχ. 4°, σελ. 57
(φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου). (Καταθέτης: Α.Π. Πολύδω-
ρος, διευθυντής του σχολείου).

Περιεχόμενα: Γεωγραφική θέση και τοπωνύμιο του Ξυλοφάγου, κατοικία, ενδυμασία,
διοίκηση, υπηρεσίες, αφηγήσεις για τη ζωή του χωριού, τοπωνύμια, λαϊκή ποίηση, εκκλη-
σίες, εκπαίδευση, γεωργία, συνεταιρισμός.

2.4749, Αντρέας Μπότσαρης (δάσκαλος), Παιδικά παιχνίδια Αθηαίνου
[Κύπρου]. 1969, σχ. 4°, σελ. 35 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).
Περιεχόμενα: Περιγραφές παιδικών παιχνιδιών.
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3.4750, Αντρέας Μπότσαρης (δάσκαλος), Αθηαίνου [Κύπρου], Λα-
ογραφία. Μέρος Α '. 1969-1970, σχ. 4°, σελ. 38 (φωτοαντίγραφο δακτυλογρα-
φημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, αρχαιολογία, εκκλησίες, εξέχουσες προσωπικότητες, εκπαί-
δευση, πληθυσμός, κτηνοτροφία, προλήψεις, τραγούδια.

4. 4751, Ανδρέας Ζαχαρίου (δάσκαλος), Η Βάβλα [Κύπρου]. 1969,
σχ. 4°, σελ. 24 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμια, ιστορία της περιοχής, εκκλησίες, συμμετοχή στον εθνοαπε-
λευθερωτικό αγώνα, ασχολίες των κατοίκων.

5.4752, Κυριάκος Λ. Κατσονούρης (δάσκαλος),ΒάσηΚοιλανίου,
Λεμεσός. Τοπική έρευνα - λαογραφικόν υλικόν. 1970, σχ. 4°, σελ. 36 (φωτοα-
ντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμένου).

Περιεχόμενα: Τοπωνύμιο και ιστορία του χωριού, εκπαίδευση, τοπωνύμια, τραγούδια,
γλωσσικά στοιχεία, ονόματα των μαθητών που συνεργάστηκαν στην έρευνα.

6. 4753, ΠέτροςΣτυλιανού, Η νεώτερη αγγειοπλαστική της Κυθρέας
[Κύπρου]. 1978, σχ. 4°, σελ. 12 (φωτοαντίγραφο δακτυλογραφημένου κειμέ-
νου ομιλίας στο Α ' Λαογραφικό Συμπόσιο, Λεμεσός, 20-24 Μαΐου 1978).
Περιεχόμενα: Ιστορία και τεχνικές της αγγειοπλαστικής.

7.4754, Ελένη Ευαγ. Δρόσου (μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου), Συλλογή
λαογραφικού υλικού Αναλήψεως Τριχωνίδος. Ελληνική Παράδοση - Έτος Παι-
διού, Αύγουστος 1979, σχ. 4°, σελ. 38. (Καταθέτης: Υπουργείο Παιδείας).

Περιεχόμενα: Γαμήλια έθιμα, γέννηση, βάπτιση, τελευτή, εορτολόγιο, μοναστήρια της
περιοχής, παραδόσεις, τοπωνύμια, αινίγματα, παροιμίες.

8.4755, Ιωάννης Δ. Κ ό κ κ α ς, Λαογραφικά στοιχεία της Λέκκας Σάμου.

2002, σχ. 4°, σελ. 85 (εκτυπ.) σε φάκελο + 1 CD.
Περιεχόμενα: Εορτολόγιο, παραδόσεις, άσματα.

9.4756, Βασιλική Βαβέτση (φιλόλογος), Συλλογή δημώδους λαογρα-
φικού υλικού (Λουτράκι, Περαχώρα, Αγγελόκαστρο Κορινθίας). Λουτράκι

2003, σχ. 4°, σελ. 17 (εκτυπ.) σε φάκελο.

Περιεχόμενα: Τραγούδια, σταχυολόγηση ποικίλης λαογραφικής ύλης (δίστιχα, όρκος,
κατάρα, αίνιγμα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, παρωνύμια, έθιμα εορτολογίου, δοξασίες, προλή-
ψεις, μαγεία, λαϊκή ιατρική, μαντική, μετεωρολογία).
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10. 4757, Βασιλική Γρ. Κουρβανιού (φιλόλογος, διευθύντρια Δ.Ε.
Λέσβου), Λαογραφία της Αγιάσου (1968-2003). 2003, σχ. 4°, σελ. 91 (εκτυπ.)
+ σελ. 3 συνοδευτικές (αλληλογραφία).

Περιεχόμενα: Γενικές πληροφορίες για την Αγιάσο. Υλικός βίος: κατοικία, ενδ\υμασία,
υπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, τροφές. Επαγγελματική ζωή: γεωργία, ελαιοκομία, φυσικός
κόσμος, ποιμενικός βίος, βιοτεχνία. Κοινωνική ζωή: γέννηση, βάπτιση, γάμος, θάνατος, κοινω-
νική οργάνωση. Πνευματική ζωή: θρησκεία, λαϊκή πίστη, λατρεία, μαντική, τραγούδια, παροι-
μίες και αινίγματα, λεξιλόγιο, ευχές, κατάρες, μύθοι ζώων, παραμύθια, γιορτές, ονόματα, τοπω-
νύμια, παρωνύμια.

11.4758, Σάββας Ε μ. Απέργης (φοιτητής Φιλοσοφικής), «Ο Αποκρια-
νός». Λαογραφική εργασία. 1957, σχ. 4°, σελ. 10. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, διευθύντρια του Κ.Ε.Ε.Λ.).
Περιεχόμενα: Το ομώνυμο λαϊκό δρώμενο Τριαντάρου Τήνου.

12. 4759, Θεοφάνης Λευκαδίτης, Ήθη, έθιμα , παραδόσεις, παροι-
μίες, λαϊκές ρήσεις, προλήψεις, η ντοπιολαλιά μας, ιδιωματισμοί της Ρούμελης.
Συλλογή λαογραφικής ύλης. 2003, σχ. 8°, σελ. 277.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, κατοικία, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, αντικείμε-
να ποιμενικής χρήσης, γάμος, μαρτυρίες - ανέκδοτα, προλήψεις - δεισιδαιμονίες, λαϊκή ια-
τρική, παροιμίες (1045), λεξιλόγιο από την Καλοσκοπή Παρνασσίδας.

13. 4760, Αθανασία Ντάλλα (καθηγήτρια φιλόλογος), Λαογραφικά.
Συλλογή λαογραφικής ύλης [από το Σαραντάπορο Ελασσόνας], σχ. 4°, σελ.
13 (εκτυπ.) + 1 δισκέτα Η/Υ.

Περιεχόμενα: Έθιμα εορτολογίου, διατροφή (άρτος, περίοδος Χριστουγέννων, τραχα-
νάς), επεξεργασία του μαλλιού, υφαντική.

14.4761,Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Χούχου(καθηγήτριαφι-
λόλογος), Γλωσσολογική προσέγγιση προφορικού υλικού. Το γλωσσικό ιδίω-
μα του Σουφλίου, ορολογία σηροτρόφων Σουφλίου (1987-1988 και 2002).
Σουφλί 'Εβρου 2003, σχ. 4°, σελ. 48 (εκτυπ.) + 1 δισκέτα Η/Υ.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, σηροτροφία, γλωσσικό ιδίωμα του Σουφλίου, ειδικό λε-
ξιλόγιο σηροτροφίας, γλωσσάρι.

15. 4762, Σοφία Σταμούλη (σχολική σύμβουλος φιλολόγων Ν. Ροδό-
πης), Λαογραφικές συνήθειες δημογεροντίας Φαναριού (Δήμου Αγίου Κηρύ-
κου) Ικαρίας. Συλλογή λαογραφικού υλικού. 2003, σχ. 4°, σελ. 194 (158 εκτυπ.
+ 36 φωτοαντίγρ.) + 1 CD.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία, υλικός πολιτισμός: κατοικία, ένδυση, υπόδεση, καλλωπι-
σμός, τροφές, επαγγελματικός βίος: γεωργία, αμπελουργία, ελαιοκομία, κηπουρική, δενδροκο-
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μία, ποιμενική ζωή, μελισσοκομία, κυνήγι αλιεία, ναυπηγική, υφαντική, πλεκτική, σαπωνοποι-
ία, καρβουνοποιία, κ.ά., κοινωνικός βίος: κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, χαιρετισμοί, ευ-
χές, απευχές, κατάρες, όρκοι, νυχτέρια, βεγγέρες, έθιμα εορτολογίου, γάμος, γέννηση, βάπτι-
ση, θάνατος, πνευματικός βίος: δοξασίες, εορτολόγιο, μυθολογικές αντιλήψεις, προλήψεις και
δεισιδαιμονίες. Παράρτημα με φωτοαντίγραφα εγγράφων από το οικογενειακό αρχείο της
συλλογέως.

16.4763 Α, Αναστάσιος Ηλιόπουλος (φοιτητής Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών), Η κοινωνία της κοινότητος στο υπερτο-
πικό πανηγύρι των χωριών της Ίμβρου. Ανάλυσις (2000-2002). Ίμβρος (πρό-
σφυγες) 2003, σχ. 4°, σελ. 249 (εκτυπ.). (Καταθέτης: Ευστάθιος Μακρής, ερευ-
νητής-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, κατάλογος περιεχομένων συνεντεύ-
ξεων.

17. 4763 Β, Αναστάσιος Ηλιόπουλος (φοιτητής Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών), Η κοινωνία της κοινότητος στο υπερ-
τοπικό πανηγύρι των χωριών της Ίμβρου. Σύνθεσις 2000-2002, σχ. 4°, σελ. 85
(εκτυπ.) + 1 κασέτα με ηχογραφήσεις τραγουδιών. (Καταθέτης: Ευστάθιος
Μακρής, ερευνητής-μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Μεθοδολογία της έρευνας, βιογραφίες πληροφορητών, ακτίνες δράσης
στον χώρο (Αίγυπτος, Κωνσταντινούπολη, Μυτιλήνη, Λήμνος, Σαμοθράκη, Τένεδος, Τσα-
νάκκαλε), πολιτισμικές ζώνες της νήσου Ίμβρου, πανηγύρια. Παράρτημα: χάρτες (2), φω-
τογραφίες (4), καταγραφές τραγουδιών.

18.4764, Φώτης Χα ρ. Βασίλογλου (δάσκαλος), Περί καλαθοπλεκτι-
κής. Λαογραφική εργασία [για τον Μεσότοπο Λέσβου]. 2003, σχ. 8°, σελ. 50
+ 2 κασέτες ήχου + 1 CD.

Περιεχόμενα: Στοιχεία του τοπικού ιδιώματος, γενικά για την ιστορία και τη λαογρα-
φία Μεσοτόπου, μαρτυρίες και βιογραφικά στοιχεία καλαθοπλεκτών, γλωσσάρι. Χάρτες
(2), φωτογραφίες (44, εκτυπ.).

19. 4765, Σταματίνα Γαλάτα (δασκάλα), Τα έθιμα του γάμου στην
Καστανιά Ευρυτανίας. 2003, σχ. 4°, σελ. 11.
Περιεχόμενα: Έθιμα του γάμου.

20.4766, Γιάννης Σ. Βερώνης (συνταξιούχος δικηγόρος), Ποιμενική ζωή
στην ορεινή Νάξο. Νάξος 2003, σχ. 4°, σελ. 107 (εκτυπ.) + 1 επιστολή + 1 CD.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην ποιμενική ζωή της Νάξου, ποιμενικές οικήσεις, κτηνοτρο-
φικές θέσεις, συνήθειες των βοσκών, διαχείριση του κοπαδιού (γέννηση, διατροφή, άρμεγμα,
σημάδια, εχθροί, ασθένειες κ.ά.), κτηνοτροφικά προϊόντα (τυροκομία, κρέας, μαλλί, δέρμα),
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κοινωνική οργάνωση, προλήψεις, δεισιδαιμονίες και μαγικές ενέργειες, άλλα εκτρεφόμενα
ζώα (πλην των προβάτων και των αιγών), ζωοκλοπή. Βιβλιογραφία, πηγές, λεξιλόγιο.

21. 4767, Στέλλα Ελευθεριάδου, Λαογραφική εργασία στα χωριά
Ξηρότοπος και Βαμβακόφυτο του νομού Σερρών, σχ. 4°, σελ. 32 + 4 κασέτες
ήχου (συνεντεύξεις). ,

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία - γεωγραφία, μετανάστευση, μαρτυρίες, στοιχεία για την
καθημερινή ζωή, τη θέση της γυναίκας, τον γάμο, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δια-
τροφή, τη μεταξοπαραγωγή και την υφαντική, τη λαϊκή λατρεία, τη λαϊκή ιατρική, την πα-
ραδοσιακή ενδυμασία. Επίσης: τραγούδια, στοιχεία λεξιλογίου.

22.4768 Α, Μιχάλης Επα μ. Πριναράκης, Λαϊκά ήθη και έθιμα της
κρητικής υπαίθρου. Η ταυτότητα της Κρήτης, σχ. 4° και 8°, σελ. 474 + 1 επι-
στολή.

Περιεχόμενα: Λαϊκή λατρεία (ολόκληρος ο ετήσιος κύκλος), αγροτική ζωή (γεωργία:
σιτάρι, αμπέλι-οινοπνευματοποιία, λινάρι), τεχνικές (εριουργία και μεταξοπαραγωγή, υφα-
ντική, πλεκτική, σαπωνοποιία), προφορική παράδοση (αφηγηματικότητα - παραμύθια, πα-
ραδόσεις, τραγούδια, χαιρετισμοί, ευχές, κατάρες, βλαστήμιες, παροιμίες), διατροφή, κυνή-
γι, καθαριότητα, λαϊκή ιατρική, ποιμενική ζωή, κοινωνική οργάνωση (γάμος, παιδί, παιγνί-
δια, τελευτή, ζωοκλοπή, βεντέτα), ενδυμασία, μετεωρολογία.

23. 4768 Β, Μιχάλης Επα μ. Πριναράκης, Λαογραφική εργασία
(συμπληρωματική της προηγούμενης), σχ. 4°, σελ. 10 + 2 επιστολές + 2 βιντε-
οκασέτες + 4 CD.

Περιεχόμενα: Κάλαντα, κεντητική, οινοπνευματοποιία.

24. 4769, Ευθυμία Σελίμη-Πάτσαλη (φιλόλογος), Ήθη και έθιμα:
Γάια Βρύσης (Κύμη). Γάμος στο χωριό Γάια πριν το 1940, σχ. 4°, σελ. 6
(εκτυπ.) + 1 επιστολή + 1 βιντεοκασέτα (στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού
και τραγούδια του γάμου, Οχθωνιά Ευβοίας 2001).

Περιεχόμενα: Έθιμα του γάμου στο χωριό Γάια Καρυστίας πριν το 1940.

25. 4770, Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μασάρων Ρόδου (μαθη-
τές της Ε ' και Στ ' τάξης), Στοιχεία λαϊκής παράδοσης του χωριού μας, σχ. 4°,
σελ. 45 (εκτυπ.).

Περιεχόμενα: Εγκυμοσύνη, γέννηση, βάπτιση, σχολική και εφηβική ζωή, παιχνίδια,
σχολική και εφηβική ηλικία, γάμος (προξενητής, αρραβώνας, προικοσύμφωνο, προίκα, έθι-
μα του γάμου), θάνατος.

26.4771,Αλεξάνδρα Ευαγ. Παπαβασιλείου(φιλόλογος),Έθιμα
τελευτής στην περιοχή Παλαμά του νομού Καρδίτσας. Λαογραφική εργασία,
σχ. 4°, σελ. 12.
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Περιεχόμενα: Έθιμα τελευτής (κατά το διάστημα 1930-1970), μοιρολόγια (4). Χάρτης
(φωτοαντίγρ.), σχέδια (3), φωτογραφίες (2).

27.4772, Βασίλειος Π. Ζάχος (καθηγητής φιλόλογος), Τα θρηνητικά
τραγούδια του Λαζάρου, όπως σώζονται στο σουλιώτικο χωριό Ρευματιά της
Πρέβεζας, σχ. 4°, σελ. 13 (φωτοτ.) + 1 επιστολή.
Περιεχόμενα: Λαϊκή λατρεία (κάλαντα Λαζάρου).

28. 4773, π. Ηλίας Ψαρρολόγος (εφημέριος I. Ν. Ευαγγελιστρίας
Ναυπλίου), Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σχ. 2°, σελ.
103 (φωτοαντίγρ.) + 2 κασέτες ήχου.

Περιεχόμενα: Το κείμενο της Θ. Λειτουργίας στην τσακωνική και τη νέα ελληνική.

29.4774,Σπύρος Κ. Κουλούρης(δάσκαλος,ιεροψάλτης),Ταοκτάη-
χα ή όλη η ψαλτική παράδοση του Περιβολιού Κερκύρας, σχ· 4°, σελ. 300 (φω-
τοαντίγρ.) σε 2 τεύχη + σελ. 2 περιεχομένων. (Καταθέτης: Ευστάθιος Μα-
κρής, ερευνητής - μουσικός Κ.Ε.Ε.Λ.).

Περιεχόμενα: Πρόλογος, άσματα της Θείας Λειτουργίας, Αναστασιματάριο, Μέγα
Απόδειπνον, Ακολουθία των Χαιρετισμών, Ύμνοι Μ. Εβδομάδος.

30.4775, Γαβριήλ Μήνου (δάσκαλος), Ήθη και έθιμα του χωριού Πα-
παγιάννη [Φλωρίνης], σχ. 4°, σελ. 66 (φωτοαντίγρ.) + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Τοπική ιστορία - γεωγραφία, λαϊκή λατρεία (Πρωτοχρονιά, καρναβάλι,
1" Μαρτίου, Ψυχοσάββατο, Απόκριες, Καθαρή Εβδομάδα - Σαρακοστή, Πάσχα, αγίου Γε-
ωργίου, Πρωτομαγιά, χοιροσφάγια - χειμερινές γιορτές), γεωργία - αγροτικά έθιμα (τρύ-
γος, σπορά). Φωτογραφίες (37 φωτοαντίγρ.), σχήματα (2).

31.4776,Σωτηρούλα Γονατά-Μουστάκη(εκπαιδευτικός),Τέσ-
σερις λαογραφικές έρευνες για τον Δήμο Πυλαρέων Κεφαλληνίας, σχ. 4°, σελ.
166 + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Ιστορικά στοιχεία, τυροκομία, λαϊκή ιατρική, μεταφορικά μέσα, κεφαλ-
λονίτικος γάμος. Χάρτης, φωτογραφίες (125 φωτοαντίγρ.).

32.4777,Ελευθερία Δαγκωνάκη(φοιτήτριαΦιλοσοφικής),Εργασία
στη Λαογραφία. Έρευνα στην περιοχή της επαρχίας Πεδιάδας Κρήτης. Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ελλην. Φιλολογίας - Τομέας Γλωσσολογίας, ακαδ.
έτος 1999-2000, σχ. 4°, σελ. 22.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις ελαιοκομίας, λαϊκού δικαίου κ.ά.

33.4778, Γιάννης Ηλιόπουλος (δάσκαλος), Ιστορία και λαογραφία
του παραδοσιακού οικισμού Ζοριάνος Δωρίδος. 2002, σχ. 4°, σελ. 585 (φωτο-
αντίγρ.) + 1 φάκελος με φωτογραφίες (109) + χάρτης 1.
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Περιεχόμενα: Ιστορία της ευρύτερης περιοχής Αιτωλίας (αρχαιότητα, Βυζάντιο, τουρ-
κοκρατία, νεότεροι χρόνοι), διαπρεπείς διανοούμενοι με καταγωγή από το Ζοριάνο, ιστο-
ρία της κοινότητας Ζοριάνου, κτηματολόγιο, συνεταιρισμός, σύλλογοι, σχολεία και εκπαί-
δευση, τοπωνύμια, υδρωνύμια και σχετικές παραδόσεις, λαϊκά δρώμενα (Δωδεκαήμερο,
Απόκριες, Σάββατο του Λαζάρου, Μεγάλη Εβδομάδα), αναθέματα, πανηγύρια, μαντική,
μαγεία, δημοτικά τραγούδια, αντίγραφα διοικητικών εγγράφων.

34. 4779, Μανώλης I. Καλοκύρης, Χίλιες διακόσιες μαντινάδες, σχ.
4°, σελ. 258 (φωτοαντίγρ.) + 1 επιστολή.

Περιεχόμενα: Μαντινάδες (προϊόν ατομικής δημιουργίας εμπνευσμένης από τη λαϊκή
παράδοση).

35. 4780 Α, Δημήτριος Κοτζάκης (Λιόντας), Κρήτη μάνα μου, σχ. 4°,
σελ. 232 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Πρωτότυπα κείμενα εμπνευσμένα από τη λαϊκή κρητική παράδοση, όπου
περιέχονται και παραδοσιακά τραγούδια (ριζίτικα, ευχές, μαντινάδες, παστικά).

36. 4780 Β, Δημήτριος Κοτζάκης (Λιόντας), Όμορφες φωθιές στον
Ψηλορείτη. Ηρωικό ερωτικό μυθιστόρημα, σχ. 4°, σελ. 135 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ηθογράφημα σε κρητική διάλεκτο. Γλωσσάρι.

37. 4781, Γιάννης Γιακουμάκης, Σεβντάς (έρωτας) στο Ριζοχώρι. Ο
Ρούθουνας και η Μαριγώ, σχ. 4°, σελ. 62 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Δεκαπεντασύλλαβοι σε κρητική διάλεκτο (προϊόν ατομικής δημιουργίας
εμπνευσμένης από τη λαϊκή παράδοση).

38. 4782, Μανώλης Μπομπολάκης, Μαντινάδες και νεοριζίτικα, σχ.
4°, σελ. 40 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Μαντινάδες, ριζίτικα τραγούδια, γλωσσάρι (προϊόν ατομικής δημιουρ-
γίας εμπνευσμένης από τη λαϊκή παράδοση).

39. 4783Α, Σήφης I. Πετράκης, Ιστορίες τσ' Ασιγωνιώτικης ρίζας, σχ.
8°, σελ. 173 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: 41 ακονογραφημένα αφηγηματικά κείμενα, στα οποία γίνεται σύντομη πα-
ρουσίαση της ιστορίας του χωριού Ασή Γωνιά Χανίων, των παραδόσεων και του πολιτισμού
του. Περιλαμβάνουν ειδήσας για την ποιμενική και την αγροτική ζωή, την κοινωνική οργάνωση,
τη μαντική και τη λαϊκή μετεωρολογία, τη λαϊκή λατρεία, την πανίδα και τη χλωρίδα, τη λαϊκή
αρχιτεκτονική, τοπικά ανέκδοτα και ιστορίες.

40. 4783Β, Σήφης I. Πετράκης, Το ξερίζωμα του ασφενδάμου. Ηθο-
γράφημα, σχ. 4°, σελ. 55 (φωτοαντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσας για τη ζωή των Κρητών μεταναστών στην Γερμανία.
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41. 4783Γ, Σήφης I. Πετράκης, Ιστορίες της ορεινής μαδαριώτικης γης
από την Ασιγωνιά του Μέσα Αποκόρωνα. Αφηγήματα, σχ. 4°, σελ. 111 (φωτο-
αντίγρ.).

Περιεχόμενα: Ειδήσεις για την τοπική ιστορία, τις τεχνικές (καρβουνοποιία, βαφική,
ασβεστοποιΐα), την ποιμενική ζωή, την αστρολογία (αποφράδες), την αρχιτεκτονική, την
τυροκομία, την ελαιοπαραγωγή, τη λαϊκή λατρεία, την κοινωνική οργάνωση, καθώς και
στοιχεία από την προφορική παράδοση (μοιρολόγια, παραδόσας, τοπικά ανέκδοτα, μαντι-
νάδες) και την προφορική ιστορία (Μακεδονικός Αγώνας, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, γερ-
μανική Κατοχή, εμφύλιος).


