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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΑΤΜΕΡΟΤ - ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1

"Εβαλε τον παραυλακιστή, τον παραζνγιαστη, τον παραμν-
λωνά και τον κατ άλαλο.

"Εβαλε την άποστρέφονσα τα νήπια και την άποκαλόγρηα.
Και στην ακρη, σχεδόν απόκρυφο, τ' ακοίμητο σκουλήκι2.

Ή εξέλιξη και άνάπτυξη των μετρικών συστημάτων είναι άνάλογη με την πρό-
οδο και εξέλιξη των κοινωνιών και τών πολιτισμών, πού τά χρησιμοποιούν, καθώς
μάλιστα ή χρήση μέτρων και σταθμών θεωρείται γενικώς κριτήριο άνώτερου πολιτι-
σμού και διαφοροποιεί τους πρωτογόνους από τους πολιτισμένους λαούς. Ή εξέλιξη
αύτη διακρίνεται άδρομερώς σε δύο περιόδους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ή πρώ-
τη και εκτενέστερη χρονικά περίοδος εχει ως κύριο χαρακτηριστικό τή σχετικότη-
τα, ή οποία απορρέει από την αντίληψη ότι ό άνθρωπος και το σώμα του άποτελεΐ
«μέτρον παντός». Οί προσπάθειες γιά αντικειμενικότερες και ανεξάρτητες άπό τό
ανθρώπινο σώμα και τις δυνατότητές του μετρήσεις διαρκούν αιώνες και αποκτούν
σάρκα και οστά στο πλαίσιο τών διακηρύξεων της Γαλλικής Επαναστάσεως, οπότε
αρχίζει ούσιαστικά ή δεύτερη περίοδος έξέλιξης τών μετρήσεων, ή οποία φθάνει
μέχρι σήμερα. Τό γεγονός, ότι οί μετρήσεις δεν άφορουν μόνο τις εμπορικές συναλ-
λαγές μεταξύ τών ανθρώπων, αλλά με βάση τήν ικανοποίηση τών καθημερινών αναγ-
κών ανταλλαγής άγαθών άγγίζουν θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και θεσμών, όπως
ή άδικία και ή απόδοση δικαιοσύνης, ή τιμωρία τών παραβατών στο πλαίσιο της άν-

1. Ή μελέτη προεκτείνει καΐ σχολιάζει άπόψεις, οί όποιες είχαν διατυπωθεί συνοπτικά στή
διδακτορική μου διατριβή μέ θέμα «Νεοελληνική Μετρολογία. Συμβολή στή μελέτη τών μέτρων
και σταθμών», 'Αθήνα 1990.

2. Άπό τό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Λεπτομέρειες στήν Κύπρο», Ημερολόγιο Κατα-
στρώματος Γ' (Γιώργου Σεφέρη, Ποιήματα, έβδομη έκδοση, "Ικαρος, Αθήνα 1967, σ. 239).
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θρωπίνης ή της θείας δικαιοσύνης, οί άντιλήψεις των λαών γιά τη συμβολική σημα-
σία των μετρήσεων, έχουν συνδεθεί με την άπόδοση δικαιοσύνης στήν επίγεια άλλα
και στήν μετά θάνατον ζωή.

Και ένώ ή ακριβής μέτρηση αποτελεί σέ κάθε έποχή το ιδανικό κοινωνικό ζη-
τούμενο, ό απόλυτος υπολογισμός των παρεχομένων άπό τον Θεό αγαθών (καρπών,
ζώων) άλλα και τών άνθρώπων, θεωρείται κατά τή λαϊκή άντίληψη άμάρτημα,
άφου κατά τήν παράδοση της 'Αγίας Γραφής τις μετρήσεις επινόησε και έφήρμοσε
ό Κάιν, ένώ ό Διάβολος εδωσε στον Δαβίδ τήν ιδέα νά μετρήσει τον περιούσιο λαό
του Θεου, τους Εβραίους. 'Η σημασία, λοιπόν, του μέτρου και του δι* αύτοΰ άκρι-
βοΰς ύπολογισμου οδήγησε στή δημιουργία μιας σειράς σχετικών προκαταλήψεων
και δεισιδαιμονικών συνηθειών του λαοΰ.

Οί παραδοσιακές επιστήμες άναζητοΰν στις μετρήσεις τό άμετάβλητο και στα-
θερό. Δεδομένου, όμως, ότι δεν υπάρχει τίποτε άμετάβλητο στή ζωή, ό πολύπειρος
παραδοσιακός άνθρωπος είναι εξοικειωμένος μέ μέτρα άπό φθαρτό υλικό και κατά
προσέγγιση μετρήσεις. "Εθεσε, λοιπόν, 6πως ήδη άναφέρθηκε, τον εαυτό του στο
κέντρο του μετρικού συστήματος (άνθρωποκεντρικό σύστημα μετρήσεών), άξιο-
ποιώντας προς τό σκοπό αύτό τό σώμα, τα μέλη (πόδι, χέρι, δάκτυλος πήχης, πι-
θαμή, νύχι κ.ά. ), τις αισθήσεις και τις φυσικές του δυνατότητες (όραση, άκοή, βά-
δισμα, βολή κ.ά.). Τήν άσφάλεια τών έκάστοτε προτύπων τών μέτρων έμπιστεύτηκε
συνήθως στή θρησκευτική εξουσία (ιερά, ναούς) και στον κοινωνικό ελεγχο και δευτε-
ρευόντως στήν κρατική-κοσμική εξουσία. "Ετσι οί Εβραίοι τή φύλαξη τών προτύ-
πων είχαν άναθέσει στο ναό του Σολομώντος, οί Ρωμαίοι στο Καπιτώλιο και δ 'Ιου-
στινιανός στο ναό της 'Αγίας Σοφίας. Σέ ορισμένες περιπτώσεις τά πρότυπα έπαιρ-
ναν τό ονομά τους άπό τό ναό στον όποιο φυλάσσονταν3. 'Η κατάθεση τών προτύ-
πων τών μέτρων στο ναό, μέ τήν έπιρροή πού ή θρησκεία άσκοΰσε στο λαό δλων τών
κοινωνικών τάξεων, έξασφάλιζε τουλάχιστον θεωρητικά τήν προστασία τών άσθενε-
στέρων τάξεων άπό τήν αυθαιρεσία τών 'ισχυρών4.

Οί προσπάθειες νά ληφθούν μέτρα, τά όποια νά προστατεύουν τους συναλλασσο-
μένους άπό ενδεχόμενες παραβιάσεις τών σχετικών μέ τις μετρήσεις κανόνων, άλλά και
οί συχνές άναφορές σέ παραβάσεις φανερώνουν τήν ύπαρξη του προβήματος σέ δλεςτίς
οργανωμένες κοινωνίες. Στήν 'Αγία Γραφή άναφέρεται «ζυγοί δόλιοι, βδελυγμα ενώ-
πιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιον δεκτόν αύτω ))5, άλλά και ((ου ποιήσεις αδικον κρί-

3. W i t ο 1 d Κ u 1 a, Measures and Men, Princeton, New Jersey 1986, σ. 81.

4. Στήν Πολωνία οί γεωργοί συχνά κατέθεταν τά μέτρα στήν έκκλησία γιά προστασία άπό τήν
αύθαιρεσία τών τσιφλικάδων, Κ u 1 a, Measures, ο.π.

5. Παροιμίαι, 11,1. Βλ. και Α ί κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρο-
λογία, ο.π., σ. 114 κ.έξ.
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σιν εν μέτροις και εν σταθμοϊς και εν ζνγοϊς. Ζυγα δίκαια και μέτρα δίκαια και χοι-
ηξ δίκαιος εσται ύμιν ))6. Ή μή νόθευση τών μέτρων και ή άποφυγή της αδικίας, ή
οποία προκύπτει ως συνέπεια της χρήσεως νοθευμένων μέτρων και σταθμών, περι-
λαμβάνεται ως ήθική έντολή στή Βίβλο καϊ απευθύνεται σε δλους. Ή λαϊκή παροι-
μία συμβουλεύει: «'Ακριβά πούλιε, μα δίκια ζύγιζε»7, άν και στην άλλη ζωή σκληρή
τιμωρία περιμένει τόσο τόν κακοζυγιστή δσο και τον άκριβοπωλητή, όπως άναφέρει
τό δημοτικό τραγούδι:

Να μην έβαροζνγιαζες, να μην άκριβοπονλιεςΒ,

ενώ στά κάλαντα του Λαζάρου άναφέρεται:

Οι κλέφτες και οι κόλακες κι οι στραβοζνγιστάδες
στον ποταμό τόν πύρινο εϊν' καταφρονιτάδες.
Πραματεντάδες δόλιοι, το ψέμα σαν αλήθεια,
στο σκότος μέσα βρίσκονται και βράζουν με την πίσσα9

κι άλλου:

"Οσοι ξιγκοζνγιάζοννε, οί ξιγκοζνγιστάδες,
στην πίσσα και στην κόλαση μαζι με τους ληστάδες10.

ζυγαριά άπό μόνη της: *Ίσια είναι κι Ισια δίνει,

την άλήθεια μόνο κρίνει11.

"Οταν οι άγορανομικοί έλεγχοι είναι ούσιαστικοί, οί θεσμοί διοικητικού ελέγ-
χου έχουν τή δυνατότητα νά προστατεύσουν τους συναλλασσομένους άπό τή νοθεία

6. Λευιτικόν, 19, 36.

7. Μιλτ. 'Α. Λουλουδοπούλου, Ανέκδοτος συλλογή ήθών, δημ. τραγουδιών (...)
τών Καρυών (έπαρχίας Καβακλή), εν Βάρνη 1903, σ. 85.

8. Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής υλης και έθίμων του έλλη-
νικου λαου, έν Πάτραις 1887, σ. 125, 94 και Μ. Λ ε λ έ κ ο υ, Δημώδης 'Ανθολογία, 1868, έν 'Α-
θήναις, σ. 18-19, άρ. 9.

9. Κ. Σιαμπανοπούλου, Οί Λαζαρίνες, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 72.

10. Σπουδαστήριο Λαογραφίας Παν/μίου 'Αθηνών, χ/φο 434, σ. 14 ("Αργός 'Αργολίδος,
συλλ. Αίκ. Καπράνου, 1968).

11. Ε ύ ρ. Π. Μ α κ ρ ή, Ζωή και παράδοση τών Σαρακατσαναίων, 'Ιωάννινα 1990, σ. 286.
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τών μέτρων12. Οί συντεχνίες στή Θράκη, γιά παράδειγμα, επιβάλλουν ποινές «κα-
τά τών πταιστών μαϊστόρων», υλικές και ήθικές, δηλαδή, χρηματικό πρόστιμο, εκ-
δίωξη άπό τή συντεχνία, άπαγόρευση εξασκήσεως έπαγγέλματος και σπανίως πρό-
σκαιρη φυλάκιση, έξορία ή σωματική ποινή (ραβδισμός), οπως συμβαίνει μέ «άρτο-
πώλη, πωλήσαντα έλλιποβαρή άρτον»13.

Συχνά ή αδικία προέρχεται άπό τήν πλευρά του κράτους. Τότε οί άντιδράσεις
τών άδικουμένων άποβλέπουν κυρίως στον περιορισμό ττις άδικίας. Ή άντίδραση
αυτή, ή οποία συνδέεται μέ γενικότερα αιτήματα γιά περιορισμό της κοινωνικής άδι-
κίας, έκφράζεται ε'ίτε εναντίον τών οργάνων της διοίκησης ε'ίτε μέ τήν ψήφιση άπο-
φάσεων του «κοινού» για τή λήψη μέτρων τιμωρίας «έξωτερικώς και θρησκευτικώς»
εναντίον όλων εκείνων, οί όποιοι έπιδίδονται σέ νόθευση τών μέτρων και σταθμών.
eH έκμετάλλευση τών πολιτών άπό τό κράτος υπήρξε μεγάλο πρόβλημα του ελληνι-
κού χώρου ιδιαίτερα σε περιόδους δουλείας14. "Οπου λειτουργούσαν οί θεσμοί της αύ-
τοδιοίκησης, ενεργοποιούσαν άποφάσεις γιά εκκλησιαστική ή «έξωτερική» (διοικη-
τικής φύσεως) τιμωρία. Ό κολασμός μάλιστα δέν άποβλέπει στήν τιμωρία μόνο
του χρήστη νόθων μέτρων και σταθμών άλλά και του κατασκευαστή, ό όποιος θεω-
ρείται υπεύθυνος γιά τή δολιότητα15. Σέ νομοκάνονα του Γεωργίου Τραπεζουντίου,.
γιά παράδειγμα, άναφέρεται ρητώς: «άλλοίμονον εις εκείνους όπου... πλησιάζουν το
χωράφι τους είς αλλουνού χωράφι δια νά αφαιρέσουν κανένα πράγμα του γειτόνου»16γ
ένώ ό Ιερόθεος Παροναξίας εκδίδει τό 1824 άφοριστικό για πράξη κλοπής στον πύρ-

12. Γ. Λεοντσίνη, Λειτουργία του συστήματος μετρήσεων, σ. 8.

13. Ελένης Β ο υ ρ α ζ έ λ η-Μ α ρ ι ν ά κ ο υ, Αί έν Θράκη συντεχνίαι τών Ελλήνων
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Θεσ/νίκη 1950, σ. 109, οπού άξιοποιεΐται πληροφορία τήν οποία παρέχει
ό Castellan (Lettres sur la Grece, part 2, 1811, σ. 220).

14. Ή έκμετάλλευση, βεβαίως, δέν ίχει σχέση μόνο μέ ξένες κυριαρχίες. "Ετσι στά τσιφλίκια
της Θεσσαλίας οί κολλήγοι ήσαν θύματα αδικίας άπό τους μπακάληδες, οί όποιοι συνήθως είχαν
δύο ζυγαριές. Μιά γιά νά πωλούν (350 δράμια) και μία γιά νά άγοράζουν (450 δράμια) (Σ ο φ.
Τριανταφυλλίδου, Οί κολλίγοι της Θεσσαλίας, 'Αθήνα 19742, σ. 103). Και οί μπακά-
ληδες του Γαρδικίου Άσπροποτάμου Τρικάλων, πού άποτελουσαν πολυμελή επαγγελματική τάξη
στά άστικά κέντρα της Θεσσαλίας, οπού έργάζονταν, χρησιμοποιούσαν άλλη ζυγαριά γιά τήν άγορά,
τήν «άγόρω», μέ έπιπλέον δράμια, και άλλη γιά τήν πώληση. Πληροφορία άπό έπιτόπια έ'ρευνα,
Γαρδίκι 1993.

15. Περισσότερα γιά τό θέμα βλ. Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, ο.π. σ. 114-

116.

16. Χαράλαμπου Κ. Παπαστάθη, Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζουντίου, Έπετη-
ρίς του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τ. 27-28 (1980-81), 1985, σ.
380-381.
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γο του Νικολάου Κορονέλλου, στο όποιο άναφέρεται: «Τόσον τους κλέπτας, όσον καϊ
τους ήξεύροντας, τους εχομεν άφωρισμενους, κατηραμένους, ασυγχώρητους και άλυ-
τους,, μετά θάνατον...»17.

'Η άνάπτυξη τών λειτουργιών του Κράτους οδήγησε σταδιακά στήν εισαγωγή
μετρικού συστήματος με τήν εγγύηση της πολιτείας. "Ετσι τά πρότυπα τών μέτρων
φυλάσσονταν σε Κρατικές * Υπηρεσίες. Στο φρούριο του 'Αγίου Πέτρου και Παύλου
διατηρούσε, γιά παράδειγμα, ή Τσαρική Ρωσία τά πρότυπα τών μέτρων. Ή Γαλλική
Επανάσταση μεταξύ τών άλλων επέβαλε ενιαίο μετρικό σύστημα, τά πρότυπα του
οποίου φυλάσσονταν στο μέγαρο τών Σεβρών. Τό πρότυπο μέτρο τών Σεβρών έγινε,
ώς γνωστόν, τό πρότυπο μέτρο γιά τό παγκόσμιο σύστημα τών μετρήσεων18.

Σέ άγροτικές κοινωνίες μέ βασική μονάδα προσδιορισμού της αύτάρκειας τήν
ανάγκη έπιβίωσης τών μελών της οικογένειας, οί μετρήσεις περιβάλλονται άπό μία
σειρά προκαταλήψεων, πού άπηχοΰν πρωτόγονες δοξασίες και συμβολισμούς. Ή ά-
πήχηση της Γραφής, πού ήδη άναφέρθηκε, σύμφωνα μέ τήν οποία τις μετρήσεις
έπινόησε ό Κάιν, εισάγοντας με τόν τρόπο αυτό τά πρώτα σπέρματα του άνταγωνι-
σμου και της άδικίας19, οδήγησε στήν άντίληψη ότι ή μέτρηση της παραγωγής άπο-
τελεΐ άμάρτημα. Ή κατανάλωση μάλιστα μετρημένων καρπών πιστεύεται οτι προ-
καλεί άσθένειες, όπως βρογχοκήλη. "Ετσι μετά τόν άλωνισμό ό καρπός υπολογίζεται
μέ τό μάτι, μέ τό φτυάρι ή τό δικράνι κατά προσέγγιση. Ό δεκατιστής τόν μετράει μέ
ειδικό σκεΰος-μέτρο. Ή λαϊκή άποψη ότι τό μέτρημα «φέρνει γρουσουζιά» μ£ άπο-
τέλεσμα «νά φαν τό γέννημα τά μαμούδια»20 (= ζωύφια) ή ότι ή έπόμενη σοδειά θά
είναι μικρότερη, είναι ευρέως διαδεδομένη. Ό ιδιοκτήτης κοπαδιού άποφεύγει, επί-
σης, νά άνακοινώσει τόν άκριβή άριθμό τών αιγοπροβάτων του, έπειδή φοβάται μή-
πως «ματιαστούνε και άρρωστήσουν»21. «Άπό τά μετρημένα τρώει ό λύκος»22. 'Ανά-
λογες άντιλήψεις είναι γνωστές και στόν υπόλοιπο εύρωπαϊκό χώρο23. Ακόμη και
οί άναλογίες γιά τήν παρασκευή ενός φαρμάκου (Πολωνία, β' μισό του 19ου αίώ-

17. Βασ. Σφυρόερα, Κυκλαδικά έγγραφα έξ ιδιωτικών συλλογών, Έπετηρίς Εταιρείας
Κυκλαδικών Μελετών, τ. 5 (1965-66), σ. 653.

18. Στήν Ελλάδα τό διεθνές μετρικό σύστημα καθιερώνεται τό 1959. Βλ. Α ί κ. Π ο λ υ μ έ-
ρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρολογία, σ. 98-100.

19. Κ u 1 a, Measures, δ.π., σ. 13.

20. ΚΑ, άρ. 4283, σ. 150.

21. ΚΑ, άρ. 2293, σ. 74.

22. ΚΑ, άρ. 4172, σ. 324. II α ν τ α ζ ή Κοντομίχη, Τό νοικοκυριό του χωριάτικου
σπιτιού στή Λευκάδα, 'Αθήνα, 1985, σ. 199: «Ό λύκος άπ* τή μετρητούρα τρώεο>.

23. Kul a, Measures, δ.π., σ. 13-14.



Είκ. 1 Εθιμικό ζύγισμα στή γέμιση του φεγγαριού
(Πύργοι Δράμας 1964, φωτ. Γ. Ν. Λίκατερινιδη).
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να) προσδιορίζονταν μέ το μάτι και όχι μέ το ζύγι, έπειδή έπικρατουσε ή άποψη οτι
τό φάρμακο έχει εύνοϊκή έπίδραση στον άρρωστο, μόνον δταν δίνεται χωρίς μέτρημα
και μέ άγνή διάθεση24.

Τό ζύγισμα άνθρώπινου σώματος, γιά τάν άκριβή προσδιορισμό του βάρους του,
συνηθίζεται νά γίνεται σέ ορισμένες μόνον περιστάσεις και προσλαμβάνει συμβολικό
χαρακτήρα. Γιά παράδειγμα, στήν περιοχή της Δράμας, «δταν γεμίζη τό φεγγάρι,
τότε ζυγίζονται για νά γεμίσουν οκάδες»25 (Είκ. 1), ένώ στο Μονοδένδρι του Ζαγορίου
τό ζύγισμα τών άνθρώπων γίνεται τήν Πρωτομαγιά «γιά νά ίδοΰν πώς θα πάν τή χρο-
νιά πού έρχεται, γιά νά μήν άχαμνήνουν ( = άδυνατίσουν )26. Τό ζύγισμα τήν ήμέρα της
εορτής άγίου, όπως του 'Αγίου Γεωργίου, άποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στή Θράκη
«ζυγίζονταν τ' "Αη-Γιωργιοΰ. Τό 'χαν σέ καλό»27. Ζυγίζονταν όλοι τήν ήμέρα του
Άγίου Γεωργίου γιά νά δουν αν πήραν ή έ'χασαν βάρος τή χρονιά πού πέρασε και νά
μαντέψουν πώς θά πάει ή υγεία τους τή χρονιά πού έ'ρχεται. Στήν περιοχή της Σιντι-
κής Σερρών τήν 'ίδια ήμέρα σέ σπίτια πού γιορτάζουν «συνηθίζουν νά ζυγίζουν τους
έπισκέπτες μέ καντάρι γιά τό καλό του χρόνου»28. Στήν περιοχή της Καστοριας «στή-
νουν τή ζυγαριά στολισμένη μέ πράσινα κλαδιά και ζυγίζονται όλα τά μέλη της οικο-
γένειας»29. Τό έ'θιμο έπιχωρίαζε και στή Θεσσαλία30, τή Στερεά Ελλάδα και τήν
Πελοπόννησο. Ό Δημ. Καμπούρογλου αναφέρει στίχους, πού τραγουδούσαν οί 'Α-
θηναίοι κατά τήν ήμέρα του Πάσχα, «δτε έζυγίζοντο»31. Στο πανηγύρι της Πρου-

24. Kuka, Measures, δ.π,, σ. 13.

25. ΚΑ, άρ. 2896, σ. 28. Βλ. και Γ. Ν. A I κ α τ ε ε ρ ι ν ί δ η, Γιορτές και Δρώμενα στο
Νομό Δράμας. Δράμα 1997, σ. 63.

26. Α ί κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Νεοελληνική Μετρολογία, δ.π., σ. 118.

27. Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας (στό έξης: ΖΕΑ), τευχ. 3, σ. 54 και
ΚΑ, άρ. 176, σ. 82.

28. ΚΑ, άρ. 2054, σ. 7. Στή Χαλκιδική τό ζύγισμα γίνεται τήν ήμέρα του Άγίου Γεωργίου.
Στήν 'Αρναία τό ζύγισμα γίνεται μέ καντάρι στό χώρο του άρχοντικοΰ. (Μικρές Ειδήσεις, περ.
«Αρναία», 2τ. ΣΤ' (1993), τευχ. 19, σ. 8 και Μελετώντας τήν παράδοση, περ. Γυμνασίου Κασσάν-
δρας Χαλκιδικής, τευχ. 1 (1986), σ. 70).

29. ΚΑ, άρ. 1103, σ. 39 (Καστανόφυτο) και ΚΑ, άρ. 1100 Δ', σ. 19 (Άργος Όρεστικό).
Στή Νάουσα και στό Πολύφυτο Κοζάνης ζυγίζονταν έπίσης τού 'Αγίου Γεωργίου στήν πλατεία
και συνέκριναν τό βάρος τους μέ έκεΐνο της περασμένης χρονιάς. (Μ ά ρ κ,ο υ Μαρκοπούλου,
Τό Πολύφυτο Κοζάνης, Θεσ/νίκη 1991, σ. 63 και Ν. Σ π ά ρ τ σ η, Πασκαλιά άλλοτε και τώρα,
περ. Νιάουστα, ίτ. Δ' (1980), τευχ. 10, σ. 28).

30. 'Ιστορικό Λεξικό, άρ. 1034, σ."191 (Άμπελος Σοφάδων Καρδίτσας, Συλλ. Άναστ. Κα-
τσίκη, 1973).

31. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία της 'Ιστορίας τών Αθηναίων, τ. 3, έν Αθή-
ναις 1892, σ. 245: «"Υπνος και φαγί και καλή άναπαή και κακό σου θέλω 'γώ;

και της τύχης τά γραμμένα τί τόν μέλλουν τόν καθένα».
Τούτον τόν στίχον ελεγον κατά τήν ήμέραν του Πάσχα, δτε έζυγίζοντο».
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σιώτισσας, στήν Εύρυτανία, πήγαιναν «ένας νά έξομολογηθή, άλλος ν' άνάψει τή
λαμπάδα του, άλλος νά ζυγιάσει το παιδί, νά γυρίσει το βάρος του σέ λάδι κι άντίς
γι' αυτό νά δώσει όσα κάνει λεφτά στήν Παναγιά»32. Συμβολική ζύγιση τών εορτα-
στών και ιδιαίτερα τών παιδιών γινόταν και στον Απάνω Τυρό Κυνουρίας. «Στήν
Άπάνου γειτονιά γιορτάζει ή Παναγία τό Δεκαπενταύγουστο. 'Εκεί τά παλιά χρό-
νια είχαν ενα καντάρι και τό εδεναν σε μιάν έλιά και πήγαιναν οί πατεράδες τά μικρά
παιδιά, άκουμποΰσαν έκεινα τό χέρι τους στο καντάρι και φώναζε κάποιος: «Χίλιες
οκάδες! — Δυό χιλιάδες οκάδες!». Τάχα ότι ζυγίστηκε τό παιδί και βρέθηκε όχι
άστενιάρικο, άλλά θεόβαρο και σκαστό άπό υγεία. Πλήρωνε έ'πειτα ό πατέρας μιά
δραχμή στήν Παναγία. Αυτό γινότανε γιά τήν υγειά. Τό 'χανε έθιμο εκείνη τή μέ-
ρα»33. Σέ δίστιχο άπό τήν 'Αρκαδία ή εικόνα του ζυγοΰ της Δικαιοσύνης είναι προ-
φανής:

'Ανάμεσα στον ούρανό κρέμεται 'να σατέρι
κι έκεΐ θά πά ' νά ζυγιαστώ, γιά νά σέ κάνω ταίρι34.

Ή μέτρηση του μήκους (ΰψους) του άνθρώπινου σώματος ή μελών του έ'χει
σχεδόν πάντοτε συμβολική ή μαγική σημασία. Μιά κλωστή ή μιά ταινία πού άντι-
στοιχεΐ με τήν περίμετρο του κεφαλιού ενός συγκεκριμένου άτομου μπορεί νά εναπο-
τεθεί στο εικόνισμα άγίου γιά θεραπευτικούς λόγους (πονοκέφαλος κ.ά.), έφ' δσον
πιστεύεται ότι άντιπροσωπεύει τόν άσθενή35. Ή διαφορά του μέτρου του βραχίονα
ή της γροθιάς, πριν και μετά τήν απαγγελία έπωδής γιά τόν «άβασκαμό», άποδει-
κνύει ότι κάποιος είναι ή 6χι ματιασμένος36. Τό υψος άνθρώπου δεν μετράται σχεδόν
ποτέ άπ' εύθείας μέ τήν τοποθέτηση μετρικού οργάνου έπάνω στο σώμα του, άλλά μέ
τό άντίστοιχό του υψος πάνω σέ τοίχο, δένδρο κ.ά. Τό άντίθετο θεωρείται «γρουσου-
ζιά. Μόνο τους πεθαμένους μετράνε»37 μέ αύτό τόν τρόπο.

Στή Σκύρο, τή Ζάκυνθο, τή Θράκη κ.ά., δταν κάποιος πεθαίνει, «παίρνουν μέ
μιά κλωστή ή μ' έ'να σπάγγο τό μέτρο του πεθαμένου, δσο είναι τό μάκρος του. Αύτό
τό χώνουν μέσα σέ μιά τρύπα του τοίχου πάνω άπό τήν πόρτα του σπιτιού, γιά ν' ά-

32. Δημ. Αουκοπούλου, Στ' "Αγραφα. Ένα ταξίδι. Έν 'Αθήναις 1929, σ. 5!.

33. Κ ω ν. Ρωμαίου, Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν περιοχήν Τυρου Κυνουρίας
(28 Ίουλ. - 8 Αύγ. 1964), Έπετηρίς του Λαογραφικού 'Αρχείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 17,
έν 'Αθήναις 1965, σ. 186.

34. Νίκου Β έ η, Τραγούδια του Μαινάλου (δίστιχα της αγάπης), περ. «Ακρίτας» 'Αθη-
νών, Ζτ. (1904-1905), τόμ. Α' (1904), σ. 58.

35. ΚΑ, άρ. 4223, σ. 174.

36. ΚΑ, άρ. 3358, σ. 35.

37. ΚΑ, άρ. 2294, σ. 140.
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φήσει τήν τύχη του ό πεθαμένος, νά μήν τήν σηκώση και τήν πάρη άπό τό σπίτι»38.
Στήν περιοχή της Άδριανουπόλεως της Άν. Θράκης «μετρούν τό άνάστημα του νε-
κρού μέ βαμβακερή κλωστή και τήν μεταποιούν είς λαμπάδα, τήν όποια και άμέσως
άνάπτουν άνωθεν της κεφαλής του νεκρού»39, ένώ στήν Αιτωλία κ.τ. «παίρνουν μέτρο
μ' ένα φιτίλι 'ίσιο μέ τό μπόι του νεκρού και μ' αυτό φκειάνουνε τό ψυχοκέρι. "Οσο
κερί άπ' αυτό μείνει άκαγο τό κόβουν σέ τρία κεριά και τό άνάβουν στό κιβούρι και
ρίχνουν και νερό»40. Στήν Άν. Θράκη «τό κιβούρι τό κάνουν έξω άπό τήν πόρτα
του νεκρού. Τό μέτρο τό παίρνουν μέ άγρια κληματσίδα και τήν βάζουν μέσα στον
τάφο»41, ένώ στήν Άρτοτίνα της Αιτωλίας «παίρνουν μέτρο άπό τό λείψανο μέ μιά
βέργα άπό βάτο. Μ' αύτό μετράνε τά σανίδια και τά κόβουνε 'ίσια ίσια. "Άν τήν
φκιάσουνε μεγαλύτερη πεθαίνει κι άλλος άπ' τό σπίτι. Τό μέτρο αύτό, δηλ. τό βάτο,
τό κόβουν και τό κάνουν τρεις σταυρούς και τους πετάνε στήν κάσσα πριν τόν χώ-
σουν»42.

Ή άντίληψη οτι τό άντίστοιχο του μέτρου (υψους) του άνθρώπου άντιπροσω-
πεύει τόν 'ίδιο τόν άνθρωπο, έκτος άπό τήν περίπτωση του νεκρού, ισχύει και γιά τή
σκιά του. "Ετσι ή θεμελίωση οικοδομικού έ'ργου γίνεται όχι μόνο μέ τή θυσία ζώου
ή άνθρώπου43 άλλά και μέ τό κτίσιμο της σκιάς του στά θεμέλια. Συχνά μετρούν κρυφά
τή σκιά άνύποπτου περαστικού, συνήθως ηλικιωμένου, και τό νήμα πού άντιστοιχεΐ
στό μήκος της τό κτίζουν κάτω άπό τόν θεμέλιο λίθο της οικοδομής44.

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί λαϊκές έσχατολογικές άντιλήψεις γιά
όσους στήν επίγεια ζωή τους παραβιάζουν τούς κανόνες της κοινωνικής δικαιοσύνης
και- συμπεριφοράς45. Βεβαίως οί άντιλήψεις γιά τή «Μέλλουσα Κρίση» και τήν τι-

38. Γ. Α. Μ έ γ α ς, ΖΕΑ, 1, σ. 178. Πρβλ. Ζ. Ξηροτύρης, Έθιμα, σ. 66: Στή Ρούμελη
«του νεκρού τ' άνάστημα τό μετρούν μέ τό σκοινί. "Ετσι δέν παίρνει τίποτα μαζί του, γιατί όλα είναι
μετρημένα».

39. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, σ. 174.

40. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1 ο.π., σ. 172.

41. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, δ.π., σ. 179.

42. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΛ, τευχ. 1, δ.π. σ. 179.

43. Βλ. εκτενώς Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Ή θυσία είς οικοδομήματα, ΕΕΒΣ, τ. 45
(1981 ), σ. 43 και Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδη, Νεοελληνικαί αίματηραί θυσίας 'Αθήνα
1980.

44. Δ η μ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, δ.π. σ. 52 και 59-62 και Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Λαο-
γραφικά, τ. Α', Δημώδεις παραδόσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 237-238.

45. Ή άντίληψη ότι ύπάρχει κρίση ένώπιον του Θεοΰ είναι κοινός τόπος. Στήν Κρήτη, γιά
παράδειγμα, τραγουδοΰν τά δίστιχα:

Ταχιά στήν κρίση του Θεοΰ έκειά σέ θέλω νά 'σαι,
νά λέω 'γώ τά κρίματα κι έσύ ν' άπηλογασαι.
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μωρία τών νεκρών γιά πράξεις τους στήν επίγεια ζωή προϋποθέτουν τήν πίστη γιά τήν
ύπαρξη ζωής μετά θάνατον. Πάνω σ* αύτή τήν πανάρχαια αντίληψη στηρίζεται τό
άπέραντο μυθολογικό και φιλοσοφικό υλικό γιά τόν Κάτω Κόσμο και τόν "Αδη, τό
όποιο οδήγησε και στή δημιουργία μιας σειράς λαϊκών διηγήσεων και έσχατολογι-
κών άπόψεων μέ ιδιαίτερη έ'ξαρση γύρω άπό τις μεγάλες χρονικές καμπές, όπως τά
έτη 1.000 και 2.000. Σύμβολα και πρότυπα της έπίγειας ζωής μεταφέρονται στήν
«άλλη ζωή», όπου ή «Δευτέρα Παρουσία» άποτελεΐ τήν μεγάλη δίκη, ή οποία θά
άποδώσει Δικαιοσύνη στον καθένα σύμφωνα μέ τά έ'ργα του46 (Είκ. 2).

Στή Μήλο πιστεύουν ότι «άμα σκορσόζύαζε (= κακοζύγιζε) στή ζωή του, δέν
έβγαινε γρήγορα ή ψυχή. Μπορεί και μιά βδομάδα νά βασανιζότανε. Και γιά νά βγει,
νά έξεμισ.τευτεΐ, παίρνανε ένα καντάρι και τό βάνανε στο κρεββάτι δίπλα του και ξε-
ψυχοΰσε»47. Στήν Καμαρίνα του Σουλίου «βάνουν τό στατέρι κοντά γιά νά ξεψυχή-
σει εύκολα ό άρρωστος»48. Συνήθως στον πειρασμό «νά παραζυγιάζει» έμπαινε ό μυ-
λωνάς. "Ετσι στις παραστάσεις της Κόλασης στις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες τών
χριστιανικών ναών μεταξύ τών άμαρτωλών49 πού τιμωρούνται μέ μεγάλη συχνότη-
τα παρουσιάζεται ό «μυλωνάς πού βαρυξαγιάζει»50.

Δέν ήταν κρίση νά μέ πας, κριτής να πά' μέ κρίνεις,
μόνο μ' άφήκες στό Θεό τά δίκια πού κρίνει !

ΚΑ, άρ. 1105, σ. 182 (Μαρία Α ι ο υ δ ά κ ι, Άν. Κρήτη, 1937 ).

46. Βλ. γενικά Hans-Georg Beck, Die Byzantiner und ihr Jenseits. Zur Entste-
hungsgeschichte einer Mentalität, München 1979 και Leopold Kretzenbacher, Versöhnung
im Jenseits, München 1972. Πρβλ. Στέλιου Λ α μ π ά κ η, Οί καταβάσεις στόν Κάτω Κό-
σμο στή βυζαντινή και στή μεταβυζαντινή Λογοτεχνία, 'Αθήνα 1982. Περισσότερα βλ. Γ. Κ. Σπυ-
ρί 8 ά κ η, Τά κατά τήν τελευτήν έ'θιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, ΕΕΒΣ, τ. 20
(1950), σ. 95-98.

47. ΚΑ άρ. 2339, σ. 134.

48. Κ. Α. Ρ ω μ α ί ο υ, Τό ύνί κατά τόν γάμον, Λαογρ. 7 (1923), σ. 353 (= Μικρά Μελετή-
τήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 239). Ό Κ. Α. Ρωμαίος συνδέει τή χρήση του στατεριοΰ κατά τό
ψυχορράγημα γιά τή διευκόλυνση του έτοιμοθάνατου μέ τά διαβατήρια έθιμα, όπως ή συνήθεια στόν
Ταξιάρχη του Θέρμου Αίτωλο-ακαρνανίας, όπου ((τυλίγουν τό ύνί και τό στατέρι σ' ένα μπάλωμα
μαΰρο, τά βάνουν στήν πόρτα και Οά τά δρασκελίση ή νύφη» (δ.π., σ. 348).

49. Οί τιμωρίες τών άμαρτωλών είναι άνάλογες μέ τά άμαρτήματα πού διέπραξαν. "Ετσι ο-
ποίος δέν δίνει ένα ποτήρι νερό σέ ξένο, στόν Κάτω Κόσμο θά τρώει σέ μια σκάφη μ' ένα χοίρο (ΚΑ,
άρ. 2042, σ. 2. Βαρελαΐοι Μαρμαρίου Εύβοιας, 1953, Άν. Δ. Βλάχου), ένώ όποιος παρέχει στέγη
και τροφή στούς ξένους «θά τό βρει στόν Κάτω Κόσμο» (ΚΑ, άρ. 2418, σ. 119. Περιβόλια 'Ολυ-
μπίας, 1962,.'Αν. Κοπανας και ΚΑ, άρ. 1832, σ. 8. Μάρμαρα 'Ιωαννίνων, 1953, 'Αρ. Κασιούμης).

50. Μανόλη Π α π α δ ο γ ι ά ν ν η, Τό μουζούρι και τό μίστατο στήν Κρήτη, περ. 'Α-
μάλθεια, τ. 18 (1987), τεΰχ. 70-71, σ. 97.



ΕΙκ. 2. Ή Ζυγοστασία. Λεπτομέρεια της Δευτέρας Παρουσίας.
Decomi, 14ος αιώνας.
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Ή συνήθεια της τοποθέτησης του ζυγοΰ κοντά στον ετοιμοθάνατο έχει σχέση
τόσο μέ τις πράξεις του στήν έπίγεια ζωή, δσο και μέ τή γενικότερη δοξασία ότι κατά
τήν ώρα του θανάτου συμβαίνει ενα πρώτο ζύγισμα της ψυχής. «Τ'ν ώρα π' χαρου-
παλέβ' [ό άνθρωπος], παραστέκ'τι έ'νας άγγιλους κι ένας τρισκατάρατους, ποιός θα
τ' άρπάξ' τήν ψυχή))51. «Δυό τρεις μέρες πριν άπό τό θάνατο ή και μερικές ώρες μό-
νο, ό άρρωστος «άγγελοσκιάζεται» και «στένει τό μάτι». "Αγγελος Κυρίου κατεβαίνει
νά του πάρη τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και σταματά τό βλέμμα του σ' ένα
ώρισμένο σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ* δλη του τή ζωή, άν δεν ήκλεφτε, δέν έβλαστή-
μανε, δέν έπόρνευγε, δέν ήτονε άρπαγος και παραύλακος, έπήγαινε στήν έκκλησά του
ταχινή και άργατινή, άν ήτονε μιστοδούσης (έλεήμων), θωρεί ήμερον άγγελο και του
χαμογελά και γελά κι αύτός. Μ' άν ήτονε βλάστημιάρης, κλέφτης, άρπαγος, παραύ-
λακος, πόρνος και καίρης (φιλάργυρος), έτότες θωρεί άγριο τόν άγγελο του Κυρίου
και κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα και μέ τή μακρά ορά κι άνιμένει νά του δώση
ό άγγελος τήν άδεια νά πάρη τήν ψυχή. Τρομάσσει τοτεσά ό άρρωστος και τό ξά-
φνισμά ντου είναι άγριο»52. Ό άγγελος στέκεται στή μέση άπό τόν ούρανό και έκει
κρατάει μιά ζυγαριά. "Οταν πεθάνει κάποιος, τήν ψυχή του τήν πάει έκει στή ζυγα-
ριά και τήν ζυγίζει. 'Από τή δεξιά μεριά στέκονται οί άγγελοι και άπό τήν άριστερά
μεριά ό διάβολος και περιμένουν νά ιδούν, που θα γυρίση ή ζυγαριά, γιά νά πάρουν
τήν ψυχή»53. Γιά τό λόγο αύτό ό ετοιμοθάνατος άγωνιά και παρακαλεί νά τόν ελεή-
σουν οί άγγελοι λέγοντας «... ουκ εχω γε έργον άγαθόν άντισταθμίζειν τόν ζυγόν τών
φαύλων πράξεωνλ>54. Ή παρουσία του άρχαγγέλου Μιχαήλ, του γνωστού ψυχοπο-

51. ΚΛ., άρ. 2030, σ. 95 (Μικρή Γότιστα Ηπείρου).

52. Μαρίας Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου-
δών, τ. Β' (1939), σ. 404.

53. ΚΛ, άρ. 3206, σ. 93 και Θρακικά 2 (1929), όπου, κατά δοξασία πού έπικρατεΐ στή Θράκη
(Τσανδώ), «ή ψυχή ζυγίζεται ύπό του άγγέλου μετά τήν έκπνοή».

54. Σ π. Παπαδοπούλου, Άγιασματάριον τό μέγα, Ένετίησιν 1779, σ. 210. Στήν
ίδια άκολουθία γιά τους «ψυχορραγουντες» διαβάζουμε «τάς έμας καθορώντες πράξεις έλεγχομέ-
νας έν τη στάθμη του ζυγου...» (σ. 208). Χαρακτηριστική είναι ή περιγραφή πού δίνει ή Μαρία
Λιουδάκη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τ. Β', σ. 404): «Ό άρρωστος άγγελοσκιάζεται και στέ-
νει τό μάτι. Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει νά του πάρη τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και στα-
ματά τό βλέμμα του σ' ένα ώρισμένο σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ' ολη του τή ζωή ... θωρεί ήμερον
άγγελο και του χαμογελά κι αύτός. Μ' άν ήτανε βλαστημιάρης, κλέφτης..., έτότες θωρεί άγριο τόν
άγγελο του Κυρίου και κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα και. μέ τή μακρά όρά...». Γενικότερα γιά
τις δοξασίες κατά τό ψυχορράγημα, βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη έπί του βίου τών νεωτέρων Ελ-
λήνων, Νεοελληνική Μυθολογία, μέρος Β', έν Αθήναις 1874, σ. 306 κ.έξ. Πρβλ. οσα γράφει και
παρατηρεί ό Δη μ. Σ. Λουκάτος, Λαογραφικαί ένδείξεις περί τελευτης παρά Ιωάννη τω Χρυ-
σοστόμφ, ΕΛΑ, ϊτ. 2 (1940), σ. 43 κ.έξ.
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μποΰ άγγέλου55, στήν εκκλησιαστική εικονογραφία μέ ζυγαριά στο χέρι «προς έντε-
λεστέραν και ύλικωτέραν παράστασιν του δικαίου και άδεκάστου της κρίσεως του
Θεοΰ», άπηχειται και αντικατοπτρίζεται στή λαϊκή πίστη. 6πως αυτή εκφράζεται
στους στίχους:

Μιχαήλ 'Αρχάγγελε, που τσι ψυχές ζυάζεις,
την ώρα τ' απομισεμοϋ δε θέλω νά μέ βιάζεις.

Νά δώ και τόν 3Αρχάγγελο, τό φοβερό τρομάτη
που καμπανίζει™ τις 'ψυχές άμαρτωλών καϊ δίκαιων.

Νά 'δώ τά ρόδα πώς άνθοϋν, τους κίτρους πώς μυρίζουν
νά *δώ και τόν άρχάγγελον, πώς συ βαστά τό ζύγι57.
Άλλά και ό Χάρος παρουσιάζεται νά κρατά ζυγαριά:

Ζύγι κρατώ στο χέρι μου της έλεημοσύνης
για νά ζυάσω τά 'καμες58 ...
προκειμένου νά άποδώσει δικαιοσύνη59.

Ή έννοια της μετά τον θάνατο ζυγοστασίας τών ψυχών είναι γνωστή στούς
λαούς της 'Ανατολής και της Άν. Μεσογείου άπό τήν άρχαιότητα60.

55. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Νεοελληνική Μυθολογία, δ.π., σ. 419.

56. καμπανός = καντάρι.

57. Ί ω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, €0 θάνατος και ό κάτω κόσμος στή δημοτική
ποίηση (έσχατολογία της δημοτικής ποίησης), (διδακτ. διατρ.), 'Αθήνα 1984, σ. 322-323, οπού
και οί σχετικές παραπομπές.

58. G. Moravcsik, Il Garonte bizantino, Studi Bizantini Neoellenici 3 (1931), σ,
63 και 66. Πρβλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών βυζαντινών έκ τών άγιο-
λογικών πηγών, ΕΕΒΣ, τ. 20 (1950), σ. 97 και Ίω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, δ.π., σ,
323.

59. Ή έννοια της ζυγοστασίας υποδηλώνεται και άπό τόν Θεσσαλονίκης Εύστάθιο, δταν γράφει
(12ος αί. ): «ή καθωμιλημένη γλώσσα τόν θανεΐν κινδυνεύοντα έλθεΐν εις τά του θανάτου λέγει ζυγά»
ή «φησίν είς τά του Άδου κεΐσθαι ζυγά» (Φ. Κουκουλέ, Εύσταθίου Λαογραφικά, τ. 1, Θεσσα-
λονίκη 1950, σ. 483 ).

60. Βλ. Θωμά Προβατάκη, Ό Διάβολος, σ. 80 καϊ γενικότερα Μ. Ν i 1 s s ο n, Greel
Popular Religion, σ. 119, Κ. F a r n e 11, The Cults of the Greek States, τ. 5, σ. 40 κ.έξ. Φ α ί δ.
Κουκουλέ, Ή νεοελληνική γλώσσα και τά μεταβυζαντινά έθιμα, Melanges Oct. et M. Merlier,
τ. I (1956), σ. 162-163: «Κοινή είναι παρά τώ λαώ ή δόξα, ότι κατά τάς τελευταίας στιγμάς του
μελλοθανάτου ό ψυχοπομπός γγελος, όστις και παίρνει τήν ψυχήν του, άφ' οδ τόν κτυπήση. "Ηδη είς
τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων άναγινώσκομεν: «παραχρήμα δέ έπάταξεν αύτόν ό άγγελος και έξέ-
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Το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας είναι άπό τά συνηθέστερα θέματα της βυ-
ζαντινής και μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Ώς θέμα συνιστά έναν άπό τους με-
γάλους θεματικούς κύκλους της βυζαντινής εικονογραφίας, επειδή συνδέεται με τό
έσχατολογικό πρόβλημα, ενα άπό τά βασικότερα και σπουδαιότερα προβλήματα,
πού άπασχολουν και βασανίζουν τήν άνθρώπινη ψυχή. Ό κύκλος τών θεμάτων αυ-
τών, πού έχει τις ρίζες του στήν 'Αγία Γραφή, εμπλουτίζεται μέ στοιχεία, πού ή
καταγωγή τους άνάγεται σέ άρχέγονες παραδόσεις προσαρμοσμένες στις έκάστοτε
σύγχρονες κοινωνικές άντιλήψεις61.

"Οσον άφορα στις παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας, πού εικονίζονται στούς
ναούς, άπαντοΰν μόνο άπό τόν δέκατο αιώνα62, καθώς άρχισαν νά διαμορφώνονται
μετά τήν είκονομαχική κρίση και κωδικοποιούνται τόν 11ο αιώνα. Τό ιδεολογικό
τους ύπόβαθρο είναι προφανώς παλαιότερο63.

ψυξεν». Τούτου ένεκα ό άποθνήσκων λέγεται πολλαχου άγγελόκρουστος ή άγγελοκρουσμένος και τό
άποθνήσκω άγγελοκρούομαι.

Επειδή δέ άγώνα έχει ή ψυχή, χωριζομένη του σώματος, διά τούτο σήμερον περί του ισχυρώς
άγωνιώντος, ένεκα φόβου, άϋπνίας και τών τοιούτων λέγομεν ότι: είδε τόν άγγελόν του.

Σημειωτέον ότι τήν αυτήν άντίληψιν και φράσιν εΤχον και οί μεσαιωνικοί ήμών πρόγονοι, άφ'
οδ συγγραφεύς του IB' αίώνος, ό Μιχαήλ Γλύκας περί του έκ ξηράς βλέποντος κινδυνεΰον πλοΐον
είπεν:

Έσύε λέγεις άϊλήμονον κι έκει Θωρούν άγγέλους».

Πρβλ. και Κ. Π. Χατζηιωάννου, Αί παραστάσεις τών κολαζομένων κατά τους βυζαντινούς
και μεταβυζαντινούς χρόνους, ΕΕΒΣ, τ. 23 (1953), σ. 300 κ.έξ.

61. Βλ. γενικότερα γιά τό Θέμα της Δευτέρας Παρουσίας Σταύρου Ν. Μαδεράκη, Ή
Κόλαση και οί ποινές τών κολασμένων σάν Θέματα της Δευτέρας Παρουσίας στις Ικκλησίες της
Κρήτης, περ. "Υδωρ έκ Πέτρας, *τ. Α', τευχ. II (1978), σ. 185-236 και fc. Β' (1979), τευχ. III-
IV, σ. 21-80 και ίτ. Γ', τευχ. V-VI (1980-1981), σ. 51-130. Συγκεκριμένα βλ. σ. 185.

62. Τό πιό παλιό χρονολογημένο γνωστό παράδειγμα Μέλλουσας Κρίσης στή Βυζαντινή Τέχνη
προέρχεται άπό τήν Καππαδοκία (913-920). Ν. and M. Thierry, Ayvali Kilise ou pigeon-
nier de Gulli Dere, eglise inedite de Gappadoee, Cahiers Archéologiques XV (1965), είκ. 24.
Περισσότερο γνωστή εϊναι ή σκηνή στήν τοιχογραφία του νάρθηκα του 'Αγ. Στεφάνου στήν Καστο-
ριά του τέλους του ένάτου αιώνα. Στ. Πελεκανίδη Καστοριά, Βυζαντιναί τοιχογραφία^
Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 87-88. Βλ. και Doula Mouriki, An unusual represen-
tation of the Last Judgment in the trirteenth century fresco at St. George near Kouvaras
in Attica, Δελτίον της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. Η' (1975-1976), σ. 151.

63. Γιά τήν εικονογραφική σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στή γένεσή της, τούς προχρστια-
νικούς της προδρόμους και τήν έξέλιξη τών έπιμέρους στοιχείων της στήν 'Ανατολική και Δυτική
χριστιανική εικονογραφία μέχρι τά τέλη του 19ου αί. βλ. στό βιβλίο του Milt Κ. G a r i d i s, Etu->
des sur le jugement dernier post - byzantin by Xve à la fin du XIXe siècle. Iconographie -
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Το θέμα παρουσιάζεται μέ ιδιαίτερη συχνότητα και ρεαλιστικές άπεικονίσεις
στήν Κύπρο, γιά τήν οποία υπάρχει ή μελέτη του Κ. Π. Χατζηιωάννου «Αί παρα-
στάσεις τών κολαζομένων είς τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Κύ-
πρου»64 και στήν Κρήτη, γιά τήν οποία έ'χομε τήν προαναφερθείσα σημαντική εργα-
σία του Σταύρου Μαδεράκη.

Στήν Κύπρο παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας έμφανίζονται άπό τόν 13ο
αιώνα65. Ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης έντυπωσιάστηκε άπό τις ρεαλιστικές λαϊκό-
τροπες ζωγραφιές τών ποινών, πού άναμένουν, κατά τή λαϊκή άντίληψη, τούς παρα-
βάτες τών κανόνων εΰρυθμης λειτουργίας μιας κοινωνίας, δηλαδή τόν κλέφτη υλικών
αγαθών πού άνήκουν σέ άλλους (παραζυγιαστής, παρακαμπανιστής, παραυλακι-
στής, παραμυλωνάς) άλλά και τόν ωτακουστή, τόν μοιχό και τή μοιχαλίδα, τήν «κου-
σκουσούρα» (= κουτσομπόλα), τήν «άποστρέφουσα τά νήπια» (= αύτή πού δέν θη-
λάζει τά παιδιά της), κ.ά.66, και τούς άφιερώνει ένα άπό τά ποιήματά του γιά τήν
Κύπρο67.

Στήν Κρήτη οί πρώτες λεπτομερείς παραστάσεις τής Δευτέρας Παρουσίας,
και οί πληρέστερες, άνήκουν στό πρώτο μισό του 14ου αιώνα68. Είναι ενδιαφέρουσα
γιά τήν εικονογραφική έξέλιξη του θέματος ή διαπίστωση του Στ. Μαδεράκη 6τι
στήν Κρήτη παρατηρούνται δύο εικονογραφικές κατευθύνσεις: 'Η πρώτη, μετά τά
μέσα του 14ου αιώνα, είναι έπανάληψη μέ μικρές παραλλαγές κωδικοποιημένων θε-
μάτων της Δευτέρας Παρουσίας69. Παράλληλα παρουσιάζεται μιά άλλη είκονογρα-

Estetique, Θεσσαλονίκη 1985, όπου και ή προηγούμενη γιά τό θέμα βιβλιογραφία. Κλασσικό βε-
βαίως και πάντοτε έλκυστικό παραμένει τό βιβλίο του Hans-Georg Beck, Die Byzanti-
ner und ihr Jenseits. Zur Entstehungsgeschichte einer.Mentalität, München 1979.

64. Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 23 (1953), σ. 290-303.

65. Κ. Ν. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, ΑΙ παραστάσεις τών κολαζομένων είς τούς βυζαντινούς και
μεταβυζαντινούς ναούς της Κύπρου, ΕΕΒΣ, τ. 23 (1953), σ. 290.

66. Γιά τά ίδια και άλλα άμαρτήματα πού έπισύρουν τιμωρία στή μέλλουσα ζωή βλ. και Κί-
τσου Μ α κ ρ ή, Ή Λαϊκή Τέχνη του Πηλίου, Αθήνα 1976, σ. 1215-6. Μεταβυζαντινές παρα-
στάσεις τιμωρουμένων υπάρχουν σέ πολλούς ναούς τής Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος (Άργιθέα,
Πήλιο Καστοριά, Βόιο, Μετέωρα κ.ά.).

67. Γιώργου Σεφέρη «Λεπτομέρειες στήν Κύπρο». Ημερολόγιο Καταστρώματος
Γ', Ποιήματα, έβδομη έκδοση, "Ικαρος, 'Αθήνα 1967, σ. 239.

68. Παραστάσεις του θέματος στό νάρθηκα του ναου του Άγίου Νικολάου στή Μονή Σελί-
νου (1315), έργο του Παγωμένου και έκείνη του 'Ασώματου στις 'Αρχάνες. Βλ. Στ. Μαδερά-
κη, δ.π.

69. 'Έτσι τή συναντοΰμε στόν Μιχαήλ 'Αρχάγγελο στό Κακοδίκι Σελίνου και παλαιότερα,
στόν 'Ασώματο. Παραδείγματα τέτοιων συνόλων άποτελουν οί Δεύτερες Παρουσίες τών ναών τής
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φική κατεύθυνση, άγνωστη (Μαδεράκης, σ. 188) άπό άλλα σημεία του Βυζαντινοΰ
Κόσμου, σύμφωνα μέ την οποία τά θέματα της Δευτέρας Παρουσίας χάνουν την όρ-
γανικότητά τους και διασπώνται. Μετά τό 1340 ή τάση έντείνεται. Γιά παράδειγμα,
άπό τά 48 παραδείγματα πού άναφέρει ό Gerola τά μισά τουλάχιστον άποτελουν
επί μέρους θέματα της πλήρους παραστάσεως Δευτέρας Παρουσίας. Ή διάσπαση
αύτή πιθανώς νά οφείλεται κατά τόν μελετητή στόν περιορισμένο χώρο τών μικρών
έκκλησιών της Κρήτης και υπαγορεύτηκε άσφαλώς άπό τήν άνάγκη νά καυτηρια-
σθούν ορισμένα κοινωνικά κατά κανόνα παραπτώματα και εγκλήματα. 'Ωστόσο ή
διάσπαση και ή έλλειψη συνοχής είναι τό κύριο χαρακτηριστικό τών παραστάσεων
της Δευτέρας Παρουσίας κατά τήν μεταβυζαντινή περίοδο και τήν περίοδο της
τουρκοκρατίας, κατά τήν οποία ιδιαίτερα ή άνάγκη νά καυτηριασθούν ήθικά παρα-
πτώματα και έγκλήματα κοινωνικής και οικονομικής σημασίας στο πλαίσιο της εκ-
κλησιαστικής κοινότητας ήταν επιτακτική και επέβαλε τήν ύπαρξη ισχυρών μη-
χανισμών πρόληψης. "Ετσι επιλέγονται και τονίζονται ήθικά παραπτώματα κοι-
νωνικής σημασίας (τιμωρία τών μοιχών, τών καταδοτών, τών ωτακουστών, τών μή
θηλαζουσών γυναικών, τών ματαιόδοξων γυναικών, πού κοιτάζονται στόν καθρέπτη
τόν όποιο κρατεί ό Διάβολος κ.ά. ), καθώς και οικονομικά έγκλήματα, 6πως τό κα-
κό ζύγισμα προϊόντων, ή παραβίαση συνόρων, ή κλοπή, ό φόνος κ.ά. Μέ τήν προ-
σπάθεια δημιουργίας μηχανισμών πρόληψης τών παρατηρουμένων άμαρτημάτων ή
εγκλημάτων συνδέεται και τό βαθμιαίο πέρασμα προς μιά ρεαλιστικότερη άπεικό-
νιση τών συγκεκριμένων άμαρτημάτων και τών ποινών, πού επισύρουν τήν τιμω-
ρία στή Μέλλουσα Κρίση. "Ετσι άπό μιά σχηματική άπεικόνιση τών τιμωρημένων
και τών ποινών πού τούς επιβλήθηκαν, πού άποτελεΐ τή λόγια άπόδοση του θέ-
ματος, περνάμε σέ μιά λαϊκότερη, στήν οποία οί ποινές άποδίδονται μέ τήν έξαρση
του αμαρτήματος και τή ρεαλιστική άπεικόνιση του μέλους του σώματος πού τήν διέ-
πραξε (φίδι, κρέμεται άπό αύτό και τό άπομυζά)70. Συχνότερα στις παραστάσεις

Παναγίας στή Σκλαβοπούλα Σελίνου, της Παναγίας στά Ρούστικα και του 'Αγίου Γεωργίου στόν
Άρτό, κοντά στό χωριό "Αγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνου (1401) (Στ. Μ α δ ε ρ ά κ η, o.k., σ.
188).

70. Μαδεράκης, δ.π., σ. 199. Στις παλαιότερες παραστάσεις της Κολάσεως (Οί τρεις
πού άναφέρθηκαν στήν αρχή και της Μαυριώτισσας της Καστοριάς (Πελεκανίδης, Καστοριά I,
πίν. 81Β και του παρεκκλησίου του Καχριέ Τζαμί), ή Κόλαση και ή Δευτέρα Παρουσία δέν διαφο-
ροποιούνται, άλλά άποτελουν ένιαιο σύνολο, έπειδή Ιδέες πού £χουν σχέση μέ τήν εικονογραφία του
αύτοκράτορα θριαμβευτή και εικονογραφικά θέματα πού φθάνουν μέχρι τά πρώτα χρόνια του Βυ-
ζαντίου έπέδρασαν στήν εικονογραφία της Δευτέρας Παρουσίας, όπως διαμορφώθηκε τό θέμα μετά
τήν εικονομαχία. Οί τιμωρημένοι και οί ποινές τους δίδονται γενικά και σχηματικά. Αύτή είναι ή
λόγια παράδοση.
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υπάρχουν έπεξηγηματικές επιγραφές πού προσδιορίζουν γιά ποιο αμάρτημα τιμω-
ρείται τό πρόσωπο, πού συνήθως είναι άντιπροσωπευτικό μιας συγκεκριμένης κοι-
νωνικής ομάδας ή κοινωνικού τύπου. 'Ανάλογα, λοιπόν, μέ τό κοινωνικό υπόβαθρο
και τήν πνευματική καλλιέργεια τών πιστών, προς τούς οποίους άπευθύνεται, άλλά
και τούς στόχους πού θέτει μιά όμάδα άνθρώπων, ή παράσταση τής Δευτέρας Πα-
ρουσίας άποτελεϊ έποπτική και εύληπτη απεικόνιση γιά τις μεγάλες λαϊκές μάζες
και άπάντηση στό πιο μεγάλο έσχατολογικό πρόβλημα: τή σωτηρία ή μή τής ψυ-
χής μετά τόν θάνατο.

"Αλλωστε ή Δευτέρα Παρουσία, ή Ψυχοστασία και ή Κόλαση άποτελοΰν μερικά
άπό τά πιο συνηθισμένα και γνωστά θέματα τής θρησκευτικής εικονογραφίας71.
Στήν έξέλιξή τους και στά θέματα αύτά συνολικά κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο και
ιδιαίτερα άπό τόν 16ο αιώνα και έξης μορφές και έννοιες προσλαμβάνουν περισσότερο
λαϊκό χαρακτήρα, τό δογματικό περιεχόμενο υποχωρεί και οί δεισιδαιμονίες τών
λαϊκών μαζών εισδύουν στή βυζαντινή εικονογραφική παράδοση. Ή εικονογραφία
άποκτά και στήν τεχνοτροπία ρεαλιστικό περιεχόμενο, πού μπορεί νά άνταποκριθεΐ
στό ιδεολογικό και πολιτιστικό επίπεδο τών ευρύτερων μαζών. 'Έτσι ένώ μέχρι πε-
ρίπου τόν 13ο αιώνα ή σκηνή τής Κρίσης εικονίζεται ως σκηνή δικαστηρίου μέ τούς
δικαίους άπό τή μιά πλευρά και τούς άμαρτωλούς άπό τήν άλλη και οί ομαδικές τι-
μωρίες τών άμαρτωλών περιορίζονται σέ επίπεδο άφηρημένο και άπρόσωπο72, άπό
τότε και έξής οί τιμωρίες άρχίζουν νά χάνουν σταδιακά τόν άφηρημένο χαρακτήρα
τους και έκφράζουν πλέον συγκεκριμένα άμαρτήματα, χαρακτηριστικά γιά τις άγρο-
τικές κοινωνίες τής έποχής. Συγκεκριμένα, εικονογραφικοί τύποι, γιά τή διαμόρφωση
τών οποίων λαϊκά άπόκρυφα έσχατολογικά κείμενα και άποκαλύψεις έ'χουν παίξει
σημαντικό ρόλο, στενά συνδεδεμένοι μέ τά σύμβολα του έπαγγέλματος και του άμαρ-
τήματος, καθώς και τό είδος τής τιμωρίας, διαμορφώνονται κατά τήν τουρκοκρατία
μέχρι και τόν 19ο αιώνα73. Στή διαμόρφωση τών νέων εικονογραφικών δεδομένων
συντελεί όχι μόνο τό έπίπεδο τών πιστών στούς όποιους άπευθύνονται, άλλά και τών
'ίδιων τών ζωγράφων.

Ή πίστη του λαοΰ συνοψίζεται στήν άντίληψη οτι οί άδικοι και οί άμαρτωλοί, πού

71. Γιά τήν εικονογραφική σύνθεση τής Δευτέρας Παρουσίας στή γένεσή της, τούς προχρι-
στιανικούς της προδρόμους και τήν έξέλιξη τών έπιμέρους στοιχείων της στήν 'Ανατολική και Δυ-
τική χριστιανική εικονογραφία μέχρι τά τέλη του 19ου αίώνα βλ. στό βιβλίο του M i 1 t. Κ. G a r i-
d i s, Etudes sur le jugement dernier post - byzantin by Xve à la fin du XIXe siècle. Icono-
graphie - Es te tique, θεσσαλονίκη 1985, όπου και ή προηγούμενη γιά τό θέμα βιβλιογραφία.

72. G a r i d i s, Etudes, σ. 82 κ.έξ.

73. G a r i d i s, Etudes, δ,π.
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παραβαίνουν τους κοινωνικούς θεσμούς και τούς ήθικούς κανόνες και δέν τιμωρούνται
γιά ποικίλους λόγους στήν επίγεια ζωή, θά τιμωρηθούν στήν αιώνια Κόλαση, ένώ οί
δίκαιοι και ενάρετοι θά αμειφθούν στόν Παράδεισο. 'Αντίληψη πού δέν λείπει άπό
τόν άρχαΐο κόσμο74 και όχι μόνο τόν ελληνικό75. Οί τιμωρίες τών κολαζομένων, άν
έξαιρέσουμε ορισμένες παραβιάσεις θρησκευτικών κανόνων, όπως «του άρνισαμένου
τόν Χριστόν»76, τών «αιρετικών», «τών κοιμωμένων τήν Κυριακή» «του αποκαλο-
γέρου», είναι κοινωνικού περιεχομένου και άναφέρονται σέ παραπτώματα, τά όποια
σέ περιορισμένες άγροτικές κοινωνίες, οπως ή ελληνική της τουρκοκρατίας, άλλά
και γενικότερα οί βαλκανικές, θεωρούνται άπό τά μεγαλύτερα άμαρτήματα.

Κατά συνέπεια ό μυλωνάς, πού κλέβει στο ζύγισμα τό σιτάρι ή τό άλεύρι του
φτωχού γεωργού, ό παραζυγιαστής ή παρακαμπανιστής, πού κλέβει τόν πελάτη του,
ό παραυλακιστής, ό όποιος μεταθέτει τά όρια του κτήματος του εις βάρος του γεί-
τονά του τιμωρούνται αύστηρά, άναγκασμένοι νά κουβαλουν αιωνίως στήν Κόλαση77

74. Ί ω. Σ π. 'Αναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 324 κ.έξ. Πρβλ. Κ Π. Χατζηιωάν-
ν ο υ, Αί παραστάσεις, δ.π., σ. 300-302. Ό Ν. Πολίτης παρατηρεί ότι «ό λαός διετήρησε πάσας
σχεδόν τάς περί κολάσεως δοξασίας τάς διαπλασθεΐσας έπί τη βάσει της χριστιανικής θρησκείας
και τών άρχαίων μύθων υπό της έξημμένης φαντασίας τών άσκητών και τών καλογήρων. Καϊ ένεκα
του λόγου τούτου τρέφει μέχρι τοΰδε προλήψεις και δοξασίες περί τών μετά θάνατον, άγνώστους είς
τούς Πατέρας της έκκλησίας» (Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, σ. 356-357).

75. Κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ό Θεός θά άποδώσει στόν καθένα δικαιοσύνη άνάλογα μέ τις
πράξεις του. Πρβλ. Παν. Λ ε κ α τ σ α, Ή Ψυχή, σ. 256 κ.ά.

76. Κ. Π. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, Αί παραστάσεις τών κολαζομένων, δ.π.

77. Στήν 'Αποκάλυψη της Παναγίας μεταξύ άλλων κολαζομένων άναφέρονται και δσοι «έπα-
ραζύγιαζαν»:

«Και παρευθύς έκίνησε τό άμάξι τό χερουβικόν και οί τετρακόσιοι άγγελοι και έπήραν τήν Πα-
ναγίαν είς τό νότιον μέρος, έκεΐ όπου έβγαινεν ό πύρινος ποταμός και έκόχλαζεν ωσάν φωτιά και
έκαμνε κύματα ωσάν άγρια θάλασσα και έξεβύθιζε τούς άμαρτωλούς δέκα χιλιάδες όργιαϊς και έδά-
κρυσεν ή Παναγία και εϊπε: «ποιοι είναι τούτοι και τί τό άμάρτημά τους;» και ό 'Αρχιστράτηγος
εΐπεν: «αύτοί εϊναι όπου έπαραμόνευαν, όπου έπαραζύγιαζαν, και οί κάπηλοι όπου έβαλαν νερόν είς
τό κρασίν και άδικοΰσιν τούς άνθρώπους ... και δσοι κάμνουν άδικίας και τρώγουν τούς ξένους κό-
πους και δσοι έχουσι και είναι πλούσιοι και δέν δίνουν έλεημοσύνας είς τούς φτωχούς» (Ν. Γ. Π ο-
λίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, 2, σ. 383-384).
Άλλά και στό έπιτραπέζιο τραγούδι:

'Απόψε φίλους φίλευα, φίλους και μπιστεμένους,
τήν Παναγιά και τό Χριστό, τούς δώδεκα 'Αποστόλους
και τούς έπερικάλαγα, τούς φίλαγα τό χέρι,
γιά νά μου δώσουν τά κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου,
ν' άνοίξω τόν Παράδεισο νά ιδώ τούς πεθαμένους.
Ζερβιά μεριά είναι οί άρχοντες, στήν πίσσα στό κατράμι
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τά όργανα του άμαρτήματος τους, κοντά στους κοινούς κλέφτες, τούς τοκιστές και
φονιάδες άλλά και τούς παραβάτες τών ήθικών κανόνων, όπως ή πόρνη, ό επίορκος, ό
ψευδομάρτυρας, ό ωτακουστής, ή «άποστρέφουσα τά νήπια» κ.ά.

Οί λαϊκοί ζωγράφοι άπεικονίζοντας τέτοια-φρικτά βασανιστήρια78 άφ' ένός ικα-
νοποιούσαν τό μόνιμα σχεδόν άνικανοποίητο στους πιστούς αίσθημα της δικαιοσύνης
και τιμωρίας τών παραβατών στήν έπίγεια ζωή, άφ' έτέρου διαπαιδαγωγούσαν, προ-
κειμένου νά άποφεύγουν οί ζωντανοί τέτοια άδικήματα φοβούμενοι τήν μετά θάνατον
τιμωρία. Ή προσθήκη στήν εικόνα μέ τόν κολαζόμενο του έργαλείου της αμαρτίας
του έκανε περισσότερο παραστατική και ρεαλιστική τήν τιμωρία. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ή περίπτωση του παραυλακιστή στόν ναό του Άντιφωνητή Κύπρου (14ος
αι.), όπου ό ζωγράφος μέ ρεαλισμό ζωγράφισε τό άροτρο βυθισμένο στόν πρωκτό
του άμαρτωλου, επειδή μέ αύτό παραβίασε τά σύνορα επεκτείνοντας τό κτήμα του
είς βάρος του γείτονα79.

Οί μυλωνάδες, οί μπακάληδες, οί γεωργοί ή οί ειδικοί γεωμέτρες ήταν τά πρό-
σωπα, πού περισσότερο ϊσως άπό τούς άλλους ήταν εκτεθειμένοι στήν άμαρτία, έφ'
δσον είχαν τήν ευκαιρία νά ξεγελάσουν τούς πελάτες τους.

και βάσταγαν στά χέρια τους σακούλια βουλωμένα.
Δεξιά μεριά ή φτωχολογιά στόν ήλιο στό προσήλιο
και βάσταγαν στά χέρια τους λαμπάδες άναμμένες.
Θυμάσαι, δταν έπούλαες τ' άλεύρι μέ τό χουμα
καΐ τό κρασί μέ τό νερό, τά γρόσια μέ τόν τόκο;
Έδώ φλουριά δέν 'πάρχουνε, γρόσια δέ δανείζονται,
μόνε λιβάνι και κερί και καθαρή ψυχούλα!

'Ανάλογη είναι ή άντίληψη, «καθ* ήν έν τή κολάσει κρεμάται άπό του τραχήλου του άμαρτήσαντος
της άμαρτίας τό κυριώτερον άντικείμενον. 'Απεικονίζεται ό μυλωνάς δ καταχρώμενος τό άλευρον
τών πελατών του κύπτων ύπό τό βάρος του λιθαρίου του μύλου του, δ μπακάλης φέρων άπηρτημένον
άπό του τραχήλου τόν λίθον ή τήν ζυγόν, τήν νενοθευμένην» (Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, δ.π., σ. 371. Πρβλ.
Leon Heuzey, Les suplices de l'enfer, d'après les peintures byzantines, στό Annuaire
de l'Association pour l'encouragement des etudes greques 1871, σ. 116.

78. 'Οπωσδήποτε έχουν ύπ' δψη τους κείμενα έσχατολογικά και λαϊκές 'Αποκαλύψεις πού
περιγράφουν σκηνές άπό τήν Κόλαση. Σέ μιά τέτοια 'Αποκάλυψη του 15ου αιώνα άναφέρονται:
«Έπήρεν με δ άγγελος και ήγαγέν με, όπου κολάζονται οί άμαρτωλοί, και εϊδον έκει ποταμόν πύ-
ptvov και είς τό χείλος αύτου έκάθητο πλήθος άνδρών τε και γυναικών. Και λέγει μοι ό άγγελος:
Οδτοι είσίν οί έπίορκοι, οΐ άδίκως όμνύουσιν, οί ψευδομάρτυρες, οί παρακαμπανισται ... και πάλιν
έδειξέν μοι δ άγγελος τόν σκώληκα τόν άκοίμητον ... έσκίασεν ή νεφέλη και κατέβη ή ρομφαία ή ά-
πειρος και έφύσησαν οί άνεμοι... και έπιπτον οί άμαρτωλοί ώς φύλλα άπό τών δένδρων (Anonymus
Byzantinus, De Caelo et infernis Epistula, έκδ. L. Radermacher, 1972, σ. 19-20).

79. Κ. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, Αί παραστάσεις, δ.π,, σ. 299.



Είκ. 3. Ό Ζυγός της Δικαιοσύνης

Είκ. 4. Ό Ζυγός της Δικαιοσύνης. Μονή Ξυροποτάμοτ Άγιου "Ορους, 1783
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Στήν 'ίδια κατηγορία άνήκουν οί χανιτζήδες και οί ταβερνιάρηδες — οίνοπώλες -
κάπηλοι πού πουλοΰσαν κρασί λιγότερο ή νερωμένο. Είναι χαρακτηριστικές ο ί αιτιο-
λογήσεις τών ποινών πού συνοδεύουν τις εικονογραφήσεις της Δευτέρας Παρουσίας80.

Εκτός ωστόσο άπό τή Μέλλουσα Κρίση ή λαϊκή άντίληψη γιά τήν τιμωρία τών
παραζυγιστών θεωρεί ήδη καταδικασμένους τούς παραβάτες. Σύμφωνα μέ τήν άντί-
ληψη αύτή «ό σκάθαρος ήταν ψωμάς. 'Αλλ' είχε τά ζύγια του ξίκικα, γι' αύτό κατα-
δικάστηκε νά κάνη ψωμιά άπό κάβαλλα» (= κοπριά)81.

Ή έ'ννοια τής ζυγαριάς (παλάντζα, ζύγι, ζύι) έχει ταυτισθεί στή λαϊκή σκέψη
σέ μεγάλο βαθμό μέ εκείνη τής Δικαιοσύνης, είτε αύτή άπονέμεται άπό τούς άνθρώ-
πους είτε άπό τόν Θεό. (Είκ. 3, 4). "Ετσι άναφέρεται σέ έγγραφα, «ή πελάντζα της
Δικαιοσύνης»82 μέ τήν έννοια τών δικαστικών άρχών, ένώ ό πάπας χαρακτηρίζεται
στό «Χρονικόν» του Μαχαιρά «τών χριστιανών ή βοήθεια, τό ζύγιν τής Δικαιοσύ-
νης»83. Σέ χειρόγραφο του Πατριάρχη Καλλινίκου του Δ' άναφέρεται 6τι «μέ τό ζύγι
της γνώσεως ήτανε ζυγιασμένα» βσα περιέχονταν σέ συγκεκριμένο βιβλίο84, ένώ. σέ
κυπριακό τραγούδι λέγεται:

Ζύιν βαστώ στό χέριν μου τής ελεημοσύνης,
γιά νά ζυάσω τί 'καμες και έσοΰ νά μέν 'πομείνη85.

Ό Θεός βεβαίως «κρατάει τή ζυγαριά και τό ντουνιά ζυγίζει.

Σ' άλλους ζυγίζει μάλαμα, σ' άλλους ζυγίζει άσήμι,
στους νέους, πού φεύγουν άκληροι στάχτη και κεραμίδι»86.

Τό παράπονο πού έκφράζει τό παραπάνω μοιρολόι γιά τό ένδεχόμενο άδικης
κρίσης έκ μέρους του Θεοΰ στηρίζεται σέ άνθρώπινα πρότυπα ζυγιστών, μέ βάση

80. Χατζηιωάννου, Αί παραστάσεις, δ.π., σ. 293 και 'Α ν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Βυζαν-
τικά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας, 'Αρχ. Βυζ. Μν. Ελλάδος, τ. 9 (1961), σ. 52-53. Θεοχ.
Προβατάκη, ό Διάβολος, Θεσ/νίκη 1980, σ. 154 κ.έξ. 'Ιδιαίτερα βλ. Σ τ α ύ ρ ο υ Ν. Μ α-
δ ε ρ ά κ η, Ή Κόλαση και οί ποινές τών κολαζομένων, "Υδωρ έκ Πέτρας, Ϊτ. 2, τευχ. 3-4, (1979),
σ. 74, όπου και παραπομπές στις σελίδες της μελέτης, πού άναφέρονται στόν παραζυγιστή.

81. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, τ. Α', έν 'Αθήναις 1904, άρ. 354, σ. 194. Πρβλ. Π α ν τ.
Πρεβελάκη, Ό ήλιος του θανάτου (έκδ. Βιβλιοπωλείου Εστίας), σ. 64.

82. Γ κ ί ν η ς, Περίγραμμα, σ. 567.

83. Χρονικόν Μαχαιρά (έκδ. R. Dawkins) 1, 332. Πρβλ. 'Αναγνωστόπουλος, Έ-
σχατολογία, δ.π., σ. 323.

84. ΙΛ, άρ. 728, σ. 11.

85. Βλ. πρόχειρα 'Αναγνωστόπουλος, Έσχατολογία, δ.π., σ. 323.

86. ΙΑ, άρ. 962, σ. 38 (Πελοπόννησος).



26

ΑΙΚΑΤ. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ

τά όποια πιστεύεται εύρύτερα 6τι «έχ' κι ού Θεός ζ'γαριά μπακάλ'»87. Ωστόσο, ή
δικαιοσύνη του Θεοΰ ταυτίζεται 6χι τόσο μέ τόν τρόπο πού γίνεται τό ζύγισμα, οπού
φυσικά υπεισέρχεται ό άνθρώπινος παράγων, βσο μέ τήν άπόλυτη έννοια του μέτρου
ή της ζυγαριάς ή του κανταριου, όπως φαίνεται κυρίως άπό τά αινίγματα και τις
παροιμίες, στά όποια χαρακτηρίζεται ως «πρωτόγερος»88 άλλά και «Θεός κ' είμαι
κι άγιος κ' είμαι / κι ούλ' πιστεύ' ν έμέ»89.

«άγγελος άκράτος, νυχοποδαράτος,
περπατεΐ και κρίνει τή δικαιοσύνη»90

κάί

«άετός καυχάται μακροποδαράτος,
δίκαια κρίνει και δικαιοσύνην ζητεί»91.

και

«άνθρωπος νυχάτος, καντσουποδοράτος,
περπατά και κρίνει τή δικαιοσύνη»92.

«άλογο βαρβάτο, κοντορροβιθάτο,
πορπατεϊ και κρίνει τή δικαιοσύνη»93.

Εξάλλου, «τό καντάρι δέν ντρέπεται ουτε μένα ούτε σένα»94, όπως και «τό
καντάρι ουτε τόν άρχοντα ντρέπεται, ουτε τό φτωχό λυπάται»95 ή «τό καντάρι δέν
ντρέπεται κανένανε»96.

87. ΙΑ, άρ. 759, σ. 192 (Στερ. Ελλάδα).

88. ΙΑ, λ.

89. ΙΑ, άρ. 687 Β, σ. 541 (Μακεδονία). Πρβλ. Π. Μελανοφρύδου, Ήέν Πόντφ έλ-
ληνική γλώσσα, σ. 113. Πρβλ. τό βυζαντινό αίνιγμα :

δίκαιος ειμί και δικαίων άκρότης

!ξ τά σκέλη μου, κάνπερ οί πόδες δύο (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, ΒΒΠ, Β', I, σ. 250 ).

90. Σ π υ ρ. Λάμπρου, Δημώδη αίνίγματα, Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα (Φιλολ. Σύλλ. «Παρ-
νασσός»), τ. Α' (1871), σ. 234.

91. Δημητρίου Γουζέλη, Γνωμικά, έν Ναυπλίφ 1836, σ. 207. 'Αλλά και «δαίμονας
νυχάτος περπατεΐ και κραίνει τή δικαιοσύνη» (Β α σ. Κ ω τ σ ι ώ ρ η, Λαογραφικά αίνίγματα, έφ.
«Θεσσαλικόν Μέλλον», 'Αθήναι, ϊτ. Θ' (1955-56), άρ. 212, σ. 2.

92. ΕΦΣΚ, τ. Γ (1877), σ. 205. Συνήθως «πετεινός νυχάτος, νυχοποδαράτος» (ΙΑ, άρ. 1053,
σ. 512) ή «πετεινός πεταναράτος καί νυχοτσιγκελλάτος» (Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, σ.
181).

93. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, δ.π., σ. 168.

94. ΚΛ, άρ. 1458, σ. 77 (= ΙΑ, άρ. 448, σ. 77). 'Αλλά και «της άλεποΰς ή νουρά καί του λύ-
κου τά νύχια / πού πάν σ' όλα τά χέρια καί λένε τήν άλήθεια» (Κ. Παπαι'ωαννίδου, Αίνίγμα-
τα έπιχωριάζοντα έν Σωζοπόλει της Βορείου Θράκης, Θρακικά, τ. 2 (1929), σ. 177, άρ. 57) ή
«του μπούφου τό κεφάλ', ή ούρά της άλεπους κι του λύκου τά νύχια» (ΙΛ, άρ. 687, σ. 541 ).

95. ΙΑ, άρ. 387, σ. 646.

96. ΚΛ, άρ. 2268, σ. 614. Πρβλ. ΙΛ, λήμμα καντάρι.
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Μέ τήν τελική καθιέρωση και εφαρμογή του ένιαίου μετρικού συστήματος στόν
αιώνα μας (οριστικά τό 1959 στήν Ελλάδα) και τήν ολοένα άκριβέστερη προσέγ-
γιση τών άπολύτων μεγεθών ό συμβολικός χαρακτήρας τών μετρήσεων άποκτά με-
γαλύτερη σημασία, καθώς ή έννοια τής δικαιοσύνης έξαρτάται ολοένα άπό πιό λεπτές
ισορροπίες, γιά τις οποίες δέν άρκουν πλέον οΰτε οί συμβατικές ζυγαριές άκριβείας
ούτε, κυρίως, οί έσχατολογικοί προληπτικοί μηχανισμοί τιμωρίας μέ τήν συνδρομή
σκηνών κολαστηρίου στήν μετά θάνατον και τή μέλλουσα ζωή.

SUMMARY
Measures and Measuring: Symbolism and Reality

by Aikaterini Polymerou - Kamilaki, Ph. D.

Owing to the fact that Measuring doesn* t concern only commercial ex-
changes between people, but based on the satisfaction of every - day needs
in exchanging goods, it touches on human relationships and institutions, li-
ke injustice and justice, punishment of out - laws within human or divine
justice, the people' s beliefs about the symbolic meaning of measuring have
been connected with the rendering of justice in this life as well as in life
after death.

Simultaneously, measuring as an accurate estimate of the goods offered
by God (fruits, animals), but also of people, is considered by public opinion
as a crime. The meaning, therefore, of measuring and of accurate counting
lead to the creation of a number of relevant preventive and superstitious
habits of the people. The refetences to transgressions in the subject of coun-
ting and the efforts to take measures that protect the interested parties from
potential breaking of the rules, reveal the existence of the problem in all
organised sociétés. The adulteration of measuring and the injustice that re-
sults from their use, is mentionted as a moral command in the Bible and is
adressed to everybody. In rural societies, where the basic unit of defining
self - sufficiency is the need for the survival of family members, measuring is
surrounded by a series of a superstitions, that echoes primitive beliefs and
sympolisms. Weighing the human body to determine its weight precicely, is
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used on certain occasions and has a symbolic character. The measuring of
the length of the human body or of its members, has almost always a sym-
bolic or magical meaning. A thread or a tape that mathes the perimeter of
a certain person' s head, can be placed on the icons of a saint for healing
reasons (headaches etc.), since it's believed to represent the patent.

Extremely interesting are the popular beliefs about life after death, that
concern those who in this life break the rules or social justice and conduct.
The first «Zygostasia» (=the weighisg of the soul), known in populations of
the East and Eastern Mediterranean from antiquity, is done by placing the
balance close to the near - dead. The second step is the New Judgement, whe-
re the miller who steals while weighing the wheat or flour of the poor farmer,
the parazygiastis or parakambanistis, who steals his client, the paravlakia-
stis, who tranposes the boundaries of his field at the expence of his fellow -
partner, are severely punished, usually eternally obligated to carry the ins-
truments of their sin in Hell, nearby the common thieves, money - lenders
and murderers, but also near the violators of moral rules, such as the whore,
the perjurer, the false witness, the eavesdropper, the woman «that averts the
infants» etc. The popular painters, when depecting such horrible tortures, on
one hand satisfied the almost always insatiable between the faithful ones
feeling of justice and punishments of transgressers in terrestrial life, and on
the other hand offered education in order to lead people to avoid such of-
fences for fear of the after death punishment. Thus, the notion of the ba-
lance (palanza, zygi etc.) has been largely lndentified with that of justice,
whether it is rendered by people or by God.



ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΕΥΕΤΗΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΒΡΤΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Γιορτή μεγάλη στήν ωραιότερη εποχή του χρόνου τό Πάσχα, πλαισιώνεται καί
άπό πολλές εθιμικές έκδηλώσεις, ορισμένες μάλιστα μέ μορφή δρωμένων, πού της
δίδουν ξεχωριστή θέση στό λαϊκό καλαντάρι.

Σημαντική δέν είναι μόνο ή Κυριακή του Πάσχα. Είναι καί δλη ή εβδομάδα της
Διακαινησίμου, μέ έθιμικά καθιερωμένες άργίες, σύμφωνα καί μέ τή διδασκαλία της
Εκκλησίας ότι «από της αγίας άναστασίμον Χρίστου του Θεοϋ ημών ημέρας, μέχρι
της Καινής Κυριακής, τήν δλην εβδομάδα εν ταις άγίαις έκκλησίαις σχολάζειν δει ά-
παραλείπτως τούς πιστούς, εν ψαλμοϊς και υμνοις και ωδαϊς πνευματικαϊς εύφραι-
νομένους εν Χριστώ καϊ εορτάζοντας και τή τών θείων Γραφών αναγνώσει προσέχον-
τας και τών αγίων μυστηρίων κατατρυφώντας». "Ολη, δηλαδή, αύτή ή έβδομάδα,
«ώς μία Κυριώνυμος ημέρα λογίζεται», όπως έρμηνεύει ό Βαλσαμών, ό ύπομνηματι-
στής τών θείων καί ιερών κανόνων1.

Άπό τά έθιμα αύτής της έβδομάδας, πολλά καί ποικίλα κατά τόπους, μεγάλο
ένδιαφέρον παρουσιάζουν οι πομπικές περιφορές εικονισμάτων γύρω άπό τά χωριά
καί τό άγροτικό τους σύνορο2. Οί περιφορές αύτές, μέ τις κατά τόπους έθιμολογικές
διαφοροποιήσεις, είναι γνωστές σέ άρκετά μέρη, παρουσιάζονται όμως περισσότερο
συγκροτημένες ώς εθιμική ενέργεια στήν περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Χα-
ρακτηριστικό καί άντιπροσωπευτικό παράδειγμα δίδουν τά έθιζόμενα στήν Καλή

1. Γ. Α. Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Β', 'Αθήνησιν
1852, σ. 461 (ΞΣΤ' Κανών της έν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνόδου).

2. Δ. Σ. Αουκάτός, Πασχαλινά καί της Άνοιξης. «Φιλιππότης», 'Αθήνα 19883, σελ.

138-141 («Οί πασχαλινές εθιμικές λιτανείες»).



Είκ. 1. Άπό την περιφορά κατά τήν Πέμπτη τής Διακαινησίμου.
Ή πομπή πλησιάζει στο ξωκκλήσι τής Ζωοδόχου Πηγής.

Είκ. 2. Στάση και δέηση σέ προσκυνητάρι του Άγίου 'Αθανασίου,
πάνω στά τείχη ίεροΰ του Διονύσου.



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΕΥΕΤΗΡΙΑΣ

31

Βρύση Δράμας, χωρίο ιδιαίτερα γνωστό άπό τά δρώμενα εκεί τών Θεοφανείων3.

Στήν Καλή Βρύση, τήν Πέμπτη της Διακαινησίμου, μετά τή θεία λειτουργία
καί τήν τέλεση άγιασμου στό ξωκλήσι του Προφήτη 'Ηλία, στις ΝΑ παρυφές του χω-
ρίου, σχηματίζεται πομπή, ύπό μορφή λιτανείας. Παίρνουν μέρος άρκετοί Καληβρυ-
σιώτες, μέ έπικεφαλής τήν εικόνα τής 'Αναστάσεως, τό σήμαντρο πού τό κρατούν δύο
άντρες χτυπώντας το συνέχεια, καί τόν ιερέα. 'Έτσι, ίεροτελεστικά, γυρίζουν όλο τό
γεωργικό δριο του χωρίου, σταματώντας κατά διαστήματα σέ προκαθορισμένα ση-
μεία, τά όποια σηματοδοτούνται άπό ξωκλήσια καί προσκυνητάρια. Έκει ψάλλουν
τό «Χριστός 'Ανέστη» καί τό άπολυτίκιο του Αγίου καί ό ιερεύς εύλογεϊ μέ τόν αγια-
σμό άπό τήν πρωινή λειτουργία καί τοποθετεί σέ κάποιο σημείο ένα κομμάτι «δψω-
μα», άντίδωρο άπό τή λειτουργία τής Μεγάλης Πέμπτης, τυλιγμένο προστατευτικά
σ' ένα σβόλο άσπρου κεριού.

Ξεκινώντας άπό τόν Προφήτη 'Ηλία καί άκολουθώντας άλλοτε άγροτικούς δρό-
μους καί άλλοτε μονοπάτια ή διόδους μέσα άπό καταπράσινα χωράφια, περνούν διαδο-
χικά άπό τή Ζωοδόχο Πηγή ( Είκ. 1 ), τούς 'Αγίους Κωνσταντίνο καί Ελένη, τόν Άγιο
Αντώνιο4 —όπου γίνεται μικρή στάση γιά ξεκούραση—. τόν "Αγιο Αθανάσιο5 (Είκ. 2)

3. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Δρώμενα Θεοφανείων στήν Καλή Βρύση Δράμας,
έκδοση Κοινότητας Καλής Βρύσης, 'Αθήνα 1995.

Ή Καλή Βρύση (παλαιό δνομα: Γκόρνιτσα) βρίσκεται είκοσι τρία χιλιόμετρα δυτικά της Δρά-
μας, στίς ΒΑ ύπώρειες του Μενοικίου δρους, σέ ύψόμετρο 270 μ. Τή μετονομασία του (τό 1928)
όφείλει τό χωριό στά άφθονα νερά της περιοχής (Γ. Κ. Χατζόπουλος, Καλή Βρύσις. Δρα-
μινά Νέα, Μάιος - 'Ιούν. 1971, σ. 26).

Οί κάτοικοί του άνέρχονται σέ 832 (άπογραφή 1991 ) καί είναι γηγενείς κατά τό πλείστον,
έκτός άπό λίγες οίκογένειες πού κατάγονται άπό τόν Πόντο, τήν 'Ανατολική Θράκη καί τή Μικρά
'Ασία. Πολλοί Καληβρυσιώτες βρίσκονται έγκατεστημένοι στήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, ένώ
μεγάλος είναι καί ό άριθμός τών μεταναστών στή Γερμανία. Στις άρχές του αιώνα μας τό χω-
ριό είχε «περί τάς 120 οίκίας του μάλλον πενιχρού χωρικού τύπου, άπάσας είς χριστιανικάς οικο-
γενείας άνηκούσας καί τη Ελληνική μέν 'Ορθοδοξία προσκειμένας, άλλά πολυτρόπως πιεζομέ-
νας, ί'να είς τό Βουλγαρικόν σχίσμα προσχωρήσωσιν...». Βλ. Γ. Χατζηκυριάκου, Σκέ-
ψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 19622,
σ. 126 (ΙΜΧΑ, αριθ. 58).ΛΑ.ς σημειωθεί άκόμη ότι οί Καληβρυσιώτες φημίζονται γιά τήν φιλοξε-
νία καί τήν εύγένειά τους, καθώς καί γιά τή χαρούμενη διάθεσή τους καί τήν άγάπη στό γλέντι.

Τό χωριό πρωτοεπισκέφθηκα τόν 'Οκτώβριο του 1964, στό πλαίσιο λαογραφικής έρευνάς μου
στό νομό Δράμας, άπεσταλμένος άπό τό τότε Λαογραφικόν 'Αρχεΐον. Τό ύλικό πού συγκέντρωσα
τότε (μέ καταγραφή, ήχογράφηση, φωτογράφηση καί κινηματογράφηση) περιέχεται στό υπ' άριθμ.
εισαγωγής 2895 χειρόγραφό μου.

4. Στήν τοποθεσία «Μεγάλη Τούμπα», λίγο έξω άπό τό χωριό. Πρόκειται γιά γήλοφο μέ
πλούσιο άρχαιολογικό ένδιαφέρον, όπως δείχνονν τά κατάσπαρτα σ' δλη τήν έκτασή του δστρακα.

5. Πάνω στά έρείπια άρχαίου ναου άφιερωμένου στή λατρεία του Διονύσου, όπως έδειξαν



Σχηματική παράσταση τής πορείας πού ακολουθεί ή περιφορά τήν Πέμπτη
τής Διακαινησίμου στήν Καλή Βρύση (σκαρίφημα: Ν. Κ. Μουτσόπουλος).
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και τή Μεταμόρφωση. Παλαιότερα, πριν άπό τόν "Αγιο 'Αντώνιο, πήγαιναν καί στό
ξωκτχήσι τής Άγιας Κυριακής, άντίπερα του ποταμού Άγγτη. Σήμερα όμως είναι
άδύνατη ή προσπέλαση έκει, γιατί έχει καταστραφεί τό παλιό προχειροφτιαγμένο
ξύλινο γεφύρι.

Στή Μεταμόρφωση γίνεται μιά άκόμη μικρή στάση γιά ξεκούραση καί μετά άρ-
χίζει τό τελευταίο τμήμα τής πορείας, τό πιο δύσκολο άλλά καί πιο γραφικό, μέσα
άπό δύσβατα άνηφορικά μονοπάτια, κάτω άπό πανύψηλες καστανιές, δίπλα σέ ορ-
μητικά ρυάκια καί πηγές, πού τό κελάρυσμα του νεροΰ τους συνοδεύει αρμονικά τό
τελάιδημα τών πουλιών. Προσφέρουν έτσι οί πασχαλινές λιτανείες καί τή γραφικό-
τητα του άνοιξιάτικου τοπίου, χαρίζοντας τήν άπολύτρωση προς τόν έλεύθερο χώρο,
τά βουνά καί τις καλλιεργημένες έκτάσεις. Τήν άνηφορική πορεία διαδέχεται μικρή
κατηφορική διαδρομή, τελευταίο τμήμα τής λιτανείας.

"Ετσι, ύστερα άπό πεντάωρη πεζοπορία6, καταλήγουν στά κοντινά μεταξύ τους
ξωκλήσια του Άγίου Γεωργίου καί του Άγίου Βλασίου7, τούς προστάτες τών κτη-
νοτρόφων καί τών γεωργών άντίστοιχα, σ' ένα ξέφωτο τής ορεινής περιοχής. Έκει
βρίσκονται ήδη καί πολλοί άλλοι χωριανοί, πού υποδέχονται μέ εύχές δσους πήραν μέ-
ρος στήν περιφορά, πολλοί άπό τούς οποίους έκτελοΰν σχετικό τάμα τους, νά άκολου-
θήσουν δηλαδή ύλη αύτή τήν πολύωρη τελετουργική πορεία.

Ό ιερέας έπαναλαμβάνει εύχές καί δεήσεις, άγιάζει τήν περιοχή καί τοποθετεί
τά τελευταία υψώματα. Στή συνέχεια οί Καληβρυσιώτες, ιδιαίτερα γνωστοί γιά τήν
χαρούμενη διάθεσή τους, διασκεδάζουν μέ τις γκάιντες καί τούς νταχαρέδες του χω-

πρόσφατες άρχαιολογικές άνασκαφές (Κατερίνα Περιστέρη, 'Ανασκαφική έρευνα στήν
Καλή Βρύση Δράμας. Πρακτικά Β' 'Επιστημονικής Συνάντησης «Ή Δράμα καί ή περιοχή της.
Ιστορία καί Πολιτισμός». Δράμα 1998, σελ. 161-163. Τό άρχαΐο αύτό κτήριο θά άποτελέσει τόν
πρώτο όργανωμένο έπισκέψιμο άρχαιολογικό χώρο στό νομό Δράμας, μετά τήν έκτέλεση τών προ-
γραμματισμένων έργασιών άπό τήν ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Κα-
βάλας (βλ. έφημ. «Ήχώ» Δράμας, 4 Μαρτίου 1996, σ. 4).

6. Βιωματική έμπειρία άπό συμμετοχή στήν περιφορά κατά τά έτη 1996, 1997 καί 1998.

7. Τό ξωκλήσι αυτό χτίσθηκε, κατά σχετική διήγηση, ύστερα άπό θαυμαστό σημείο: «Τό
1929, κατά τόν 'Οκτώβριο, θά ήτανε έκεΐπού πλάγιαζα στά κατσίκια στό μαντρί είδα στόν ϋπνο μου
ότι βρέθηκα έκει πού είναι τώρα ό "Αγιος Βλάσης. Ό ήλιος εδειχνε καλά κ' εψιχάλιζε κ' είδα τόν
άγιο Βλάση να κάθεται στήν άπουλιάνα και χάθ'κε άπό κει και πήρα τό δρόμο και σ' εκείνο πού
στάθ'κα είδα ενα μεγάλο σταυρό. Βγήκε άπ' έκει και ξαναχάθηκε και βούλιαξε μετά. Μετά έκαμα
με μια λαμαρίνα ενα παρεκκλησάκι. Πάαινα κάθε έορτή και άναβα τό καντήλι. Μετά χτίσθηκε ή
εκκλησία κατά τό 1958 με ,59. Λένε πώς και παλιά υπήρχε εκκλησία, γιατί εκεΐεϊχε πέτρινη κολώνα
μακρουλή καινιφτήρα, πού 'ναι άκόμη εξω άπό τήν εκκλησιά» (ΚΛ[=Κέντρο Λαογραφίας] άρ.
χφ. 2895, σελ. 147-48, συλλογή Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδη, Καλή Βρύση 1964).
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Είκ. 3. Εύωχία μέ γκάιντα καί νταχαρέδες.

Είκ. 4. Χορός μέ ζουρνάδες καί νταούλι.
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ριοΰ τους (Είκ. 3), άλλά καί μέ ζουρνάδες καί νταούλια (Είκ. 4), πού παίζουν γνώ-
ριμοι τους γύφτοι οργανοπαίκτες άπό τήν 'Ηράκλεια τών Σερρών. Κούνιες στά δέν-
τρα διασκεδάζουν τά παιδιά8 (Είκ. 5) καί άγώνες πάλης (Είκ. 6) μαζί μέ άλλα άν-
ταγωνιστικά παιγνίδια τέρπουν ένθουσιαστικά μικρούς καί μεγάλους9. Χοροί, τρα-
γούδια, φαγοπότι μέ χαρούμενα τσουγκρίσματα πασχαλινών άβγών καί εύχές, συ-
νεχίζονται μέχρι τό σούρουπο. Τότε μεταφέρεται ή εικόνα τής 'Αναστάσεως στόν
Άγιο Νικόλαο, τήν κεντρική έκκλησία τής Καλής Βρύσης, μέ περίτεχνο σκαλιστό
τέμπλο10 καί ύψηλόκορμα κυπαρίσσια στόν αύλόγυρο, ορατά άπό μεγάλη άπό-
σταση.

Σκοπός τής έθιμικής περιφοράς, σύμφωνα μέ τούς 'ίδιους τούς τελεστές του δρω-
μένου, είναι ή πρόκληση τής ζωογόνου γιά τήν έποχή αύτή βροχής καί ή προστασία
άπό τό χαλάζι11, ιδιαίτερα επικίνδυνο γιά τήν παραγωγή, σέ περίοδο πού τά στάχυα
άρχίζουν νά μεστώνουν12. Γενικότερα, έπιζητεΐται ή επίτευξη πλούσιας καρποφορίας
καί ή έξασφάλιση καλής υγείας. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ένα εύετηρικό δρώμενο τής
άνοιξιάτικης περιόδου, μιά εθιμική τελετουργία γιά καλοχρονιά στήν εύρύτερη διά-
στασή της, όπως δείχνουν καί οί δεητικοι στίχοι, οί όποιοι, μαζί μέ τά έκκλησιαστικά
τροπάρια, εκφωνούνται έπωδικά στή διάρκεια τής περιφοράς:

8. Ή κούνια, ή αιώρα, πού σήμερα άποτελεΐ είδος παιγνιδιού τήν πασχαλινή καί γενικότερα
τήν άνοιξιάτικη περίοδο, στήν άρχαιότητα άποτελουσε λατρευτικό στοιχείο, μέ πρωταρχικό χαρα-
κτήρα τή γονιμότητα, γι' αυτό καί είχε ένταχθεΐ στήν Διονυσιακή γιορτή τών 'Ανθεστηρίων (Γ. Κ^
Σπυριδάκης, Περί της κατά τό έαρ αιώρας είς τόν έλληνικόν καί είς τούς λοιπούς λαούς
της Χερσονήσου του Αίμου. 'Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας 22, 1969-72, σελ. 113-134).

9. Πβ. Λουκάτος, δ.π., σ. 133-138 («Πασχαλιάτικα λαϊκά άγωνίσματα»).

10. Γ. Κ. Χατζόπουλος, Καλή Βρύσις. Ή θρησκευτικότητα τών κατοίκων. Δράμι*
νά Νέα, Ίούλ. - Αΰγ. 1971, σελ. '28-29. Βλ. καί Ξανθή Σαββοπούλου-Κατσίκη,
Μεταβυζαντινές έκκλησίες στό νομό Δράμας. Πρακτικά 'Επιστημονικής Συνάντησης «Ή Δράμα
καί ή περιοχή της - 'Ιστορία καί Πολιτισμός», δ.π., σ. 267.

11. ΚΛ χφ. άριθ. 4520 (συλλογή Γ. Ν. Αίκατερινίδη), σ. 25: «για χαλάζι, ν à φυλάει δ
Θεος το σύνορό μας»,

12. Τό χαλάζι άποτελεΐ γενικότερη άπειλή γιά τήν παραγωγή τής περιοχής (πβ.: «Κατα-
στροφή άπό τό χαλάζι στήν Καλή Βρύση». 'Εφημ. «Ήχώ» Δράμας, 30 Αύγ. 1996, σ. 3: «5.000
στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών καταστράφηκαν όλοσχερώς άπό χαλάζι, πού έπεσε προχθές τό
άπόγευμα στήν περιοχή τής Καλής Βρύσης...»).

Ή έκλογή, άλλωστε, της Πέμπτης γιά τήν περιφορά δέν φαίνεται άσχετη μέ τις δοξασίες πού
δημιουργεί ή παρετυμολογική σύνδεση του όνόματός της ήμέρας αύτής μέ τό ρήμα πέφτω (Λ ο υ-
κ ά τ ο ς, ο.π., σ. 140: «Φυλάνε τήν Πέμπτη, μέ "ειδωλολατρική έλέωση", θά λέγαμε, τών άνέ-
μων, ιδιαιτέρα του Βορριά, γιά νά "πέφτει" καί νά μήν τούς χαλάει τις σοδειές»).



Ely.. 5. Παραδοσιακές κούνιες τέρπουν τά παιδιά.

Είκ. 6. Πάλη παιδιών. Στο βάθος το ξωκκλήσι του Άγίου Γεωργίου.
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Κύριε μον, Κύριε ελέησον,

δώσε μας, Θεέ μον, υγεία και χρόνια,

χρόνια πολλά.

Φύλαγε, Θεέ μον,

φύλαγε τα σύνορα.

Στό βουνό σκοτεινή αντάρα,

στόν κάμπο γλυκιά ψιχάλα13.

Άπό τήν πρώτη ήδη προσέγγιση μέ τό παραπάνω δρώμενο τής Καλής Βρύσης,
προβάλλουν οί άρχαιότατες καταβολές του καί οί συμβολισμοί τών έπιμέρους στοι-
χείων του. "Οπως γίνεται φανερό, μέ τήν περιφορά σχηματίζεται ένας κύκλος, ό
όποιος, όπως καί κάθε άλλος κύκλος ίεροτελεστικά δημιουργούμενος, προστατεύει,
σύμφωνα μέ δημώδεις δοξασίες, καθετί πού βρίσκεται μέσα σ' αυτόν: άνθρώπους,
ζώα, παραγωγή.

Ή έννοια του κύκλου είναι φανερή καί στις λιτανείες πού γίνονται σέ άλλες μέ-
ρες του χρόνου, δταν έπικρατεϊ επικίνδυνη γιά τήν παραγωγή άνομβρία:

«Κατά διαστήματα, δταν υπάρχει ξηρασία, φτιάχνομε λιτανεία. Τή μέρα τής
λιτανείας τα ζώα γενικά, άπό μικρά μέχρι μεγάλα, μέχρι νά τελειώσει ή θεία λει-
τονργία, δεν βγαίνανε εξ ω από τό χωριό για βοσκή. Μετά τό Πάσχα, τήν Πέμπτη
κάθε χρόνο, τήν ίδια μέρα. Άλλά οι άλλες λιτανείες δεν εχεικαθιερωμένη μέρα. *Η
θα τύχει τό Μάιο μήνα, ή θα τύχει τόν 'Ιούνιο μήνα, διότι εδώ καταγινόμαστε με τή
γεωργία. Τό Μάιο άν δεν εχομε βροχή, δεν εχει ούτε να μπορέσουμε με ευκολία να
φυτέψουμε καπνά, οϋτε σιτάρια να γίνονται, ούτε καμιά εσοδεία. Γι αύτό τό λόγο
φτιάχνομε λιτανεία και παρακαλούμε τό Θεό να βρέξει για να μπορέσει ό κόσμος
επιτέλους να εχει καμιά ελπίδα από τή σοδειά... Πηγαίνομε στήν εκκλησία εδώ, στόν
"Αγιο Νικόλαο. Μετά βγαίνοντας από τήν εκκλησία πηγαίνομε στόν Προφήτη 3Ηλία,
κάνομε όλη αύτή τήν περιφορά, Προφήτη 'Ηλία, f.Αγία Μαρίνα, "Αγιο Νεκτάριο.
Σταματάμε, ψάλλουν έκει οι ψαλτάδες, ό παπάς, παρακαλούμε δηλαδή τό Θεό να
βρέξει. Τριγυρνάμε εδώ, τριγυρνάμε στό χωργιό. Άπό τόν "Αγιο Νικόλαο ξεκινάμε,
πάμε στόν Προφήτη 'Ηλία, άπό τόν Προφήτη *Ηλία στήν Αγία Μαρίνα, μετά ερ-
χόντας μέσα στό χωργιό είναι ό Άγιος Νεκτάριος. Είναι και άλλο μοναστηράκι, ή
Αγία Ξένη, και από κει ερχόμαστε πάλι στόν Άγιο Νικόλαο. Φτιάχνομε και τώρα

13. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σελ. 25-26.
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λιτανείες. Πολλές φορές από τό Παγγαίο φέρναμε τήν εικόνα τής Είκοσιφίνισσας,
τήν Παναγιά»1*.

Κυκλική περιφορά βρίσκομε στή νεοελληνική έθιμική πρακτική καί σέ άλλες πε-
ριστάσεις, όπως είναι τό ίεροτελεστικό όργωμα γύρω άπό έναν οικισμό, δταν τόν
άπειλοΰσε λοιμός15.

Ή αύτόνομη προστατευτική δύναμη του κύκλου, στήν Καλή Βρύση ενισχύεται
μέ τις διαδοχικές δεήσεις στά ξωκλήσια καί στά προσκυνητάρια, τά όποια οριοθετούν
καίρια σημεία. Στόν παραδοσιακό μας πολιτισμό γενικότερα, μέ ξωκλήσια καί προ-
σκυνητάρια ό χώρος μεταξύ τών χωριών, ή 'ίδια ή φύση, άποκτά υπόσταση στήν κοι-
νωνική καί κοινοτική συνείδηση. Προσκυνητάρια καί ξωκλήσια έπίσης, στις άκρες
τών δρόμων, σημαδεύουν καί φυλάγουν τά δρια ενός οικισμού, χτισμένα συνήθως στις
εισόδους του, στά τέσσερα σημεία του ορίζοντα16. 'Αξιοπρόσεχτο είναι ότι στήν Κα-
λή Βρύση ή εκκίνηση τής περιφοράς γίνεται άπό τόν Προφήτη 'Ηλία, ό όποιος στήν
νεοελληνική δοξασιολογία θεωρείται «νεφοκράτορας», έχει πάρει τή θέση του «ύιε-
τίου» Διός17. Στοιχείο, άλλωστε, πού τονίζεται καί άπό τήν επίκληση γιά «γλυκιά
ψιχάλα» στόν κάμπο. Ό Προφήτης 'Ηλίας έπίσης, μαζί μέ τόν δρακοντοκτόνο Άγιο
Γεώργιο, άποτελοΰν άκοίμητους φρουρούς δεξιά καί άριστερά στό μικρό άνοιγμα
πού άφήνει ή περιφορά γύρω άπό τό σύνορο του χωρίου. Αξιοπρόσεχτο άκόμη είναι
ότι τά ιερά, άπό τά όποια περνά ή πομπή, είναι συνολικά έννέα, άριθμός μέ ιδιαίτερη
σημασία στή λαογραφία, ως πολλαπλάσιος του τρία μέ τήν ιερότητα πού αύτός έχει
στή χριστιανική λατρεία.

14. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σ. 84-85. Λιτανεία γιά βροχή έγινε λίγες μέρες μετά τήν παρα-
πάνω άφήγηση, στις 18 Μαΐου 1996 (αύτοψία). Γιά τις σχετικές εύχές βλ. Εύχολόγιον τό Μέγα...
Σαλιβέρου... 'Αθήναι, σελ. 399-400 (Κανών ίκετήριος είς τόν φιλάνθρωπον Κύριον έπί άνομβρία,
οΰ ή άκροστοιχίς: Δίδου ύετόν τή γη διψώση, Σώτερ). Βλ. καί σελ. 402-403 ('Ακολουθία έπί αίχ-
μώ άνομβρίας) καί 403-404 (Εύχαί έπί άνομβρίας).

'Εδώ μπορούμε νά θυμηθουμε καί τό έθιμο τής «περπερούνας», τόν καθαρώς μαγικοδεισιδαι-
μονικό τρόπο πρόκλησης βροχής, μέ τή φυτομορφική μεταμφίεση ένός παιδιού, κατά προτίμηση
όρφανοΰ κλπ. (βλ. Β. Π ο ΰ χ ν ε ρ, Λαϊκό θέατρο στήν 'Ελλάδα καί στά Βαλκάνια. Συγκριτική με-
λέτη, 'Εκδόσεις Πατάκης, 'Αθήνα 1989, σελ. 81-85. Γιά τή «Μαγεία της βροχής» βλ. Π. Λεκα-
τσάς. Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων καί τών δοξασιών. 'Αθήνα 1951, σελ. 205-214. Γιά
τις έθιμικές περιφορές εικονισμάτων βλ. καί G. Ν i k ο 1 a k a k i s, La litanie dans le Lassithi
Crete. Etudes et documents Balkaniques et Mediterraneens, 16. Paris, 1992, σελ. 42-48).

15. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. 'Αθήνα 1979, σελ. 156-

158.

16. Πρβ. "Α λ κ η Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα. «'Ολκός»,
'Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1975, σ. 15-40 («Σημάδια του τόπου ή ή λογική του έλληνικοΰ τοπίου»).

17. Ν. Γ. Πολίτης, Ό άγιος 'Ηλίας. Λαογραφικά Σύμμεικτα Α' (1920), σελ. 89-92.
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Ή προστασία, πού παρέχουν τά ιερά, ένισχύεται μέ τό «ΰψωμα», τελετουργία πού
άποτελεί τοπική παραλλαγή γνωστού καί σέ πολλά άλλα μέρη εθίμου, π.χ. στήν
πλησιόχωρη περιοχή τών Σερρών18.

Ξεχωριστό στοιχείο, δσον άφορα τήν Καλή Βρύση, είναι τό γεγονός ότι έθεω-
ρείτο ώς λατρευτικός άπό πολύ παλαιά καί ό χώρος, όπου πρόσφατα ή άρχαιολογική
σκαπάνη άπεκάλυψε ναό άφιερωμένο στή λατρεία του Διονύσου. Χαρακτηριστική είναι
ή επόμενη καταγραφή/μαρτυρία του 1964: «Στή Μικρή Τούμπα είναι τό παλάτι
του Βάκχου. "Οταν κάνομε τή λιτανεία μετά τό Πάσχα, τήν Πέμπτη μέρα, για να
βρέξει, δταν περνάμε άπό κει, ό παπάς διαβάζει ενα-δυό τροπάρια και οι γυναίκες
τραγουδάνε νά δώσει ό Θεός μιά γλυκιά βροχή και αφήνουν ϋψωμα, αντίδωρο, και
άνάβομε καί κερί εκεί. Λένε πώς εκεϊ ήταν "Αγιος, εκκλησία, μα εγινε ανασκαφή τό
1922 και τότε είπαν πώς είναι παλάτι του Βάκχου. "Ομως εμείς πηγαίνομε»19. Μιά
άκόμα περίπτωση, πού άπονέμεται χριστιανική λατρεία σέ χώρο άρχαίου ίερου20.

Τό συγκεκριμένο θρησκευτικό δρώμενο τής Καλής Βρύσης περιγράφεται καί
στιχουργικά μέ μορφή τοπικού τραγουδιοΰ, άπό τόν Καληβρυσιώτη ιερέα Μιχαήλ
Γιώτη. Στό στιχούργημα δίδεται καί ό σκοπός του έθίμου:

'Από τόν Άΐ-Αιά
κι άπό εκκλησιά σέ εκκλησιά,
μέ σήμαντρο κι Ανάσταση
γυρίσαμε τά σύνορα.

Πέμπτη είν άπό του'Πάσχα,
Πέμπτη κι αναστάσιμη,
είναι του τόπου μας γιορτή.

Έκάναμε ευχή,
γιά νά καρποφορήσ' ή γη,
για να βλαστήσουν τά σπαρτά
και νά *χουμε καλή σοδειά.

18. Γ. Ν. A I κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς, Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας άπό τήν περιοχή Σερρών.
Πρακτικά Α' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 11-20.

19. ΚΛ χφ. άριθ. 2895, δ.π., σ. 142. Πβ. παραπάνω, σημ. 4 καί 5.

20. Άπό τά πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ό Παρθενώνας καί τό μεγάλο ίερό της
'Αρτέμιδος τής Μεγάλης Μητέρας, στήν "Εφεσο, τά όποια έγιναν τόποι λατρείας τής Παναγίας
(Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, δ.π., σ. 18 ).
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Βαδίσαμε τρανά,
λαγκάδια, κάμπους και βουνά,
στόν Άι-Βλάση φθάσαμε
κι ολοι μαζί γιορτάσαμε2,1.

Άς σημειωθεί, έπιλογικά, ότι τό χωριό «κυκλώνεται» ειδικά γιά τό χαλάζι καί
μέ τό άγιο φώς της Αναστάσεως. Σύμφωνα μέ παλαιότερη (1964) μαρτυρία:

«Μόλις πει τό Χριστός 'Ανέστη ό παπάς, τέσσερα άτομα παίρνουν άπό ëva φα-
νάρι με άγιο φώς καί καυσόξυλα. Δυο πάνε προς τό 'Ανθοχώρι και δυο προς τή μεριά
τής Χαριτωμένης. 'Ανάβουν φωτιά, πάνε παρακάτω σε άλλο μέρος, και συναντούνται
στόν 'Αγγίτη ποταμό. Γίνεται για νά μή μας πιάνει χαλάζι. Μας φυλάει ή φωτιά τής
'Αναστάσεως»22.

Σήμερα (1996): «Παίρνομε λαμπάδες και κυκλώνομε τό σύνορο μας... Θέλει
δυο με δυόμιση ώρες...»23.

Είναι φανερή στήν παραπάνω συνήθεια ή πανάρχαια καί πάγκοινη πίστη στήν
προστευτική καί καθαρτήρια δύναμη τής τελετουργικής πυράς, ή όποία έπιδρά εύερ-
γετικά στήν εύρύτερη έκταση πού γίνεται όρατή24. 'Η δύναμη τής πυράς στή συγκε-
κριμένη περίπτωση ένισχύεται άπό τήν αφή της μέ τό άναστάσιμο φώς, πού αύτό
καθαυτό είναι πηγή χαράς καί ζωτικότητας25.

21. Βλ. Μ. Γι ώ τ η, Ιερέως, Μακεδονικά-δημοτικά τραγούδια του χωρίου Καλής Βρύ-
σης Δράμας, ώς καί χριστιανικά όρθόδοξα άσματα. Νέα Σμύρνη, 1995. — Μουσική έπιμέλεια Β.
Παπαεμμανουήλ, Ιερέως. Καβάλα 1995 (φωτοτυπική έκδοση).

22. ΚΛ χφ. άριθ. 2895, δ.π., σελ. 142-143.

23. ΚΛ χφ. άριθ. 4520, δ.π., σελ. 132. 'Αποτρεπτικό του χαλαζιου έπίσης είναι καί τό
άβγό τής Μεγάλης Πέμπτης (χφ. άριθ. 4520, ο.π.).

24. «"Ενα νήμα στερεό καί μισοκρυμμένο ένώνει όλα τά πυρολατρικά έθιμα άπό σήμερα έως
σέ μιά έποχή άνυπολόγιστα μακρυνή καί πιό πέρα άπό τήν ιστορική 'Αρχαιότητα... ότι άπό τή
μεγάλη καί φροντισμένη ιερή πυρά... θά πάρουμε δύναμη καί ύγεία καί ό τόπος μας τήν ευτυχία του»
(Κ. Α. Ρωμαίος, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού 11,1944-45,
σελ. 77-78). Γιά τις έθιμικές πυρές γενικότερα βλ. στόν οικείο Άτλαντα («Περιοδικαί πυραί»), ό
όποιος έκδόθηκε άπό τό Κέντρο Λαογραφίας τό 1975 (έπιμέλεια: Στ. Δ. "Ημελλος - Γρ. Δημητρό-
πουλος).

25. Γιά έθιμικές πυρές γενικότερα στόν εύρύτερο δραμινό χώρο βλ. Γ. Ν. Αίκατε-
ρινίδης, Γιορτές καί Δρώμενα στό νομό Δράμας. Δράμα 1997, σελ. 106-109 (έκδοση
Τ.Ε.Δ.Κ.).



SUMMARY

An Easter Tradition at the Village Kalé Vryse of Drama

by George Aikaterinidis, Ph. D.

In Kalé Vryse of Macedonia, a traditional village in the area of Drama, in
Northern Hellas, it is a habit each year on Thursday of the week after Easter
(Diakainissemos), to carry the Icon of Resurrection in a procession around the
village's outskirtis, accordiong to a specific traditional and religious ritual.

During this ritual the procession successively stops at nine country cha-
pels and praying stands, where the priest chants and blesses the area with
prayers for good health and prosperous harvest. One of these praying stands
is built on top of the an.(^meient) wall of Dionysus' shrine.

The procession lasts for almost four hours, making its final stop at the
rural chapels of St. George and St. Vlassios, protector saints of livestock own-
ers and farmers, respectively. This is where the entire village takes part in a
joyful celebration of song and dance until the late hours of the night.

The purpose of this ritual is to create an imaginary circle around the
village, the ritualistic powers of which are believed to bear protection a-
gainst all evil for people, animals and produce.

This protection is especially asked for against hail, an extremely dange-
rous weather condition at this time of year, threatening the positive out-
come of harvest. For that same purpose of protection against hail, people
usually light fires on hilltops surrounding their village, as a Resurrection's
Eve custom.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΑΛΑ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: ΚΟΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑ Ι ΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ*

Η μελέτη αυτή έχει θέμα, αφενός τις διάφορες μορφές συμπληρωματικής συγγέ-
νειας (complementary filiation ) και τα σύμβολά της στους βαλκανικούς λαούς, αφε-
τέρου αποτελεί μια συνεισφορά στην Ανθρωπολογία της γαλουχίας, η οποία πολύ λίγο
έχει απασχολήσει τους ειδικούς επιστήμονες (ανθρωπολόγους, εθνολόγους κλπ. ) στήν
Ελλάδα καί διεθνώς1. Η εργασία θα είναι περισσότερο λεπτομερειακή για τα ελλη-
νικά δεδομένα, τα οποία μου είναι πιο προσιτά, ενώ οι αναφορές στους υπόλοιπους
βαλκανικούς λαούς θα είναι πιο σύντομες.

Τί εννοούμε, λέγοντας συμπληρωματική συγγένεια; Οι κοινωνικοί ανθρωπο-
λόγοι, οι οποίοι πρώτοι χρησιμοποίησαν τον όρο (κυρίως ο Fortes), εννοούν με αυτή
τη δευτερεύουσα συγγένεια που είναι σχεδόν πάντα παρούσα σε ένα μονογραμμικό
(πατρογραμμικό ή μητρογραμμικό) σύστημα καταγωγής, το οποίο, δίνοντας έμφαση
στη μια από τις δύο συγγενικές πλευρές, θεωρητικά θα έπρεπε να αποκλείει την άλλη
πλευρά. Αυτό όμως κατά κανόνα δεν συμβαίνει2.

Η συμπληρωματική συγγένεια παίρνει πολλές μορφές. Από την απλούστερη,

* Επεξεργασμένη και διευρυμένη μορφή σύντομης ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε στο
7ο Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης (Θεσσαλονίκη 29 Αυγ. - 4 Σεπτ.· 1994).

1. Barbara Β. Harre 1, «Lactation and Menstruation in Cultural Perspective»,
American Anthropologist 83 (1981 ) 796-797. Βλ. και την πιο πρόσφατη έκδοση : Vanessa
Α. Mäher, The Anthropology of Breast - Feeding. Natural Law or Social Construct?
Berg, Oxford 1592.

2. M. F ο r t e s, «The Structure of Unilineal Descent Groups», American· Anthropo-
logist55 (1953) 17-41* E. Leach, «Complementary Filiation and Bilateral Kinship», στό
συλλογικό J. Goody (επιμ.), The Character of Kinship, Cambridge University Press, Cam-
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π.χ. σε ένα απόλυτα πατρογραμμικό σύστημα καταγωγής, όπου αναγνωρίζεται η
συγγένεια του παιδιού με τη μητέρα του και ενδεχομένως και με τους αδελφούς της
ως την πιο προχωρημένη με την οποία δημιουργείται δεύτερη γραμμή καταγωγής
από τη μητρική πλευρά με την παρουσία μερικές φορές περισσότερων ομάδων κατα-
γωγής, μιας πατρογραμμικής και μιας μητρογραμμικής. Παρόμοια συστήματα συγ-
γένειας, όπου αναγνωρίζονται δύο γραμμές καταγωγής, συναντώνται σε πολλές περιο-
χές του κόσμου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η έμφαση στις γραμμές καταγωγής δεν
είναι πάντα του ίδιου βαθμού είτε η συμπληρωματική καταγωγή είναι από τη μητρι-
κή πλευρά είτε από την πατρική3.

Οι λαοί γενικά στους οποίους παρατηρούμε αυτές τις αρχές οργάνωσης (συμ-
πληρωματική συγγένεια/ συμπληρωματική καταγωγή), έχουν διάφορα σύμβολα,
για να δηλώσουν και να διαφοροποιήσουν αυτές τις έννοιες, π.χ. καταγωγή από τον
πατέρα: σπέρμα, νεφρά* καταγωγή από τη μητέρα: μήτρα, μαστοί κλπ. Εκφράσεις
όπως «προέρχονται από ένα σπόρο» ή «από μια κοιλιά» ή «έχουν βυζάξει από ένα
βυζί» είναι συνηθισμένες σε πολλούς λαούς4. Όπως λέει ο Schneider τα σύμβολα της
συγγένειας προέρχονται συνήθως από τα όργανα αναπαραγωγής και διατροφής των
παιδιών5. Εδώ μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε πώς μέσω των συμβόλων η ιδεολογία
της συμπληρωματικής συγγένειας διαμορφώνεται στο βαλκανικό χώρο και πώς το
σύστημα της συμβολικής σκέψης ενισχύεται με τελετουργίες και μύθους. Μας ενδια-
φέρει ακόμα η παλαιότητα αυτών των αντιλήψεων.

Στους βαλκανικούς '.λαούς το σύστημα καταγωγής είναι κατά κανόνα πατρο-
γραμμικό με μικρότερη ή μεγαλύτερη έμφαση στην πατρική πλευρά. Αυτό όμως ως
προς την καταγωγή, γιατί όσον αφορά τη συγγένεια μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε
αμφιπλευρικό καθώς η μητρική πλευρά έχει κάποιο βάρος άλλοτε μεγαλύτερο, άλλοτε

bridge 1973, σ. 53-58* R. Μ. Keesing, «Shrines, Ancestors and Gognatic Descent, the
Kwaio and Tallensi», American Anthropologist 72 (1970) 756-775.

3. J. Goody, «The Classification of Double Descent Systems», στο J. Goody,
Comparative Studies in Kinship, Routledge & Kegan Paul, Λονδίνο 1969, σ. 91-119.

4. A. Richards, «Matrilineal Systems», στο συλλογικό Α. R. Radcliffe-Brown and
D. Forde (επιμ.), African Systems of Kinship and Marriage, Oxford University Press 1950,
σ. 207* επίσης στο ίδιο συλλογικό έργο: D. Forde, «Double Descent among Yakö», σ. 285-
332· Philip Ο. Nsugbe, Ohaffia: A matrilineal people, Oxford at the Clarendon
Press 1974, σ. 72.

5. D. Schneider, «What is Kinship all About?», στο P. Reining (επιμ.), Kinship
Studies in the Morgan Centennial Year. The Anthropological Society of Washington, Was-
hington 1972, σ. 32.
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μικρότερο, π.χ. απαγόρευση γάμου και από τη μητρική πλευρά ως τον 7ο βαθμό συγ-
γένειας, χρήση συμμετρικά των ίδιων όρων για τα ξαδέλφια από την πατρική και
από τη μητρική πλευρά κλπ.

Γενικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στους κτηνοτροφικούς νομαδι-
κούς πληθυσμούς της Βαλκανικής η πατροπλευρικότητα είναι πιο έντονη, στους γεωρ-
γούς λιγότερο έντονη. Η πατρογραμμικότητα σε όλους τους βαλκανικούς λαούς δηλώ-
νεται με το «αίμα» και το «σπόρο». Αντίθετα, η μητροπλευρική συγγένεια δηλώνεται
με την «κοιλιά» (μήτρα) και το «γάλα», που αποτελούν, όπως θα δούμε, ένα μητρι-
στικό συμβολικό σύστημα με έμφαση πότε στον ένα και πότε στον άλλο πόλο, το οποίο
είναι, καθώς φαίνεται, πανάρχαιο στο βαλκανικό χώρο, γιατί συναντάται και στους
παλαιοβαλκανικούς λαούς (Έλληνες, Αλβανούς ακόμα και Ρουμάνους), και στους
νεοβαλκανικούς (Σέρβους, Βούλγαρους)6. Αλλά περί αυτών εκτενέστερος λόγος θα
γίνει πάρα κάτω.

Εξαίρεση αποτελούν οι τουρκικοί πληθυσμοί, οι οποίοι λόγω της μογγολικής
καταγωγής τους, έχουν διαφορετικά σύμβολα, για να δηλώσουν ιδεολογικά τις παρα-
πάνω αρχές. Τα τουρκικά σύμβολα είναι το «κόκκαλο» (soj, sojade, εξού και το ελ-
ληνικό σόι) yια την πατροπλευρική συγγένεια και το «κρέας» για τη μητροπλευτική7.
Όπου αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν ως σύμβολα το «αίμα» και το «γάλα» πρέπει
να έχουν δεχθεί επίδραση από τους άλλους βαλκανικούς πληθυσμούς ή πρόκειται για
ομάδες γηγενών εκτουρκισμένων.

Η διαπίστωση ότι σε όλους τους βαλκανικούς λαούς υπάρχει η συμπληρωματική
συγγένεια ακόμα και στους σλαβικούς, οι οποίοι, όταν εγκαταστάθηκαν στό βαλκα-
νικό χώρο (7ος-8ος αιώνες μ.Χ. ) είχαν ένα πρωτόγονο πατρογραμμικό-πατροπλευ-

6. P. Η. S t a h 1, «Sociétés traditionelles balkaniques. Contribution â étude des struc-
tures sociales», Etudes et Documents Balkaniques 1 (1979 ) 174-175. H συγγένεια από γάλα έχει
ευρεία διάδοση και στον αφρικανικό χώρο: πρβ. G. Balandier, Afrique Ambiguë, Librairie
Pion, Παρίσι 1957, σ. 27, όπου αναφέρεται ότι «η μητέρα δίνει τη βασική συγγένεια» ή ότι «το γά-
λα δημιουργεί τη συγγένεια»· και Μαρίας Κουμαρίανού, Η Αφρική μέσα από το ποιητικό
έργο του Αεοπόλντ Σεντάρ Σενγκόρ. (Μύθοι, πραγματικότητα και συμβολισμός). Παρουσία, Α-
θήνα 1995, σ. 150, υποσ. 11. Για συμβολισμούς και τελετουργίες του γάλακτος στην Αφρική, βλ. V.
Turner, The Forest of Symbols, Cornel University Press 1967, σ. 19 κε.· πρβ. και G. Ρ a r-
r i n d e r, Religion in an African city. Negro Universities Press. Westport Connecticut 1972,
σ. 13.

7. Ai ta n G ο k a 1 ρ, «Le dit de l'os et de clan. De l'ordre segmentaire oghouz au
village Anatolien», VHomme 102 (1939) 83 και 89* πρβ. και Th. E. F r i c k e, «Elementary
Structures in the Nepal Himalaya. Reciprocity and the Politics of Hierarchy in Ulale-Ta-
ming Marriage Strategies», Ethnology 29 (1990) 139.
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ρικό σύστημα συγγένειας, του γνωστού από την Ανθρωπολογία της συγγένειας τύπου
Ομάχα8, με γάμους των σταυροξαδέλφων (cross cousins), προβλημάτισε τους κοι-
νωνικούς ανθρωπολόγους και τους εθνολόγους για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό αλλά και
ποιες μορφές παίρνει στους παραπάνω λαούς. Έχει παντού το ίδιο βάρος και αν όχι
πού οφείλονται οι διαφορές;

Σήμερα υπάρχουν μερικές ανθρωπολογικές μελέτες αν και άνισα κατανεμη-
μένες στο βαλκανικό χώρο. Περισσότερες έχουν γίνει στην ηπειρωτική και νησιωτική
Ελλάδα. Για τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το πλούσιο δημοσιευμένο λαογραφικό υλικό, το οποίο αν και μικρότερης σημασίας ως
προς την ακρίβεια και τις λεπτομέρειες μπορεί όμως να μας δώσει πολλά στοιχεία
για το θέμα και να μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το συμβολικό σύστημα της συμ-
πληρωματικής συγγένειας / καταγωγής των παραπάνω λαών.

Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα (δομικό, συμβολικό, ιδεολογικό )
στους Έλληνες, εκτός από τη συγγένεια από τον πατέρα, δηλαδή «από αίμα» (πα-
τρογραμμική-πατροπλευρική ) αναγνωρίζεται και μια ιδιαίτερη μορφή συγγένειας
από τη μητέρα. Η συγγένεια αυτή συνδέεται συμβολικά άλλοτε με μεγαλύτερη άλλοτε
με μικρότερη έμφαση με το μητρικό γάλα. Οι διαφορές οφείλονται, όπως θα δούμε,
στην ποικιλία τών δομών συγγένειας. Αν είναι δηλ. περισσότερο πατροπλευρική, αμ-
φιπλευρική κλπ.

Η σχέση της μητρικής συγγένειας με το γάλα φαίνεται άμεσα από το έθιμο της
«εξαγοράς της νύφης», όπου αυτό συνηθίζεται. Από τη Μάνη ως τη Βόρειο Ήπειρο,
τη Θράκη και τον ελληνικό Πόντο (Μικρά Ασία) το χρηματικό ποσό που παίρνουν,
εκτός από τον πατέρα της, η μητέρα της και οι μητρικοί θείοι της, έχει σχετική ονο-
μασία: γαλατιάτικζ, βνζαχτικά, γάλα της μάνας, σιούτ χακί κλπ9. Αυτό σημαίνει
ότι όπως ο γαμπρός αγοράζει τη νύφη (το αίμα) από τον πατέρα της (την πατρική

8. Η. F. S tein, «Structural Change in Slovak Kinship», Ethnology 14 (1975) 103-
104 καί 106.

9. Ε. Π. Α λ ε ξ ά κ η, Η εξαγορά της νύφης. Συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών
στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1984, passim* Marie-Elizabeth Handma n, «Les presta-
tions matrimoniales en Grèce. Vaste champ en friche», στο συλλογικό J. Peristiany, Marie-
Elizabeth Handman (επψ.), Le prix de l'alliance, CNRS Παρίσι, 1989, σ. 117, 298 καί St.
Damianakos, «Group domestique, transmission du patrimoine et prestations matrimo-
niales dans un village multi-ethnique de la Grèce du Nord», στο ίδιο συλλογικό έργο, 6.π., σ.
403, 424. και Μιράντας Τερζοπούλου και Ελένης Ψυχογιοΰ, «Ρόλοι φύλων και
σχέσεις συγγένειας μέσα απ' τα γαμήλια τραγούδια», Revue des Etudes Neo-helléniques
Daedalus, Παρίσι - Αθήνα 1993, ειδική έκδοση για τα δημοτικά τραγούδια, τόμ. ΙΙ/1-2, σ. 89-124.
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γενιά της), ώστε τα παιδιά να ανήκουν στη δική του πατρική γενιά, έτσι «αγοράζει»
και το γάλα από τη μητέρα της (τη μητρική γενιά της), ώστε να μην υπάρξει δυνα-
τότητα διεκδίκησης των παιδιών και από τη μητέρα της νύφης ή τους μητρικούς
θείους της. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται συμβολικά, γιατί το χρηματικό ποσό
είναι μικρό, η ύπαρξη της συμπληρωματικής συγγένειας / καταγωγής από τη μητέρα,
η οποία όμως ακυρώνεται, ως προς τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, με την καταβολή
αυτού του ποσού. Σημαντική λοιπόν είναι η διαπίστωση ότι η μητρική αυτή γραμμή
παρουσιάζεται σε ισχυρά πατρογραμμικά συστήματα, στα οποία αποκλείεται ιδεο-
λογικά η μεταβίβαση του αίματος της μητέρας στα παιδιά της.

Τη συγγένεια «από γάλα» μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και έμμεσα, π.χ. παι-
διά που έχουν θηλάσει από την ίδια γυναίκα, έστω και αν δεν είναι αδέλφια, θεωρούνται
αδέλφια. Χρησιμοποιούν προς τούτο όρους όπως βνζαδέρφια, παραδέρφια, δεντερα-
δέρφια, μηλαδέλφια κλπ.10 Αν είναι διαφορετικού φύλου, δεν επιτρεπόταν κατά κανόνα
να παντρευτουν11. Γι* αυτό το λόγο όταν έπρεπε το παιδί να θηλάσει από μιαν άλλη
γυναίκα, εξέταζαν μέχρι πρόσφατα αν αυτή έχει αποκτήσει παιδί διαφορετικού φύλου

10. Ο περισσότερο διαδεδομένος όρος είναι βνζαδέρφια, βλ. παραδείγματα: Κ.Λ. ( = Κέντρο
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών) χφ. 1884, σ. 12 (Αλίκης Παπαγεωρ-
γ ίου, περιοχή Αιγιαλείας Αχαίας 1953)· χφ. 1963, σ. 12 (Γ. I. Κ α σ ι δ ο γ ι ά ν νη, Καστρί
Κυνουρίας 1953)· χφ. 1971, σ. 14 (Λ.Κ. Τσέλιου, Λυκούδι Ελασσόνας 1953)'χφ. 2076,'
σ. 34 (Λ. I. Καλησπέρη, Κάμπος Χίου 1952)· Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ, «Το παιδίον
εις την εκκλησιαστική επαρχία Μετρών καί Αθύρων της Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θρα-r
κνκού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 7 (1940) 76. Για τον όρο παραδέρφια, βλ. Κ.
Λ. χφ. 2038, σ. 31 (Άννας Τζανή, Αυλωνάρι Ευβοίας 1954)· χφ. 2075, σ. 15 (Δ. Γ.
Σπανού, Π. Ψαρά Χίου 1952)'χφ. 2442, σ. 19-20 (Α. Αδαμίδου, Δαμασκηνιά Βοΐου
Κοζάνης 1962). Για τον όρο δευτεραδέρψια, βλ. Κ. Λ. χφ. 2327, σ. 59 (I. Π, Κασιμάτη,
Κύθηρα 1959). Για τον όρο μηλαδέρφια, βλ. Κ.Λ. χφ. 1479 Γ', σ. 15 (M. I ω α ν ν ί δ ο υ. Αγία
Άννα Ευβοίας 1942). Ο τελευταίος όρος, που χρησιμοποιείται και για τα αδέλφια που έχουν ένα
μόνο γονιό κοινό, δείχνει ακριβώς τη μεγάλη σημασία του θηλασμού για τη συγγένεια.

11. Για την απαγόρευση του γάμου, βλ. παραδείγματα: Κ.Λ. χφ. 1379, σ. 12 (Μαρίας
Λιουδάκη, Ρεϊσδερέ Σμύρνης 1939)'χφ. 1871, σ. 9 (Μαρίας Σγούτα, Κάτω Στενή Χαλ-
κίδας 1953)· χφ. 1878, σ. 35 (Γ. Π ά σ χ ο υ, Ξυλόπολη Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 1953)' χφ. 1964,
σ. 6 (Α. Κυριακού, Ανάληψη Ελασσόνας 1953)* χφ. 1971, σ. 14 (Λυκούδι Ελασσόνας)* χφ.
2143, σ. 55 (ΠαπαγγελήΜιχελή, νήσος Λήμνος 1954)* χφ. 2371, σ. 43 (Γ. Κουφού,
Πλάτη Ορεστιάδας I960)* 2442, σ. 19-20 (Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης)· χφ. 2459, σ. 24 (Χ.
Χατζή, Νεστόριο Καστοριάς 1962)· Ε. Π. Αλεξάκη, Τα γένη και η οικογένεια στην πα-
ραδοσιακή κοινωνία της Μάνης. Διδακτορική διατριβή, Αθήναι 1980, σ. 252* Françoise
Sau Inier, Anoyaun village de montagne Cretois, Παρίσι, 1980, σ. 145- (πολυγραφημένο ) ·
Κ. Καραπατάκη, Η μάνα και το παιδί στα παλαιότερα χρόνια Αθήνα 1979, σ. 62.
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ή επιδίωκαν να είναι συγγενής του παιδιού που θα θήλαζε. Σημειώνω ότι ο θηλασμός
από ξένη γυναίκα τις τρεις πρώτες ημέρες, μέχρι να έλθει το γάλα της μητέρας, ήταν
μια απαραίτητη διαδικασία-τελετουργία, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί, όπως
θα δούμε πάρα κάτω, για λόγους πρακτικούς και μαγικούς, πριν το παιδί αρχίσει να
θηλάζει από τη μητέρα του.

Πιστεύουν ότι το παιδί μοιάζει σ' αυτή τη γυναίκα, παίρνει δηλ. τα φυσικά
χαρακτηριστικά της και πολλά στοιχεία από το χαρακτήρα της, γι' αυτό φροντίζουν
να είναι «καλόφαγη», για να τρώει και το παιδί. Η αντίληψη για τη μεταβίβαση των
στοιχείων αυτών ισχύει και για την πατροπλευρική συγγένεια. Όπως δηλαδή το
αίμα μεταβιβάζει τα χαρακτηριστικά της πατρικής ομάδας, έτσι ακριβώς και το γά-
λα μεταβιβάζει τα χαρακτηριστικά της μητρικής ομάδας. Η μόνη διαφορά είναι ότι
το αίμα δίνει μεγαλύτερη έκταση και βάθος στη συγγένεια από ότι το γάλα.

Η γυναίκα που έχει άφθονο γάλα και θηλάζει ξένα παιδιά λέγεται βνζοπιάστρα,
πρωτοβνζάοτρα, πρωτοθηλάστρα, καλομάνα, παραμάνα, βνζανιαριά, γαλάρα κλπ.
Το παιδί που θηλάζει τη θεωρεί ιερό πρόσωπο. Η γυναίκα αυτή έχει για το παιδί την
ίδια σημαντική θέση, όπως και η μητέρα του. Οι γονείς του παιδιού κατά τη γαλου-
χία της προσφέρουν άφθονη τροφή: σούπες (συνήθως κοτόσουπα), γλυκά (τηγανίτες
κλπ. ) ή καφέ, για να έχει πολύ γάλα. Σπάνια της δίνουν χρήματα, γιατί ο θηλασμός
θεωρείται κατά κανόνα μυστήριο και δεν μπορεί να πληρωθεί με χρήμα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις χρήματα της δίνει ο νονός του παιδιού, όταν το βαφτίζει12.

Όλη αυτή η διαδικασία στο κοινωνικό επίπεδο δημιουργεί μια κοινότητα συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών με προεκτάσεις και στο συμβολικό-
ιδεολογικό χώρο. Παράλληλα υψώνει το κοινωνικό status της γυναίκας θηλάστρας,
ενώ δημιουργεί στενή σχέση μεταξύ των ξένων παιδιών που έχουν θηλάσει από την
ίδια γυναίκα. Πρόκειται για μια κοινωνικοποίηση της μητρότητας με ανάλογες επι-
πτώσεις σε όλα τα επίπεδα παρόμοιες με αυτές της τεχνητής συγγένειας (υιοθεσία,
αδελφοποιία, κουμπαριά κλπ.). Σημειώνω ότι πολλοί κοινωνιολόγοι και εθνολόγοε
εντάσσουν αυτού του είδους τη συγγένεια στην κατηγορία των τεχνητών συγγενικών
δεσμών.

Οι μεγάλες διαφορές στην οργάνωση της συγγένειας που παρατηρούνται στον
ελληνικό χώρο από καθαρά πατρογραμμικά συστήματα που επιχωριάζουν κυρίως
στην κεντρική και δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, μέχρι τα αμφιπλευρικά, αμφιγραμμι-
κά και μητροκεντρικά συστήματα που συναντάμε στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα

12. Κ.Α. χφ. 2072, σ. 10 (Κ.ΙΙαρθένη, Θολοποτάμιο Χίου 1952)· χφ. 1459, σ. 355 (Δ.
Ζ ε υ γ ώ λ η, Απείρανθος Νάξου 1928 ).
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και στα νησιά του Αιγαίου, έχουν ως αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές την υποκατά-
σταση του συμβολισμού της μητρικής συγγένειας / καταγωγής «από γάλα» με το
«αίμα»13. Σ' αυτές τις περιοχές δηλαδή το αίμα ως σύμβολο της συγγένειας έχει το
ίδιο ή περίπου το ίδιο βάρος με το γάλα και για την πατρική και για τη μητρική πλευ-
ρά. Αυτό εξηγείται, γιατί το αίμα από τη φύση του, σε αντίθεση με το γάλα, μπορεί
να συμβολίζει την αμφιπλευρική συγγένεια, ενώ δεν μπορεί να ισχύει αυτό και για το
γάλα. Με το γάλα συμβολίζεται κατά κανόνα μόνο η μητροπλευρική-μητρογραμμική
συγγένεια και αυτό είναι ευνόητο, εφόσον μόνο οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν.
Όπου συμβαίνει το αντίθετο, οφείλεται σε προγενέστερη ανάπτυξη αμφιπλευρίκού
συστήματος που συμβολίζεται με το αίμα.

Το σύστημα της συμπληρωματικής συγγένειας / καταγωγής έλαβε ιδιαίτερη
μορφή στα νησιά του Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), με τη διαμόρφωση δύο
παράλληλων γραμμών, όπου η μια στηρίζεται στη συγγένεια από τους άνδρες και η
άλλη στη συγγένεια από τις γυναίκες. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια πάνω σ* αυτό
το θέμα. Η ανθρωπολογική έρευνα έχει ασχοληθεί με πολύ ενδιαφέρον με το παραπά-
νω σύστημα, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Συνήθως η συγγενική γραμμή
συνδέεται με την ονοματοθεσία και την κληρονομιά. Το πρώτο αγόρι παίρνει το όνομα
του πατρικού παππού και κληρονομεί την αντίστοιχη περιουσία. Το πρώτο κορίτσι
παίρνει το όνομα της μητρικής γιαγιάς και κληρονομεί την αντίστοιχη περιουσία μαζί
με το μητρικό σπίτι. Σχηματίζονται παράλληλες συγγενικές γραμμές που αντιστοι-
χούν στα δύο φύλα. Τα άλλα παιδιά παίρνουν εναλλακτικά: το δεύτερο αγόρι το όνομα
του μητρικού παππού και το δεύτερο κορίτσι το όνομα της πατρικής γιαγιάς. Η κλη-
ρονομιά σ* αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι μηδενική έως σημαντική ανάλογα
με το νησί, αλλά πρέπει να προέρχεται κυρίως εξ αγοράς, να μην είναι δηλαδή γονική14.

Στην Κέα (Κυκλάδες), όπου έχω πραγματοποιήσει επιτόπια εθνογραφική έρευ-
να για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συγγένεια από τον πατέρα δηλώνεται συμβολικά

13. Ε. Π. Αλεξάκη, «Αμφιγραμμικές ομάδες καταγωγής και γαμήλια στρατηγική
στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής-Λαυρεωτικής (1850-1940)», Πρακτικά Ε' Επιστημονικής
Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Παιανία 5-8 Δεκ. 1991), Παιανία 1994, σ. 177, υποσ. 84. Βλ. και το
βιβλίο μου: Τα παιδιά της σιωπής. Οικογένεια, συγγένεια και γάμος στους Αρβανίτες της ΝΑ.
Αττικής-Λαυρεωτικής (1850-1940). Εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1996, σ. 178, υποσ. 84.

14. Β. V e r n i e r, «Filiation, regies de residence et pouvoir domestique dans les îles
de la Mer Egée», στο G. Ravis Giordani (επιμ.), Femmes et patrimoine dans les sociétés
rurales de VEurope Mediterannéene, CNRS, Παρίσι 1987, σ. 365-401· Sibylla D i m i-
triou-Kotsoni, «The Aegean Cultural Tradition», Journal of Mediterranean Studies
3/1 (1993) 62-76.
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ως συγγένεια «από σπόρο ή από αίμα». Η συγγένεια από τη μητέρα ως συγγένεια
από «γλάστρα» (μεταφορικά αλλά και ετυμολογικά μήτρα=γλάστρα/γάστρα ) και
θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την πρώτη. Η ονοματοθεσία όμως
των παιδιών και η κληρονομιά ακολουθούν σε γενικές γραμμές τη σειρά που ανέφερα
προηγουμένως, πράγμα που δείχνει ότι το βάρος της συγγένειας είναι πολύ σχετικό.
Δεν γίνεται όμως εδώ καμιά αναφορά στη συγγένεια από γάλα, παρά μόνο παρετυμο-
λογικά (γάλα-γλάστρα-κουλιάστρα). Πάντως και στην Κέα όπως και στα υπόλοιπα
νησιά του Αιγαίου ισχύουν τα σχετικά με την απαγόρευση του γάμου μεταξύ παιδιών
που έχουν θηλάσει από την ίδια γυναίκα.

*
* *

Πιστεύουν ότι το μητρικό γάλα έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη. Θεωρείται
φάρμακο για πολλές ασθένειες και ιδιαίτερα για τους πόνους των αυτιών και των μα-
τιών15. Πιστεύουν ακόμα ότι έχει μεγάλη μαγική δύναμη και το χρησιμοποιούν σε πολ-
λές μαγικές πράξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες που έχουν άφθονο γάλα και θηλά-

15. Για τις θεραπευτικές ιδιότητες του μητρικού γάλακτος, βλ. παραδείγματα: Κ.Α. χφ. 1446
Α', σ. 166 (Δ. Λουκάτου, Πετρί Λέσβου 1940)' χφ. 1566, σ. 23 (Μ. Τσάκωνα, Μανιά-
κι 1944)· χφ. 1837, σ. 17 (Στ. Σταύρου, Κάτω Μουσιώτισσα Ιωαννίνων 1953)' χφ. 1888, σ.
5 (Χρ. Χ ρ υ σ α ν θ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Ελαιών Αιγιαλείας Αχαίας 1953)' χφ. 1956, σ. 14 (Γ.
Πρωτοπαπά, Αγγεριά Πάρου 1953)'χφ. 1959, σ. 13-14 (Ε. Μ. Σορώτου, Οία Θήρας
1953)· χφ. 1955, σ. 26 (Κυριακής I. Γαϊτάνου, Λεύκες Πάρου 1953)' χφ. 1974, σ. 12
(Δ. Παπαδού.λη, Αμούρι Ελασσόνας 1953)' χφ. 1886, σ. 22 (Αικατερίνη Προκο-
πίου, Περιθώριο Αιγιαλείας Αχαΐας 1953)" χφ. 1975, σ. 19 (Λυκούδι Ελασσόνας)' χφ. 1953, σ.
173 (Λ.Σίμόυ, Αμοργός 1953)' χφ. 1967, σ. 9 (Πασχάλη Β α λ ι ά κ ο υ, Μέγα Ελευθερο-
χώριό Ελασσόνας 1953)' χφ. 2008, σ. 37 (Ευ. Γουρζή, Κατούνα και Καρυώτες Λευκάδας
1953)'χφ. 2012, σ. 4 (Δ. Νικολοπούλου, Πράσινο Γορτυνίας 1953)' χφ. 2030, σ. 31 (Γ.
Κοντοστεργίου, Μικρή Γότιστα Ηπείρου 1953)'χφ. 2040, σ. 3 (Ν. Κ. Κώτση, Ανδρο-
νιάνοι Καρυστίας Ευβοίας 1954)' χφ. 2063, σ. 10 (Καλλιόπης Αγγελίδου-Κ. Π ο υ-
λακιδάκου, Βυρώνεια Σερρών 1954),'χφ. 2075, σ. 14 (Π. Ψαρά Χίου)' χφ. 2005, σ. 542
(Ν. Μόσολα, περιοχή Βόνιτσας 1952)' χφ. 2076, σ. 31 (Κάμπος Χίου)' χφ. 2081, σ. 54 (Ε.
Ζάννου, νήσος Θήρα 1954)'χφ. 2125, σ. 22 (Σ π. Καρά μπελά, Σκιλλουντία Ολυμπίας
Ηλείας 1954)' χφ. 2143, σ. 55 (νήσος Λήμνος)' χφ. 2175, σ. 7 (Γ. Α. Δ ρ ο σ ο π ο ύ λ ο υ,
Κεραμιδιά και χωριά τέως Δήμου Πηνειέων Ηλείας 1955)' χφ. 2315, σ. 13 (Κ. Φίλιου, Κα-
λέτζι Ιωαννίνων 1959)'χφ. 2339, σ. 52 (Κ. Β ή χ ο υ, νήσος Μήλος 1968)· χφ. 2442, σ. 17-18
(Δαμασκηνιά Βοίου Κοζάνης)· χφ. 2385, σ. 20 (Γ. Λ. Γιαννούχου, Καλομοίρα Καλα-
μπάκας 1961 )' χφ. 2739, σ. 18 (Γ. Κολιού, Άσσος Πρέβεζας 1963)'χφ. 3089, σ. 50 (Π. Κ ε-
ρ ε ζ ο ύ δ η, Πύθιο Διδυμοτείχου 1966).
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ζουν ξένα παιδιά θεωρούνται συχνά μάγισσες16. Ιδιαίτερα το γάλα που προέρχεται από
μητέρα και κόρη (μανόγαλο ) που έχουν γεννήσει συγχρόνως θεωρείται το κατεξοχήν
αποτελεσματικό φίλτρο και χρησιμοποιείται, αφού περάσει από μια ειδική μαγική
ή μαγικοθρησκευτική τελετουργία, για να αποκαταστήσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων ή να προκαλέσει τον έρωτα μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου17.
Βλέπουμε το ζευγάρι μητέρα-κόρη να επανέρχεται συνεχώς (διαχρονικά και συγχρονι-
κά) στο ελληνικό συμβολικό σύστημα συγγένειας, σηματοδοτώντας το στοιχειώδη
μητροπλευρικό-μητρογραμμικό πυρήνα (πρβ. Δήμητρα και Κόρη, Αγία Άννα και
Παρθένος Μαρία).

Θεωρούν ακόμα ότι η κατάρα της γυναίκας που έχει θηλάσει το παιδί μπορεί «να
πιάσει». Άλλωστε η αποτελεσματικότητα της μητρικής κατάρας συνδέεται άμεσα
με το γάλα που πρόσφερε αυτή στο παιδί της. Η πιο συνηθισμένη τελετουργία, όταν η
μητέρα θέλει «να ρίξει βαριά κατάρα», είναι να ξεγυμνώσει τους μαστούς της και να
καταραστεί το παιδί «στο γάλα που το βύζαξε»18. Η τελετουργία αυτή που δείχνει τη

16. Πρβ. το στίχο από τον Ερωτόκριτο: «Ήτο μια γριά στον Έγριπο αλλοτινή βυζάστρα/
μάισσα που κατέβαζε τον ουρανό με τ' άστρα» (Δ 891). Αυτή η αντίληψη συνδέεται και με την
ιδιομορφία των μαστών των γυναικών, όπως φαίνεται από μια γητειά στην οποία περιγράφονται οι
βάσκανες γυναίκες σαν σακουκοβύζες, κανταροβύζες, ορθοβύζες, μονοβύζες κλπ. Ν. Γ. Κ υ ρ ι α-
ζή, «Δημώδης Κυπριακή Ιατρική», Κυπριακά Χρονικά 4 (1926)90* πρβ. και τη λαϊκή παράδοση
από τη Χίο: Στη θέση Ρηχό Κάθισμα βγαίνει μια γριά Γεραγίδα (νεράιδα) και γυρεύγει την αίγα
της και της λένε «έρκεσαι παραμάνα;» Όποιος δεν της το πει, παθθαίνει» Κ.Λ. χφ. 692 (Σ.
Βίου, Χίος 1918). Ασφαλώς η πίστη αυτή συνδέεται με όσα ανέφερα πιο πάνω (ιδιομορφία
μαστών, γαλακτοφορία κλπ. ).

17. Ζυμώνουν το μανόγαλο με αλεύρι και φτιάχνουν μια μικρή πίτα, την οποία βάζουν στην
Αγία Τράπεζα να λειτουργηθεί σαράντα ημέρες. Κατόπιν την αφήνουν σε μέρος που περνά από πάνω
πολύς κόσμος. Στη συνέχεια τη φορούν ot μαλλωμένοι πάνω τους σαν φυλακτό: Ε λ π ι ν ί κ η ς Σ α-
ρά ν τ η Σταμούλη, «Προλήψεις της Θράκης», Λαογραφία 14 (1952) 174, ύποσ. 1. Βλ. πα-
ρομοίως Νοεμής Δ. Ζωηρού Πασσά, «Λαογραφικά Σύμμεικτα (Κέρκυρα)», Λαογραφία
11 (1934/37) 123). Εδώ όμως πρέπει η μια γυναίκα να έχει γεννήσει αγόρι και η άλλη κορίτσι.
Παρόμοιες αντιλήψεις με τη διαφορά ότι το μανόγαλο το τρίβουν σε σκόνη υπάρχουν και σε άλλες
περιοχές, βλ. Κ.Λ. χφ. 1665 Α', σ. 10 (Δ. Οικονομίδου, Άγιος Νικόλαος Δρόπολης Βορείου
Ηπείρου 1951)' επίσης χφ. 2315, σ. 13 (Καλέτζι Ιωαννίνων)· χφ. 1884, σ. 9-10 (περιοχή Αιγια-
λείας)' χφ. 2339, σ. 52 (νήσος Μήλος). Εδώ η γυναίκα που έχει ξενητεμένο άνδρα του γράφει
γράμμα με μελάνι αναμιγμένο με μανόγαλο.

18. Βλ. π.χ. Ντίνου Ψυχογιού, Περί γητειών και μαντείας, Λεχαινά 1989, σ. 33*
πρβ. και Ε. Π. Αλεξάκη, Τα γένη και η οικογένεια, ό.π., σ. 107* επίσης παρόμοιες αντιλήψεις
συναντάμε στην Ήπειρο (Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου: πληροφορία από προσωπική επιτόπια έρευνα)
και στην Βόρειο Ήπειρο, βλ. βλ. Κ.Λ. χφ. 1665 Α', σ. 12-13 (Άγιος Νικόλαος Άνω Δρόπολης).
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μεγάλη δύναμη του γάλακτος είναι πανελλήνια. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε και τον
πολύ συνηθισμένο όρκο: «στο γάλα πον βύζαξα».

Η τελετουργία επίσης που συνδέεται με τον πρώτο θηλασμό του παιδιού από
τη μητέρα του ή από την ξένη γυναίκα περιβάλλεται με πολλές μαγικές πράξεις. Η
μητέρα θηλάζει το παιδί, ενώ πάνω από το κεφάλι της ή κάτω από τη μασχάλη της
κρατάνε ένα καρβέλι ή μια φρατζόλα ψωμί, «για να έχει το γάλα της μεγάλη θρεπτική
δύναμη και να είναι το παιδί πάντα χορτασμένο» ή «για να μη ρουθουνίζει».19 Σε άλλα
χωριά εκείνη τη στιγμή της δίνουν και πίνει ένα ποτήρι κρασί, για να έχει άφθονο
γάλα20. Αλλού η «μητέρα αλείφει το βυζί της με αίμα της γέννας και το βάζει να
θηλάσει ανάποδα, με τα πόδια δηλαδή να βγαίνουν προς την πλάτη, για να μη βα-
σκαίνεται κι αυτή και το παιδί»21.

Το πρώτο γάλα της μητέρας που ονομάζεται «πρωτόγαλα», «πρωτογαλιά», ή
«κολάστρα» (γουλιάστρα, γλιάστρα), στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας δεν πρέ-
πει να το θηλάσει ξένο παιδί, που θηλάζει για πρώτη φορά, γιατί θεωρείται δηλητηριώ-
δες και μπορεί να πάθει κακό. Αλλού πιστεύουν ότι μόνο το δικό της παιδί μπορεί να
το θηλάσει χωρίς κίνδυνο. Θεωρούν μάλιστα αυτό το γάλα καθαρτικό. Σε ορισμένες
περιοχές για τον ίδιο λόγο υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλ. το παιδί δεν πρέπει να
θηλάσει το πρωτόγαλα της μητέρας του22. Απ' αυτή την πίστη προέρχεται η αντίληψη

19. Βλ. Παραδείγματα απ' όλη σχεδόν την έκταση του ελληνόφωνου χώρου: Κ.Α. χφ. 1446
Α', σ. 237 (Δ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Τέλώνεια Λέσβου 1940)· χφ. 1955, σ. 28 (Λεύκες Πάρου)' χφ.
2005, σ. 159-160 (περιοχή Βόνιτσας)' χφ. 2008, σ. 39 (Κατούνα καί Καρυώτες Λευκάδας)' χφ.
2009, σ. 12 (Μ.Κακλαμάνη, Εγκλουβή Λευκάδας 1953)'χφ. 2293, σ. 43 (Γ. Παπατρέ-
χ α, Ξηρόμερο Ακαρνανίας 1957 ) ' χφ. 2423, σ. 21 (Στέλιου Στυλιανίδου, Περιστερώνας
Πάφου Κύπρου 1961)' χφ. 2514, σ. 16 (Ολύμπιου Χάσου, Αμπελόκηποι Καστοριάς
1962)' χφ. 2371, σ. 43 (Πλάτη Ορεστιάδας). Σε ορισμένες περιοχές οι μαγικές πράξεις είναι ακό-
μα περισσότερο εξεζητημένες, π.χ. «Στην Αγία Παρασκευή Φλώρινας η μητέρα βυζαίνει μέσα
σε μια σκάφη, από την οποία τρώγουν τα γουρούνια, για να τρώει και το παιδί πολύ»: Κ.Λ.
χφ. 2894, σ. 302 (A.N. Δευτεραίου, Αγία Παρασκευή Φλώρινας 1964).

20. Κ.Α. χφ. 2293, σ. 43 (Ξηρόμερο Ακαρνανίας).

21. Κ.Α. χφ. 2959, σ. 248 (Α. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Κρόκος Κοζάνης 1965). Στο χωριό Τε-
λώνεια Λέσβου «η μητέρα αφού πλύνει τα βυζιά της, τ* αλείφει με λίγο σάλιο από το στόμα της,
πριν βυζάξει το παιδί και λέει τη γητειά: «Έλα Χριστέ και Παναγιά / γάλα πολύ να μόρθει / να
χορτάσει το μωρό μ I να τσοιμάται / να βλέπω και τη δουλειά μ»' Κ.Λ. χφ. 1446 Α', σ. 237.

22. Για τις διάφορες πρακτικές σε σχέση με τον πρώτο θηλασμό και το πρώτο γάλα, βλ. Κ.Λ.
χφ. 1571, σ. 304 (Ι.Δ. Παπά, Ζαγόρι 1940)' χφ. 1381 Β', σ. 152 (Μαρία Λ ι ο υ δ ά κ η, Λατσί-
δα Λασιθίου 1939)' χφ. 1446 Α', σ. 166 (Πετρί Λέσβου)'χφ 2236, σ. 95 (Ν. Ζάρακα. ΠυλίΚω
1958)'χφ. 205, σ. 152 (περιοχή Βόνιτσας)' χφ 2324, σ. 55-56 (Κύθηρα)' χφ. 2385, σ. 20 (Καλο-
μοίρα Κα>αμπάκας)' χφ 2302, σ. 183 (Σ.Β. Οικονομίδου, Χουλιαράδες Ιωαννίνων 1959)'
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ότι το παιδί πρέπει να πρωτοθηλάσει από ξένη γυναίκα. Πέρα δηλ. από την άμεση
ανάγκη θηλασμού του μωρού, όταν η μητέρα του είναι ασθενής ή απεβίωσε ή δεν έχει
έλθει ακόμα το γάλα της, υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις που οδηγούν σ' αυτήν την
πρακτική. Η επικρατούσα λογική είναι τα νεογνά να θηλάζουν από γυναίκες που ήδη
έχουν θηλάσει τα δικά τους παιδιά, αφού προηγουμένως αυτά, έχουν πρωτοθηλάσει
από μια ξένη γυναίκα και έχουν εθιστεί. Αυτό πρέπει να έχει σχέση και με την πίστη
που συναντάμε σε μερικές περιοχές της Ελλάδας ότι «το ένα βυζί βγάζει μέλι και το
άλλο δηλητήριο» ή ότι «το ένα βυζί είναι γλυκό και το άλλο πικρό»23.

Η γαλουχία συνδέεται και με πολλές μαγικές απαγορεύσεις, π.χ. απαγορεύεται
αυστηρά να χυθεί μητρικό γάλα στη φωτιά, γιατί πιστεύουν ότι ξεραίνεται και στε-
ρεύει το στήθος. Γι' αυτό αν η γυναίκα έχει άφθονο γάλα, το χύνουν σε ένα πανί και
το ρίχνουν στη βρύση ή στο ποτάμι, για να έχει η μητέρα ομοιοπαθητικά πάντα γάλα.
Το ρίχνουν σε χώρο όπου δεν πατιέται, π.χ. πίσω από το τζάκι, στη στάχτη αλλά όχι
στη φωτιά, σε μια τρύπα του σπιτιού, στο κελάρι, στον κήπο ή στο μελισσομάντρι.
Αλλού το χύνουν στις ρίζες των φυτών, για να απορροφάται, όπως λένε, αμέσως. Αυτό
όμως έχει και άλλλες ιδεολογικές προεκτάσεις, που συνδέονται με την αύξηση των
φυτών. Απαγορεύεται να δώσουν φωτιά τη νύχτα, γιατί στερεύει το γάλα της μητέρας.
Η λεχώνα δεν πρέπει να δίνει το χέρι της, όταν ξεπροβοδίζει κάποιον, για να μη της
«φύγει το γάλα». Δεν πρέπει να κοιτάζει για οκτώ ημέρες έξω, «για να μην πάει το
γάλα στα βουνά». Δεν πρέπει να πλύνει ρούχα ή να πλησιάσει φούρνο. Αν περάσει έξω
από φούρνο πρέπει να της δώσουν ένα κομμάτι ψωμί, για να μη στερεύσει το γάλα
της. Σε μερικές περιοχές δεν πρέπει να θηλάζει ενώπιον ξένων, για να μη «ματιαστεί
το γάλα και κοπεί>>24. Αν είναι ανάγκη να θηλάσει, σκεπάζεται ολόκληρη ή σκεπάζει

χφ 2272, σ. 64 (Χ. Ν. Σ π α ν ο ύ, Ικαρία 1955)· χφ 2894, σ. 343 (Α. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Αν-
ταρτικό Φλώρινας 1969)' χφ 2943, σ. 55 (νήσος Λήμνος). Πάντως η γενικότερη αντίληψη ότι το
πρωΉΓγάλα δεν «πιάνεται», είναι δηλ. δυσκολοχώνευτο και μπορεί να δημιουργήσει πεπτικά προβλή-
ματα, έχει φαίνεται και ιατρική βάση. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν το δίνουν στο παιδί αλλά
το χύνουν, παίρνοντας πάντα όλες τις μαγικές προφυλάξεις.

23. Πρβ. Δ. Ε. Ράπτη, Το Μνρόφνλλο Τρικάλων (1880-1980), εκδ. Ταχυδρόμος, Άρτα
1994, σ. 142· βλ. και Κ. Λ. χφ. 1921, σ. 1176 (Δ. Λουκόπουλου, Αιτωλία 1926).

24. Για τις απαγορεύσεις σχετικά με το γάλα και το θηλασμό, βλ. Κ.Λ. χφ. 1665 Α', σ. 11
(Άγιος Νικόλαος Άνω Δρόπολης Β. Ηπείρου)' χφ. 1888, σ. 5 (Ελαιών Αιγιαλείας Αχαΐας)' 1884,
σ. 7 (περιοχή Αιγιαλείας Αχαΐας)' χφ 1908 Α', σ. 44 (Δ. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Κόνιτσα 1953)' χφ
1956, σ. 14 (Αγγεριά Πάρου)' χφ 1974, σ. 12 (Αμούριο Ελασσόνας)' χφ. 1975, σ. 19 (Λυκούδι Ε-
λασσόνας) ' χφ 2008, σ. 37 (Κατούνα και Καρυώτες Λευκάδας) ' χφ. 1959, σ. 13 (Οία Θήρας)'
χφ 2009, σ. 11 (Εγκλουβή Λευκάδας)' χφ 1964, σ. 4 (Ανάληψη Ελασσόνας)' χφ 2037, σ. 43 (Δ. Α.
Δ ρ ο ύ γ α, Χρυσοβίτσα Μετσόβου 1952)' χφ 1012, σ. 4 (Πράσινο Γορτυνίας)' χφ 2075, σ. 14 (π.
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το στήθος της με ένα πανί. Ακόμα δεν πρέπει να θηλάζουν δύο λεχώνες μαζί, κοντά ή
απέναντι η μια στην άλλη. Για να μη συμβεί κακό, ανταλλάσσουν ευχές25. Το γάλα
θεωρείται πολύ ευαίσθητο και παρομοιάζεται με ζωντανό οργανισμό, γι' αυτό όταν
έχει σταματήσει και εκτελούν μαγικές πράξεις, για να επανέλθει, λένε ότι το «μαυλί-
ζουν», δηλαδή το καλούν με τις επωδές (γητιές). όπως καλούν τα ζώα26. Δεν θεωρεί-
ται επίσης καλός οιωνός για το παιδί να θηλάσει για δεύτερη φορά, αφού έχει απο-
κοπεί27.

Ψαρά Χίου)' χφ 2081, σ. 54 (νήσος Θήρα)' χφ 2042, σ. 7 (Α. Βλάχου, Βαρελαίοι Μαρμαρίου
Ευβοίας 1953 )' χφ 2135, σ. 11 (Μ. Σπανού και Δέσποινας Παπαδάκη, Σχοινοχώρι
Αργολίδας 1954)' χφ 2324, σ. 55-56 (Κύθηρα)' χφ 2339, σ. 51 (νήσος Μήλος)' χφ 2418, σ. 159
(Α. Κοπανά, Περιβόλια Ολυμπίας Ηλείας 1962)'χφ 2442, σ. 132-135 (Δαμασκηνιά Βοΐου Κο-
ζάνης)' χφ 2514, σ. 15 (Αμπελόκηποι Καστοριάς)' χφ 2063, σ. 10 (Βυρώνεια Σερρών)* χφ 1963, σ.
11 (Καστρί Κυνουρίας)' χφ 1981, σ. 7 (Α. Κα ρ α μ α ν ά κ ο υ, Γιαννωτά Ελασσόνας 1952)' χφ
2385, σ. 20 (Καλομοίρα Καλαμπάκας)' χφ 2171 σ. 28 (Εφύρα, πρ. Δελήμπαλι Αμαλιάδας)' χφ
2371,σ. 40 (Πλάτη Ορεστιάδας)'χφ 2169, σ. 4 (Αγία Παρασκευή Κοζάνης)' χφ 2959, σ. 237
(Κρόκκος Κοζάνης).

25. Κ.Λ. χφ. 1380 Β', σ. 188 (Μαρίας Λιουδάκη, Άγιος Γεώργιος Λασιθίου
1939)' χφ. 2442, σ. 17-18 (Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης)' Ευαγγελίας Φραγκάκι,
Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης, Αθήνα 1949, σ. 65.

26. Στο Επταχώρι της Καστοριάς όταν φύγει το γάλα από τη γυναίκα, αυτή περιμένει το
βραδάκι, να έλθουν τα γελάδια από τη βοσκή και όταν τα δει τα μαβλάει (τα φωνάζει), λέγοντας:
«πρ πού είσαι γαλατάκι μου / πού είσαι πού βόσκεις / να ξανάρθεις στον κόρφο μου / να φάει το παι-
δί μου»: Κ.Λ. χφ. 2310, σ. 7 (Κ. Μάνος, Επταχώρι Καστοριάς 1958). Γενικά, είναι πολύ δια-
δεδομένη η αντίληψη ότι το γάλα φεύγει να βοσκήσει μαζί με τις γελάδες. Π.χ. στο Βογατσικό της
Μακεδονίας η μητέρα πηγαίνει στα χωράφια να βοσκήσει δήθεν το γάλα καί ύστερα φωνάζει «έλα
γάλα μου, έλα γάλα μου»: Κ.Λ. χφ. 1129, σ. 18 (Θ. Βράκα, Βογατσικό Μακεδονίας 1937 ).
Τα παραπάνω πρέπει να έχουν σχέση και με τη γαλακτοφορία των αγελάδων.

27. Η πιο συνηθισμένη πίστη είναι ότι το παιδί αυτό αποκτά βάσκανο μάτι, βλ. παραδείγμα-
τα: Κ.Λ. χφ. 1571, σ. 309 (Ζαγόρι)' χφ. 2076, σ. 34 (Κάμπος Χίου)· χφ. 1971, σ. 14 (Αυκούδι Ε-
λασσόνας )'νφ. 1975, σ. 20 (Α. Π α π α ν.ι κ ο λ ά ο υ, Αυκούδι Ελασσόνας 1953 ) * χφ. 2152, σ.
J^E^Tjx. Σ α ρ έ λ λ η, Πλαγιά Λέσβου 1955)' χφ. 2442, σ. 19-20 (Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης)'
πρβ. «το μάτι παιδιού που έχει βυζάξει πολύ ή έχει δευτεροβυζάξει, ραγίζει, και πέτρα» Κ.Λ. χφ.
2042, σ. 8 (Βαρελαίοι Μαρμαρίου Ευβοίας)' ή «το μάτι του παιδιού που έχει δευτεροβυζάξει, ξερι-
ζώνει δέντρα»: Κ.Λ. χφ. 1665 Β', σ. 90 (Δ. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Πρεμετή Βορείου Ηπείρου 1951 ).
Αλλού πιστεύουν ότι το παιδί θα γίνει βαρυκέφαλο, άτακτο ή φαγάς, πρβ. «γλυκογάλιασε και δεν το
κάνω ζάφτι»: Κ.Λ. χφ. 2081, σ. 59 (νήσος Θήρα)' χφ. 2171, σ. 30 (Εφύρα, πρ. Δελήμπαλι Ηλείας)'
Στους Σκωριάδες της Βορείου Ηπείρου πιστεύουν ότι το κορίτσι που δευτεροβυζαίνει, γίνεται πόρνη:
Κ.Λ. χφ. 1665 Β', σ. 90. Κατά μέσο όρο τα παιδιά θηλάζουν από έξι έως εννέα μήνες. Θεωρείται
αυτό το διάστημα επαρκές. Ορισμένες φορές μπορεί ο θηλασμός να κρατήσει και ένα χρόνο και
σπανιότατα δύο ή τρία χρόνια. Πιο συχνά τα τελευταία παιδιά είναι αυτά που θηλάζουν για περισ-
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Πλουσιότατη είναι και η μαγεία που αποβλέπει στην επαναφορά του μητρικού
γάλακτος, που σταμάτησε* π.χ. κρεμούν στο λαιμό της γυναίκας γαλατόπετρα (γα-
λονσα ή γαλατονσα, γαλατολίθαρο κλπ.). Η πράξη αυτή έχει ευρεία διάδοση στην
Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Η πέτρα αυτή μοιάζει με μεγάλη χάντρα και έχει το
χρώμα του γάλακτος, είναι δηλαδή λευκή, και στο εσωτερικό της έχει κόκκινες γραμ-
μές, σαν αίμα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι η γαλατόπετρα είναι κατάλληλη, γιά να
έλθει το γάλα και για να σταματήσει η αιμορραγία28. Συμβολίζει τις δύο απαραίτητες
ουσίες για τη ζωή και κατ' επέκταση τις δύο αρχές της συγγένειας-καταγωγής. Άλ-
λωστε στη λαϊκή πίστη το αίμα μετατρέπεται σε γάλα και αντίστροφα. Έτσι εξηγούν
και την αναιμία που παρουσιάζεται σε γυναίκες που θηλάζουν.

Αλλού η γυναίκα τρώει το γαλατόχορτο (γαλομάνα, γαλατοίδα κλπ.) ή πίνει
το ζουμί του. Αυτό έχει πλατιά φύλλα και όταν τα κόψεις, βγάζουν ένα υγρό που μοιά-
ζει με γάλα. Σε μερικές περιοχές η γυναίκα βγαίνει έξω στην ύπαιθρο και «βόσκει» το
γαλατόχορτο, όπως τα ζώα (πρόβατα, γίδια)29. Πολύ συνηθισμένη είναι επίσης, με σκο-

σότερα χρόνια. Σημειώνω ότι και σε ορισμένους λαούς της Αφρικής με διπλογραμμικά συστήματα
καταγωγής, τα παιδιά κληρονομούν μέσω της μητέρας τους τη μαγική δύναμη: Goody, «The
Classification of-Double Descent Systems», ό.π. σ. 108· L u c y M a i r, Witchcraft. World
University Library, Λονδίνο 1969, σ. 48.

28. Κ.Λ. χφ. 2008, σ. 37 (Κατούνα καί Καρυώτες Λευκάδας)· χφ. 2075, σ. 11-12 (Εγκλου-
βή Λευκάδας)· χφ. 2006, σ. 23 (Δ. Π α π α θ α ν α σ ί ο υ, περιοχή Βόνιτσας, 1954)· χφ. 2075,
σ. 14 (Π. Ψαρά Χίου)· 2081, σ. 54 (νήσος Θήρα)· χφ. 2263, σ. 94 (Πυλί Κω)· χφ. 2385, σ. 20
(Καλομοίρα Καλαμπάκας)' χφ. 3467, σ. 177 (Γ. Ν. Α ι κ α τ ε ρ t ν ί δ ο υ, Άγιος Γεώργιος ή
Τούρτουλοι Σητείας Κρήτης 1969). Βλ. επίσης Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στα
Λαογραφικά της Κρήτης, σ. 65· Εμμ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, εν Αθήναις 1896, σ.
112· R. M. Dawkins, «Notes from Karpathos», The Annual of the British School at
Athens 9 (1902/3) 201. Στην Ανατολική Κρήτη τη γαλατόπετρα την έχουν λίγοι και τη δανείζουν με
\μεγάλο ενέχυρο ή υποθήκη: Κ.Λ. χφ. 1105, σ. 151 (Μαρίας Λιουδάκη, Ανατολική Κρήτη
1917). Στη Βόρειο Ήπειρο έχουν δύο πέτρες, το γαλατολίθαρο που είναι για να έλθει το γάλα
και το ανεμολίθαρο που είναι για να μη φύγει. Αυτές έχουν τέσσερα χρώματα και μοιάζουν με δια-
μάντια: Κ.Λ. χφ. 1665 Α', σ. 9-10 (Άγιος Γεώργιος Άνω Δρόπολης). Στην Κεφαλονιά πιστεύουν
ότι η γαλατόπετρα προέρχεται από μαστό αίγας μετά το δωδέκατο τοκετό, αν και είναι ο τε>ευταίος
της αίγας εκείνης. Άλλοι πιστεύουν ότι βρίσκεται μέσα σε σφαιρίδιο χαλαζίου, που πέφτει από τον
ουρανό: Σ π. Κοσμάτου «Επωδαί Κεφαλληνιακαί», Λαογραφία 2 (1910) 190. Στον Ασπροπό-
ταμο Πίνδου υπάρχει ένας βράχος (γαλακτίτης λίθος) που τον τρίβουν στο νερό και τον πίνουν ή κρα-
τούν ένα κομμάτι του στο χέρι, για να έλθει το γάλα: Α. Κ. Χ α τ ζ η γ ά κ η, Παραδόσεις Ασπροπο-
τάμου, Τρίκαλα 1948, σ. 75, αρ. 151. Για τις γαλατόπετρες σε άλλες χώρες βλ. J. G. F r a z e r,
The Golden Bough, τόμ. 1, σ. 165.

29. Βλ. Κ.Λ. χφ. 1886, σ. 22 (Περιθώριο Αιγιαλείας)· χφ. 1908, σ. 44 (Κόνιτσα)' χφ. 2171,
σ. 28 (Εφύρα, πρ. Δελήμπαλι Αμαλιάδας)' χφ. 2175, σ. 7 (Κεραμιδιά και χωριά τέως Δήμου Πηνει-
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πό τη γαλακτοφορία, η προσφορά στη γυναίκα ψωμιού ταξιδιάρικου, που έχει δηλαδή
περάσει θάλασσα, όπως είναι η γαλέτα (συνδέεται παρετυμολογικά με το γάλα)30.
Προσφεύγουν επίσης και στους αγίους, των οποίων τα ονόματα γλωσσικά έχουν σχέση
με το γάλα31.

Υπάρχουν ακόμα μαγικές τελετουργίες που αποβλέπουν στον έλεγχο της ροής
του γάλακτος ή στη διακοπή του. Π.χ. χρησιμοποιούν ένα σφοντύλι, κρεμώντας το

έων Ηλείας)'χφ. 2006, σ. 23 (περιοχή Βόνιτσας)' χφ. 2030, σ. 31 (Μικρή Γότιστα Ηπείρου)'χφ.
2135, σ. 11 (Σχοινοχώρι Αργολίδας)' χφ. 1566, σ. 22 (Μανιάκι)· χφ. 2315, σ. 13 (Καλέτζι Ιωαννί-
νων)' χφ. 2382 σ. 32 (Καλέτζι Ιωαννίνων)' επίσης Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή
στα Λαογραφικά της Κρήτης, σ. 65' Α. Β ρ ό ν τ η, «Το παιδί στή Σάμο», Λαογραφία 16 (1956)
222. Στον Άσσο της Πρέβεζας η γυναίκα πηγαίνει στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και τρώει
το χόρτο με τα χέρια πίσω: Κ.Λ. χφ. 2739, σ. 17. Στην Ξυλόπολη του Λαγκαδά, όταν τρώει το
χορτάρι λέει: «Παναγιά μου που μεγάλωσες το Χριστό σου δια του γάλακτός σου, κάμε και με με το
γάλα δια να θρέψω το παιδί μου. Ας τρέξει το γάλα, όπως αυτό το νερό που πατώ»: Κ.Λ. χφ. 1878, σ.
3. Στη Μάνη παρόμοιο χόρτο το ονομάζουν «στριλόχορτο» ή «βυζιά της στρίλας»: ΚΛ χφ. 332,
σ. 347 (Κ. Νεστορίδου, Γύθειο 1895).

30. Βλ. για το «ταξιδιάρικο ψωμί»: Κ.Λ. χφ. 1146 Α', σ. 166 (Πετρί Λέσβου)' χφ. 1579,
σ. 127 (Ρεϊσδερέ Σμύρνης)' χφ. 1956, σ. 14 (Αγγεριά Πάρου)' χφ. 2042, σ. 7 (Βαρελαίοι Μαρμα-
ρίου Εύβοιας)' χφ. 2081, σ. 54 (νήσος Θήρα)' χφ. 2263, σ. 94 (Πυλί Κω)' χφ. 2339, σ. 51
(νήσος Μήλος)'χφ. 2449, σ. 298 (Σ. Σπυριδάκη, Γιαλισκάρι και περιοχή Ραχών Ικαρίας
1962 )' επίσης Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στα Λαογραφικά Κρήτης, σ. 65.

31. Στο Μόλυβο της Λέσβου πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γαλάτη και παίρνουν μι-
κρές πέτρες και χώμα. Τα δένουν στο στήθος και πιστεύουν ότι έρχεται το γάλα: Κ.Λ. χφ. 1446 Α',
σ. 166 (Πετρί Λέσβου). Στην Ανατολική Θράκη πηγαίνουν στην Αγία Γαλατιανή και θυμιάζουν και
μόλις στάξει το αγίασμα, πλένουν το πρόσωπο, τους μαστούς και πίνουν λίγο: Χουρμουζιά-
δ ο υ, ό.π., σ. 74. Στην Κέα πηγαίνουν στην εκκλησία της Αγίας Άννας και θηλάζουν στην εικόνα
από το στήθος της Αγίας και έρχεται το γάλα: Κ.Λ. χφ. 2300, σ. 190 (Γ.Κ. Σπυριδάκη, Κέα
1960). Βλέπουμε πάλι τις δύο ιερές γυναικείες μορφές και τη σχέση τους με τη γαλουχία. Στην Κό-
νιτσα πηγαίνουν και παίρνουν χόρτο από την εκκλησία της Παναγίας: Κ.Λ. χφ. 1908 Α', σ. 44.
Στη νήσο Θήρα κάνουν τάμα στην Παναγία τη Γλυκογαλούσα: Κ.Λ. χφ. 2081, σ. 54. Σημειώνω
ότι έξω από τη Μυτιλήνη, κάτω από το Κάστρο, υπάρχει υπόγειος ναός (σπήλαιο) αφιερωμένος στην
Παναγία τη γαλακτοτροφούσα. Εκεί υπάρχει εικόνα της Παναγίας που θηλάζει το Χριστό. Οι σπη-
λαιώδεις ναοί συνδέονται με αρχαίες χθόνιες θεότητες. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι σε ορισμένες
σπηλιές, που θεωρούνται κατοικίες νεράιδων, στάζει νερό από τους μαστούς τους. Η θρησκευτική
παράδοση πολλές απ' αυτές τις σπηλιές τις έχει συνδέσει με αγιάσματα αφιερωμένα στην Παναγία:
Δ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ, «Αι περί Νεράιδων δοξασίαι και παραδόσεις του ελληνικού λαού»,
Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 24 (1973/74) 22. Πρβ. και
την πίστη στην Αγία Γαλατού (Παναγία Γαλακτοτροφούσα) από την Κρήτη: M a n ο S S ρ y r i-
d a k i s, The Social Role of Midwives in Rethymno - Grete, M. A. in Anthropology. Depar-
tment of Anthropology - University of Durham 1992, σ. 51 κα 54 (πολυγραφημένο κείμενο).
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μπροστά στο στήθος της, για να έρχεται άφθονο το γάλα ή πίσω στην πλάτη της, για να
σταματήσει. Αυτό το φυλάνε και το χρησιμοποιούν πάλι, όταν γεννηθεί άλλο παιδί32.
Η περιστροφική κίνηση του σφοντυλιού θεωρείται ότι βοηθά ή εμποδίζει ομοιοπαθη-
τικά τη ροή του γάλακτος αλλά η πράξη αυτή πρέπει να έχει σχέση και με το κωνικό
μαστοειδές σχήμα του και με την τρύπα που έχει στο κέντρο του. Σημειώνω ότι τα
αρχαία σφοντύλια που βρίσκονται κατά τόπους συνδέονται,,σύμφωνα με τη λαϊκή πα-
ράδοση, με τις νεράιδες. Χρησιμοποιούν επίσης ένα χτένι αφόρεγο ή μαύρο ανάλογα,
για να επαναφέρουν μαγικά το γάλα. Σταυρώνουν με αυτό το στήθος ή το χτενίζουν
προς τα κάτω33. Το χτένι θεωρείται ότι έχει μεγάλη μαγική δύναμη, γιατί συνδέεται
με τα μαλλιά που μεγαλώνουν ταχύτατα. Για να κοπεί το γάλα, χρησιμοποιούν μεταξύ
των άλλων και τα κάρβουνα. Παίρνουν τρία κάρβουνα αναμμένα και τα σβήνουν με
γάλα της μητέρας. Τα κάρβουνα αυτά τα φυλάνε και τα χρησιμοποιούν, ανάβοντάς

τα, όταν γεννηθεί το επόμενο παιδί, για να έλθει το γάλα34.

*

* *

Παρόμοιες αντιλήψεις υπάρχουν και στους άλλους βαλκανικούς λαούς. Στους
Αλβανούς ιδιαίτερα έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα αντιλήψεις και τελετουργίες που
δείχνουν τη σημασία του γάλακτος ως συμβόλου για τη συμπληρωματική συγγένεια /
καταγωγή. Σημειώνω ότι αυτοί έχουν επιπλέον και ειδικό όρο για τη συγγένεια από
γυναικεία πλευρά, ο οποίος συνδέεται με τη γαλουχία. Είναι ο όρος giri / gini που
προέρχεται από τη λέξη gi-u (πληθ. giri / gini) και σημαίνει μαστός. Αναγνω-
ρίζουν δηλ. μια γραμμή συγγένειας από γυναίκες που αποτελεί μια μικρή γενιά

32. Βλ. παραδείγματα: Κ.Λ. χφ. 242, σ. 118, 12 (Ε. Παπανανιάδης, Άνω Αμισός
Πόντου 1896)· χφ. 1372, σ. 5 (Μαρίας Λιουδάκη, Σπάρτη 1939)* χφ. 1955, σ. 26 (Λεύ-
κες Πάρου)' χφ. 1956, σ. 14 (Αγγεριά Πάρου) · χφ. 2012, σ. 4 (Πράσινο Γορτυνίας)· χφ. 2007, σ. 1
(Κάτω Εξάνθεια Λευκάδας)· χφ. 2081, σ. 54-55 (νήσος Θήρα)' χφ. 1884, σ. 71-78 (περιοχή Αιγια-
λείας)' χφ. 2037, σ. 44 (Χρυσοβίτσα Μετσόβου)' χφ. 2125, σ. 23 (Σκιλλουντία Ολυμπίας)' χφ.
2135, σ. 12 (Σχοινοχώρι Αργολίδας)' χφ. 2175, σ. 7 (Κεραμιδιά και χωριά του Δήμου Πηνειέων
Ηλείας)' χφ. 2184, σ. 16 (Β. Κ. Κ ο υ ρ ή, Κάστρο Ηλείας 1955)· Ευαγγελίας Φραγκά-
κ ι, Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης, σ. 65.

33. Βλ. παραδείγματα: Κ.Λ. χφ. 1159, σ. 71 (Γεωργίας Τ α ρ σ ο ύ λ η, Κορώνη Πυ-
λίας 1938)' χφ. 1665 Α', σ. 11 (Άγιος Νικόλαος Άνω Δρόπολης Βορείου Ηπείρου)' χφ. 332, σ.
235 (Νεστορίδη, Γύθειο)' χφ. 242, σ. 118, 12 (Άνω Αμισός Πόντου)' χφ. 2175, σ. 7
(Κεραμιδιά και χωριά τέως Δήμου Πηνειέων Ηλείας)' χφ. 2385, σ. 20 (Καλομοίρα Καλαμπάκας)'
χφ. 2739, σ. 18 (Άσσος Πρέβεζας).

34. Κ.Λ. χφ. 1665 Α', σ. 11 (Πωγώνι)'χφ. 1184, σ. 71-78 (περιοχή Αιγιαλείας)'χφ. 2007,
σ. 1 (Κάτω Εξάνθεια Λευκάδας)' χφ. 2008, σ. 37 (Κατούνα και Καρυώτες Λευκάδας)' χφ. 2382,
σ. 32 (Καλέτζι Ιωαννίνων).
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(lignée). Πρόκειται ασφαλώς για ένα υπόλειμμα μητρογραμμικότητας (residual
matriliny) με μικρό βάθος, τρεις έως τέσσερις γενεές από τη γυναικεία πλευρά.

Οι Αλβανοί χρησιμοποιούν τους όρους «δέντρο του αίματος» (lisi gjakut) για
την πατρογραμμική καταγωγή και «δέντρο του γάλακτος» (lisi tamlit) για τη μη-
τρογραμμική καταγωγή35. Το σύστημά του δηλαδή βρίσκεται σε μια ενδιάμεση μορ-
φή από την απλή συμπληρωματική συγγένεια και την πιο προχωρημένη με την δια-
μόρφωση δύο ομάδων καταγωγής, όπως έχει δείξει ο Goody στη μελέτη του για τα
διπλογραμμικά συστήματα36. Έχουμε δηλ. πατρογραμμικές ομάδες με τεχνικούς
όρους, όπως αίμα, σπόρο (φάρα), φύση (γενιά) ονοματισμένες από τους προγόνους-
γενάρχες και τεχνικούς όρους για τη μητρική καταγωγή «στήθος» (giri / gini ) και
«κοιλιά» (bark), χωρίς όμως να έχουμε αντίστοιχα και ονοματισμένες από τις γυναί-
κες προγόνους μητρογραμμικές ομάδες καταγωγής. Σε ένα επόμενο στάδιο, λόγω των
γενικότερων κοινωνικών εξελίξεων (διαστρωμάτωση, αμφιπλευρική οργάνωση συγ-
γένειας), ο όρος giri / gini επεκτάθηκε αδιακρίτως στους αμφιπλευρικούς συγγενείς
(bilateral kindred), ενώ ο όρος «κοιλιά» (bark) έχασε την πρώτη του σημασία και
χρησιμοποιείται για τις πατρογραμμικές ομάδες μικρού βάθους (lignée)37.

Στους Αλβανούς έχουν διατηρηθεί μέχρι τελευταία τελετουργίες που συνδέονται
με το μητρικό στήθος, π.χ. όταν πεθάνει μια ηλικιωμένη γυναίκα με πολλούς απογό-
νους, πριν από την ταφή της αποκαλύπτουν το στήθος της και το προσκυνούν κατά
σειρά ηλικίας και φύλου, πρώτα οι γιοι και οι γιοι των γιων (εγγονοί), κατόπιν οι
θυγατέρες και οι θυγατέρες *ων θυγατέρων (εγγονές). Στο λαό αυτό έχουν διατηρηθεί
και πολλά άλλα πολιτισμικά στοιχεία που δείχνουν το βάρος της μητροπλευρικής συγ-
γένειας που συνδέεται με τη γαλουχία, π.χ. η νύφη όταν μπαίνει στο σπίτι του γαμ-
πρού, προσκυνάει τρεις φορές το στήθος της πεθεράς της. Ο πιο βαρύς όρκος των Αλ-
βανών είναι «στα βυζιά της μάνας μου». Στην τελετουργία του γάμου πολλές ενέρ-
γειες της μητέρας που αφορούν τον γιο ή την κόρη δικαιολογούνται από το γάλα που
θήλασε. Στους Αλβανούς υπάρχει η απαγόρευση (tabu ) να μη χτυπούν τη γη με το
μπαστούνι τους, γιατί, όπως λένε, εκεί είναι θαμμένα τα «βυζιά της νεκρής μητέρας».
Σημειώνω ότι και στους Αλβανούς συναντάμε τη μαγεία που συνδέεται με το μανό-

35. Μ. Τ i r t a, «Le culte des ancêtres et des morts», Ethnographie Albanaise 10 (1980)
81* πρβ. και V. Georgescu, «Alte Albanische Rechtsgewonheiten», Revue des Etudes
Sud-Est Européennes 1 (1963) 77, υποσ. 24.

36. Goody, «The Classification of the Double Descent Systems», ό.π.

37. R. Ζ ο j i, «Survivances de l'ordre du fis dans quelques mikroregions de l'Al-
banie», La Conference Nationale des Etudes Ethnographiques, (28-30 juin 1976), Τίρανα,
α. 198 και υποσ. 27.
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γαλο. Η απαγόρευση εξάλλου του γάμου προσώπων που συνδέονται με γαλουχία αλλά
δεν είναι πραγματικοί συγγενείς φθάνει ως τα «εφτά ζωνάρια» (βαθμοί συγγένειας)38.

Στους Σέρβους παρατηρούνται ανάλογες αντιλήψεις. Η συγγένεια «από αίμα»
(srodstvo ρο krvi) αναφέρεται στην πατρογραμμική καταγωγή, στις γενιές (brat-
stva) καί στα γένη (plemena), η συγγένεια «από γάλα» (srodstvo ρο mleku) δη-
λώνει τη μητροπλευρική ή γυναικοπλευρική συγγένεια / καταγωγή, Η γυναικοπλευ-
ρική συγγένεια περιγράφεται επίσης με τους όρους συγγένεια «από γυναικείο αίμα»
(srodstvo ρο zenskoi krvi) ή «από ισχνό αίμα» (potanskoi krvi) και έχει μικρή
έκταση39. Η αντίληψη αυτή δείχνει ότι και στους Σέρβους σε κάποιο στάδιο διαμορ-
φώθηκε ένα είδος αμφίπλευρικού όχι όμως απόλυτα συμμετρικού συστήματος. Στο
λαό αυτό συναντάμε επίσης παρόμοιες αντιλήψεις για τα «βυζαδέρφια» (bratja ρο
mleku). Τα παιδιά που έχουν θηλάσει από την ίδια γυναίκα θεωρούνται και σ* αυτούς
αδέρφια και δεν πρέπει να παντρευτούν40. Το γάλα, εξάλλου από δύο αδελφές θεω-
ρείται .ότι έχει μεγάλη μαγική δύναμη41. Παρόμοιες αντιλήψεις υπάρχουν και στους
Βούλγαρους ακόμα και στους Ρουμάνους (πρβ. τους όρους frate de lapte, sora di
lapte)42.

To αμφιπλευρικό σύστημα και το βάρος της γυναικοπλευρικής συγγένειας στους
βαλκανικούς λαούς φαίνεται και από τα έθιμα και τη στρατηγική του γάμου. Σε πε-
ριπτώσεις όπου οι οικογένειες δεν έχουν αρσενικά παιδιά, μπορούν για μια κόρη να
φέρουν γαμπρό μέσα στο σπίτι. Στην Ελλάδα είναι γνωστός ως σώγαμπρος. Στις
σλαβικές περιοχές'ονομάζεται domazet. Ο γαμπρός αυτός παίρνει το επώνυμο ή το
παρωνύμιο του πεθερού του καθώς και τα παιδιά του. Η πρακτική αυτή έχει εξηγηθεί
από τους ιστορικούς και τους εθνολόγους των χωρών αυτών σαν ένα γυναικοκρατικό

38. Βλ. γενικά Τ i r t ό.π., σ. 81-82.

39. Βλ. Ε. Η a m ip e l, Alternative Social Structures and Ritual Relations in the
Balkans, Prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, Νέα Ιερσέη 1968, σ. 30.

40. Βλ. τη σημαντική μελέτη του M. F i 1 i ρ ο ν i c, «Srodstvo ρο mleku kod Juzni
Slovena» (H συγγένεια από γάλα στους Νοτιοσλάβους), Ethnologski Pregled (Revue d'Ethnolo-
gie), Beograd 5 (1963)33-67.

41. Fr. S. Krauss, Slavische Volksforschungen, Verlag von Wilhelm Heims, Λει-
ψία 1908, σ. 93.

42. F i 1 i ρ ο ν i c, «Srodstvo po mleku», ό.π., σ. 51* J. Κ ο h 1 e r, «Lebens- und
Rechtsbräuche der Bulgaren», Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 25 (1915) 345>* βλ. και
γενικότερα L i ν i u P. M a r c u, «Zeitgenossische soziologische Aspecte der Verstädterung-
sprozesse in Südosteuropa. I Typisierung der Familien Structuren», Revue des Etudes Sud-
Est Européennes 9 (1971 ) 686* επίσης Diçtionarul Limhii Romane, Academia Romana, Βου-
κουρέστι 1934, τόμ. 2, μέρος 1, σ. 98 (λήμμα lapte).
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ή μητριαρχικό στοιχείο. Οπωσδήποτε η αναστολή για μια γενεά της πατρογραμμικής
καταγωγής είναι απόδειξη ότι από πολύ παλιά τα συστήματα συγγένειας των λαών της

βαλκανικής δεν ήταν απόλυτα πατρογραμμικά43.

*

* *

Η ιδεολογία για τη δύναμη του γάλακτος διαμορφώνεται και με την πίστη
σε διάφορα φανταστικά ή μυθικά γυναικεία όντα που συνδέονται με τη γαλουχία, τη
διατροφή και τη μαγεία. Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε από τη σύγχρονη
Ελλάδα. Παρόμοιες όμως αντιλήψεις υπάρχουν και στους άλλους βαλκανικούς λαούς.
Στην Ελλάδα τα όντα αυτά παρουσιάζονται συνήθως, αν και όχι πάντα, ως κακοποιά,
πράγμα που υποδηλώνει κάποιο φόβο που συνδέεται με τη μαγεία αλλά και κάποια
υποτίμηση του γυναικείου μητρικού ρόλου και της μητρογραμμικής (από γάλα) συγγέ-
νειας σε σχέση με το κυρίαρχο πατρογραμμικό / πατροπλευρικό σύστημα. Πρέπει
όμως να οφείλεται και στην εξέλιξη προς ένα περισσότερο αμφιπλευρικό σύστημα
συγγένειας, όπως ανέφερα, όπου το αίμα δηλώνει πλέον και τη συγγένεια από τη
μητέρα.

Τα όντα αυτά είναι οι Λάμιες και οι γριές ή μέσης ηλικίας νεράιδες, οι οποίες
παρουσιάζονται στους μύθους και στις παραδόσεις πάντα με μεγάλα ιδιόμορφα στήθη,
τα οποία, μπορούν να ρίχνουν πίσω.στην πλάτη τους, για να θηλάζουν τα παιδιά, όταν
ζυμώνουν44, και οι οποίες έχουν απαιτήσεις μητρικής νομιμότητας από τους ανθρώ-
πους που συνδέεται με τη γαλουχία, την προσφορά δηλ. του μητρικού γάλακτος45.

43. Ν. Ρ a n k ο ν i c, «Le mariage matrilocal et les sociétés patrilocales de la Yougo -
slavie», Etudes et Documents Balkaniques 10 (1986)· πρβ. και M. Draskic, «Les vues
de Jovan Edeljanovic sur le role de la population ancienne balkanique dans l'Ethnogenèse
des Slaves du Sud», Glasnic 23 (1974) 1-11· του ίδιου, «Les processus éthniques contempo-
rains entre la population romanisée valaque et la population slave en Serbie Nordest» Gla-
snic 23 (1974) 42.

44. I. Θ. Κακριδή, Οι Αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση, Β' έκδοση,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1979, σ. 34.

45. Πάνω σ' αυτό το θέμα αναφέρω μια παράδοση από τη Μακεδονία που συνδέεται με τον
ασκητή Ησαΐα και τη Λάμια: Ο ασκητής είχε μιαν αδελφή της οποίας τα τρία παιδιά, τα πήρε η Λά-
μια. Πήγε και βρήκε τη Λάμια στη θάλασσα και με τις προσευχές του την ανάγκασε να βγει έξω.
Απαίτησε να του γυρίσει πίσω τα παιδιά. Η Λάμια όμως του έβαλε έναν όρο. Να βγάλει αυτός πρώτα
το γάλα της μητέρας του και τότε θα έβγαζε και εκείνη τα παιδιά από την κοιλιά της. Ο ασκητής
έβγαλε το γάλα και πήρε πίσω τα παιδιά: Κ.Λ. χφ. 2394, σ. 86-87 (Γ. Σπυριδάκη, Καλύβια
Πέλλας 1961 ). Αλλού η παράδοση αυτή αναφέρεται στον Άγιο Σισίνιο, βλ. Δ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ,
«Η Γελλώ εις την ελληνική και ρουμανική Λαογραφία», Λαογραφία 30 (1975/76) 257 κε., 263 κε.
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Είναι επίσης ot λεγόμενες μονοβνζες και τα γυναικεία όντα-γιγάντισσες, που χρησι-
μοποιούν αυτούς τους τεράστιους μαστούς, για να πανίζουν (καθαρίζουν ) το φούρνο ή
για να πετούν στον αέρα46. Είναι δηλ. όντα που συνδέονται με την οικιακή εστία (τζά-
κι, φούρνο κλπ. ). Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε και η ίδια η γαλουχία συνδέεται με
την οικιακή εστία, όπως φαίνεται από τις μαγικές τελετουργίες. Π.χ. όταν πονάει το
στήθος της γυναίκας, για να της περάσει, πρέπει να το ακουμπήσει στον πυρομάχο
του τζακιού ή να βάλει στο στήθος της πάνα από φούρνο47. Άλλωστε η πάνα του φούρ-

Η παράδοση δείχνει το αδύνατο, το απραγματοποίητο, να βγάλει δηλ. κανείς το γάλα της μητέ-
ρας του, όπως δείχνει και η παροιμία: ((μου κόλλησε σαν το γάλα της μάνας μου». Ο ασκητής όμως
το κατόρθωσε με τη βοήθεια του Θεού, αρνούμενος ουσιαστικά τη μητέρα του. Ο μύθος αυτός έχει
πολλές σηματοδοτήσεις που συνδέονται με τη Λάμια ως μητέρα σύμβολο της ζωής και του θανάτου,
από την οποία προέρχονται τα πάντα και σ' αυτή επιστρέφουν. Πιστεύω δηλ. ότι η παράδοση πως ο
θάνατος των μικρών παιδιών οφείλεται στη Λάμια έχει σχέση με την ιδεολογία της «πρωταρχικής
μήτρας» απ' την οποία γεννώνται οι άνθρωποι και σ' αυτή καταλήγουν και η οποία ταυτίζεται αρχι-
κά με την εστία, τον ήλιο και τη γη. Σημειώνω ότι την προϊστορική περίοδο τα νεκρά μωρά τα
έθαβαν στην εστία: Ειρήνη Α-μπελάκια, Η εστία και η πυρά της στον ελληνικό παραδο-
σιακό βίο. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 1990, σ. 17 (πολυγραφημένη ). Αλλά και οι δικοί μας Σα-
ρακατσάνοι έθαβαν μέχρι πρόσφατα τα παιδιά που απέβαλλαν ot γυναίκες μέσα στην εστία, βλ.
Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. 1ος, μέρος Ιο, Αθήνα 1977, σ. ρνα. Δεν
είναι τυχαίο ότι σε πολλούς λαούς η εστία θεωρείται η είσοδος του Κάτω Κόσμου, βλ. Ε. Π. Α λ ε-
ξ ά κ η: «Περί της Βιτόρας ή του στοιχειού του σπιτιού: Η συμβολική συγκρότηση της οικογέ-
νειας και της συγγένειας στους Αρβανίτες της Αττικής», Εθνολογία 2 (1993) 140, υποσ. 18. Πα-
ρόμοιοι μύθοι είναι διαδεδομένοι σε όλο το βαλκανικό χώρο και φθάνουν με ορισμένες παραλλαγές
ως τη Δυτική Αφρική, πρβ. Denise Ρ a u 1 m e, La mère devorante. Essai sur la morpho-
logie des contes africains, Editions Gallimard, Παρίσι 1976, σ. 277 κε. Πρέπει να αναφέρω
ότι μερικοί προσπαθούν να εκλογικεύσουν το θάνατο των μικρών παιδιών και θεωρούν πως οι μη-
τέρες που έχουν πολύ μεγάλα στήθη τα πλακώνουν και τα πνίγουν στον ύπνο τους. Πράγματι στην
παραδοσιακή ελληνική κοινωνία θεωρείται κατάρα να έχει η γυναίκα μεγάλους μαστούς. Π.χ. οι
Βλάχες του Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου, αν έχουν μεγάλα στήθη, λένε τη χαρακτηριστική φράση: ((τί-
χετς τι λάια»(= η τύχη μου η μαύρη). Θεωρείται ότι τα γυναικεία στήθη είναι για τη διατροφή του
παιδιού και όχι, για να «λιμπίζονται» οι άντρες. Υπάρχει δηλ. μια υποσυνείδητη σύνδεση των με-
γάλων μαστών με κάτι το αφύσικο, μαγικό και επικίνδυνο.

46. I. Θ. Κακριδή, ό.π., σ. 34 και 94, υποσ. 9· Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Εν
Αθήναις 1904, τόμ. Α', αριθ. 11,12,13,14, 49,124,125, 819, τόμ. Β', σ. 641, 643.

47. Κ.Λ. χφ, 2442, σ. 18 (Δαμασκηνιά Βοίου Κοζάνης). Και προληπτικά: «Για να μην παθν
τα βζά της,κόβνι μια πάνα (του φούρνου) τν έχνι για αγιατρικό στο γκόρφο της»: Κ.Λ. χφ. 1446 Α',
σ. 168 (Πετρί Λέσβου). Στο Πυλί της Κω «όταν πλακώσει τους μαστούς της η λεχώνα ή οπωσδή-
ποτε της πονέσουν, πηγαίνει στον φούρνο και με το τυπάρι που τυπώνουν τους άρτους της εκκλη-
σίας κάνει τρεις φορές σταυρό στο στόμιο του φούρνου και έπειτα τυπώνει τους μαστούς της»:
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νου, όπως είδαμε πιο πάνω, ταυτίζεται συχνά με τους μαστούς. Φαίνεται όμως και
από την πίστη ότι οι γυναίκες αυτές χρησιμοποιούν την πάνα, για να πετούν στον
αέρα48. Το κύριο χαρακτηριστικό δηλ. των όντων αυτών είναι ότι συνδέονται με τη
διατροφή (θηλασμό, ζύμωμα, φούρνισμα ψωμιού κλπ. )49. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί

Κ.Λ. χφ. 2236, σ. 94. Στο Γύθειο «η γυναίκα σύρει σταυρωτά το μαστό στην τέφρα της εστίας
(φόκου), λέγουσα τη γητειά»: «Άκουσε φόκο και γωνιά / το βυζί μου με πονά / να μη το μάθ* η
γειτονιά» Κ.Λ. χφ. 332 , σ. 235 (Κ. Νεστορίδη, Γύθειο 1895). Στους Αμπελόκηπους της
Καστοριάς τυλίγουν διαλυμένη χελιδονοφωλιά μέσα σ' ένα κομμάτι από πάνα φούρνου και το δέ-
νουν στο μαστό: Κ.Λ. χφ. 2514, σ. 15" πρβ. και τη γητειά του στήθους από το Καστελόριζο: «Πιά-
νω το πυρομάνναρο ( = πυρωμένος πέλεκυς ) / τ σαι κόβγω το πυρόν κλαδί / βράζω την μάντρα την
πυρή / πιάνω το πυρόμαργο ( = πυρωμένος πέλεκυς ) / κόβγω το δέντρο το πυρό / του σκύλλου
ρίχνω το πυρό / τ σαι σεν αφίνω τη δροσιά»: Κ.Λ. χφ. 434, σ. 72 (Α. Διαμαντάρας, Κα-
στελόριζο 1922).

48. Κ.Λ. χφ. 1153 Β', σ. 136 (Μαρίας I ω α ν ν ί δ ο υ, Αράχοβα 1938). Είναι κάτι
αντίστοιχο της σκούπας που χρησιμοποιούν οι μάγισσες στις παραδόσεις της Δυτικής Ευρώπης.

49. Οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι που έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα ε-
πισήμαναν πολύ νωρίς τη σχέση της γυναίκας / μητέρας με την εστία (φούρνο, τζάκι κλπ. ) και λόγω
της λειτουργίας της και λόγω του σχήματος της (στρογγυλή). Ακόμα και το παραδοσιακό μαγειρικό
σκεύος που ψήνουν το φαγητό ονομάζεται «γάστρα» (από το γαστέρα). Η γάστρα κατασκευάζεται
από λαμαρίνα και έχει σχήμα ημισφαιρίου, μοιάζει δηλ. με κοιλιά αλλά και μαστό. Και στην αρχαία
Ελλάδα όμως υπήρχε παρόμοια αντίληψη: Καλλιόπης Κασσωτάκη, II εστία. Λειτουρ-
γικότητα και συμβολισμός. Προδιδακτορική εργασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1992, σ.
83 (πολυγραφημένη ). Στενή εξάλλου φαίνεται η σχέση της γιαγιάς του σπιτιού με την εστία (φούρ-
νο, τζάκι). Π.χ. σε ορισμένες περιοχές όταν μπαίνει η νύφη στο σπίτι μετά τη στέψη, η πεθερά πηγαί-
νει και κρύβεται στο φούρνο. Άλλωστε παγκοσμίως η φωτιά (εστία) συνδέεται με την ηλικιωμένη
γυναίκα: βλ. J. G. F r a z e r, Mythes sur Vorigines du feu, Petite Bibliothèque Payot, Πα-
ρίσι 1969, passim. Πρβ. και τη μελέτη μου: «Περί της Βιτόρας,...» ό.π., σ. 133-143. Η σχέση
επίσης τής γιαγιάς με τη διατροφή είναι πολύ στενή, π.χ. στους Αρβανίτες της Αττικής ονομάζεται
μαμίτσα, δηλ. τροφός. Ο όρος δηλώνει επίσης την προγιαγιά ή γιαγιά από τη μητέρα, δημιουργών-
τας μια γυναικεία γραμμή και στην ορολογία της συγγένειας, που έχει ευρύτερη διάδοση στον ελλη-
νικό χώρο: βλ. τη μελέτη μου: «Αμφιγραμμικές ομάδες καταγωγής και γαμήλια στρατηγική», ό.π.,
σ; 188. Η γιαγιά τρέφει επίσης τα παιδιά, όταν αυτά αρχίζουν να τρώνε, με τις λεγόμενες μασου-
λήθρες (μασημένη τροφή), £λ. G. Nadia S e r e m e t a k i s, «The Memory of the Senses:
Historical Perception, Commensal Exchange and Modernity», Visual Anthropology Review
9/2 (1933) 2-19' επίσης στο L. Taylor (επιμ.), Visualizing Theory: Selected Essays from V.A.R.
1990-1994, Rouledge & Kegan Paul. Λονδίνο 1994, σ. 214-229. Εκτεταμένη μορφή του άρθρου
βλ. κεφάλαιο 3, «The Memory and the Senses, Part II: Still Acts», στο C. Nadia Sereme-
t a k i s (επιμ. ), The Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity,
the University of Chicago Press 1995, (σε ελληνική μετάφραση, Παλιννόστηση Αισθήσεων: Αντί-
ληψη και Μνήμη ως υλική κουλτούρα στη σύγχρονη εποχή, υπό έκδοση Νέα Σύνορα - Λιβάνη,
1997).
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η τελετουργία κατά τον πρώτο θηλασμό. Η τοποθέτηση δηλ. του ψωμιού στο κεφάλι
ή στη μασχάλη της μητέρας. Είναι μια πράξη που ταυτίζει ιδεολογικά τη θηλάστρα-
μητέρα με τα παραπάνω μυθικά όντα. Φαίνεται ότι οι γυναικείες αυτές μορφές με τους
μεγάλους μαστούς αποτελούν στα μάτια του μικρού παιδιού αρχετυπική εξιδανίκευση
της μητέρας-τροφού50.

Σε άλλες περιπτώσεις οι Λάμιες με τους υπερμεγέθεις μαστούς παρουσιάζονται
σαν μητέρες ή αδελφές δυνατών δράκων ή άλλων ισοδύναμων φυσικών ή μυθικών
όντων, π.χ. του ήλιου, σπανιότερα του φεγγαριού κλπ. Πολύ διαδεδομένη είναι η παρά-
δοση ότι η μητέρα του ήλιου μερικές φορές και του φεγγαριού ψήνει στο φούρνο εφτά
φουρνιές ψωμί ή σαράντα καρβέλια για τη διατροφή τους, ενώ σε άλλες παραδόσεις
αναφέρεται ότι ο ήλιος πίνει καί ένα «καρδάρι γάλα», για να χορτάσει. Σημειώνω ότι
οι Λάμιες, όπως και οι δράκοι, ο ήλιος κάποτε και το φεγγάρι θεωρούνται στη λαϊκή
παράδοση αδηφάγα όντα. πράγμα που τα συνδέει κατά κάποιο τρόπο με τη φωτιά
και την εστία.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία του δομισμού (στρουκτουραλισμού), η ιδεο-
λογική λειτουργία πραγματοποιείται κατά κανόνα σε ένα ασυνείδητο επίπεδο μέσω
των συμβόλων51. Η ανθρώπινη σκέψη είναι αποσπασματική σε λαϊκό επίπεδο, επο-
μένως για να γίνει κατανοητή η ιδεολογία, πρέπει τα επιμέρους στοιχεία να δομηθούν
κατάλληλα. Το αρχέγονο συμβολικό σύστημα που ταυτίζει τη μητρική συγγένεια, την
ηλικιωμένη γυναίκα-τροφό με τους πληθωρικούς μαστούς και τη μαγεία, με την εστία,
τον ήλιο (παλαιότερα αλλά και σε πολλές σημερινές παραδόσεις θηλυκό με μητρικά χα-
ρακτηριστικά και στην Ελλάδα)52, υστερότερα με το φεγγάρι και το φίδι βρίσκεται σε

50. M a r y Douglas, Natural Symbols. Explorations in Cosmology, Penguin
Books 1973, σ. 75.

51. Ino Rossi, «The Unconscious in the Anthropology de Claude Lévi-Strauss»,
American Anthropologist 75 (1973) 20-48* της ίδιας From the Sociology of Symbols to
the Sociology of Signs. Towards a Dialectical Sociology, Columbia University Press, Νέα
Υόρκη 1983, passim.

52. Αυτό φαίνεται από μερικές παραδόσεις που δημοσιεύει ο Ν. Πολίτης, όπου μια νοικοκυρά
κηλιδώνει τδ φεγγάρι, κτυπώντας το με το πανιερό (πάνα) του φούρνου ή από την πίστη σε ορισμένες
περιοχές ότι το φεγγάρι το λέρωσε η μητέρα του που είναι αρτοποιός, όταν το χτύπησε με το πανιερό
του φούρνου, σε σύγκριση και με ανάλογη παράδοση ότι ο ήλιος έριξε στο πρόσωπο του φεγγαριού
σβουνιά ή πηλό: Ν. Γ. Πολίτη, «Η Σελήνη κατά τους μύθους και τας δοξασίας του ελληνικού
λαού». Σύμμεικτα, τόμ. 2ος, Εν Αθήναις, 1975, β' έκδοση, σ. 194. Η μητρική ιδιότητα του ήλιου
και των ισοδυνάμων του (εστίας, γης), κατόπιν και του φεγγαριού, φαίνεται και από την παρουσίαση
του νεογνού στον ήλιο (Κ.Λ. χφ. 2135, σ. 14, Σχοινοχώρι Αργολίδας) ή την εναπόθεσή του κοντά
στην εστία ή πάνω στη γη, βλ. Κ α σ σ ω τ ά κ η, Η εστία, ό.π., σ. 41. υποσ. 1-2. Η παρουσίαση
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συνεχή μετασχηματισμό, ακολουθώντας τις οικονομικοκοινωνικές μεταβολές και τις
αλλαγές στο σύστημα συγγένειας. Το αρχαιότερο συμβολικό σύστημα, το οποίο προ-
βάλλει ισχυρή αντίσταση, είναι καλυμμένο από μεταγενέστερους μύθους και παραδό-
σεις φαινομενικά μόνο ταυτόσημες με τις προηγούμενες που έχουν όμως περισσότερο
σχέση με τον ερωτισμό και τη γονιμότητα (σύλληψη), παρά με τη γονιμότητα-μη-
τρότητα (γέννηση), π.χ. η πίστη στις νεράιδες (νύμφες) και η ταύτισή τους μερικές
φορές με τις Λάμιες. Οι δύο αυτές όμως γυναικείες μορφές είναι δύο διαφορετικές
όψεις της γυναικείας υπόστασης και συνδέονται με διαφορετικά σύμβολα και διαφο-
ρετικές τελετουργίες53.

Στη βαλκανική παράδοση συναντάμε το παραπάνω μητριστικό συμβολικό σύ-
στημα σε πολλές μορφές, π.χ. στη Βουλγαρία, τα φίδια που καταφεύγουν στα βουνά και
τρέφονται με γάλα μετατρέπονται σε Δράκους (Zmei)54. Στην αλβανική παράδοση οι
ζάνες (είδος νεράιδων με μητρικά χαρακτηριστικά) τρέφουν τους ήρωες με γάλα από
τα στήθη τους, για να γίνουν δυνατοί. Ο Δράκος ( Drangua ) των Αλβανών συγκρούε-
ται με την Κουλτσέντρα (είδος φιδόμορφης ή ανθρωπόμορφης Λάμιας), η οποία

του νεογέννητου στον ήλιο ιατρικά θεωρείται ότι το προστατεύει ή το θεραπεύει από τον ίκτερο.
Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο ήλιος απαιτεί και παίρνει τα παιδιά από γυναίκες στείρες, στις
οποίες προσφέρει τη γονιμότητα, βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ η , Ο Ήλιος κατά τους δημώδεις μύθους, Εν
Αθήναις 1882, σ. 116, 144.

53. Αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων πίστεων φαίνεται σε πολλές παραδόσεις από την ονομα-
σία και την περιγραφή (ηλικία, ομορφιά, δραστηριότητες) των γυναικείων αυτών όντων, βλ. για πα-
ράδειγμα την παράδοση από τη Στρωμίνιανη Ναυπακτίας: «Οι νεράιδις φάνκαν στ* Μάταιου τ ς
βρύσις. Είχαν βζιά μιγάλα κι κει πόπλυναν τα γύρζαν πίσου. Στου κιφάλ' φόργαν μαντήλια κι άμα
τς έπιρνις του μαντήλ' 'ρχόνταν κοντά α*»: Δ. Λουκόπουλου, «Αιτωλικαί Παραδόσεις»,
Λαογραφία 4 (1913/14) 429. Πρβ. και τη μελέτη μου «Περί της Βιτόρας ή του στοιχειού του σπι-
τιού στους Αρβανίτες της Αττικής», Εθνολογία 2 (1993) 129-153* επίσης Οικονομίδου,
«Οι Νεράιδες», ό.π., καί Γ. Αικατερινίδου, «Η Γελλώ στη δημώδη παράδοση της Κρή-
της», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 26-27 (1981/86) 236-256. Παρόμοιες
διεργασίες παρατηρούνται και στην προϊστορική εποχή: βλ. Κοκκινίδου-Νικολαΐδου,
Η αρχαιολογία και η κοινωνική ταυτότητα του φύλου, Προσεγγίσεις στην Αιγαιακή Προϊστορία,
Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993. σ. 109. Πάντως η λαΐκή εμπειρική γνώση ότι γαλουχία και σύλ-
ληψη αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό η μια την άλλη, πρέπει να έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση των
παλαιότερων αντιλήψεων, πρβ. Η a r r e 1, «Lactation...», ό.π., (γίνεται λόγος και για τη λειτουρ-
γία της προλακτίνης ).

54. Christo Vakarelski, Bulgarische Volkskunde. Grundriss der Slavischen
Philologie und Kulturgeschichte, εκδ. Max Vasmer, Walter de Gruyter & Co, Βερολίνο 1969,
σ. 233. Πρβ. και την ελληνική παροιμία: «Το γάλα δράκο έθρεψε, το μέλι ούτε μυρμήγκι», που συ-
ναντάται στην Ελλάδα σε πολλές παραλλαγές.
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πολεμά το Δράκο, χρησιμοποιώντας για όπλο το γάλα από τους μαστούς της55.
Σε άλλες αλβανικές παραδόσεις η Κουλτσέντρα ως Λάμια είναι η μητέρα του Δρά-
κου και τον τρέφει με γάλα από τους μαστούς της. Επομένως η σύγκρουση των δύο
αυτών μυθικών όντων είναι και μια συμβολική άρνηση της μητρογραμμικότητας (πρβ.
την παράδοση για τον ασκητή Ησαΐα και τη Λάμια που ανέφερα). Φαίνεται ότι οι δύο
γραμμές καταγωγής που περιέγραψα στους Αλβανούς., βρίσκονται σε συνεχή σύγ-
κρουση και αμφισβήτηση. Στη ρουμανική παράδοση εξάλλου συναντάμε τη μορφή της
Muma ή Mama Smeilor, δηλαδή της «Μητέρας των Δράκων». Ο Ρουμάνος εθνολό-
γος Vulcanescu τη σχέση αυτή την αποκαλεί χαρακτηριστικά «Δαιμονική Μητριαρ-
χία» (Matriarchat Demonic)56.

Οι παραπάνω αντιλήψεις είναι πανάρχαιες. Χρονολογούνται στο βαλκανικό χώρο
από την προϊστορική περίοδο και έφθασαν, μέσω των παλιότερων ινδοευρωπαϊκών
λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου (Θρακών, Ιλλυριών και Ελλήνων), ως τις ημέρες
μας. Η κουροτρόφος θεά, φιδόμορφη ή όχι, η οποία θηλάζει το φιδόμορφο μωρό (δη-
λαδή το Δράκο) συναντάται σε παραστάσεις (ειδώλια) του βαλκανικού και του ευρω-
παϊκού χώρου ήδη από την προϊστορική εποχή57. Σχετικές πρέπει να είναι και οι
πολυσυζητημένες παραστάσεις των ευτραφών γυναικείων μορφών με τα μεγάλα στήθη

55. Βλ. γενικά Τ i r t a, «Le culte des ancêtres«, ό.π., σ. 83-84* Ζ. S a k ο, Chansonnier
des Preux Albanaises, Editions G. P. Maisonneuve & Larose, Παρίσι 1967, σ. 138.

56. Romulus Vulcanescu, Mitologie Romana, Editura Academiei Socialiste
Romania, Βουκουρέστι 1985, σ. 521 κε., 528 κε.

57. Mari j a Gimbutas, The Gods and Godesses of Old Europe 7.000 to 3.000 B.C.
Myth, Legend and Cult Images, Thames and Hudson, Λονδίνο, σ. 142, 146-147, 174, 190 και
234. Οι αντιλήψεις αυτές πάντως έχουν ευρύτερη διάδοση στην Ευρώπη και επιβιώνουν πρακτικά
ώς τις ημέρες μας, βλ. Marléne Albert-Llorca, «Le serpent, la mère et l'enfant»,
Congres National des Sociétés Savantes, Montpellier 1985, Anthropologie, Ethnologie, σ.
99-110, όπου και ενδιαφέρουσες απόψεις για τη γαλουχία, το βρέφος και το φίδι. Στη νεότερη ελλη-
νική παράδοση συναντάμε την απόκτηση παιδιού-φιδιού ή το θηλασμό φιδιού στα παραμύθια και
τα δημοτικά τραγούδια: Γ. Ιωάννου, Παραμύθια του λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1973, σ. 297
και Δ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρήτης, Χανιά 1904, σ. 35' πρβ. και τις μάγισσες που κρα-
τούν δράκους στην αγκα>ιά τους: Β. Νιτσιάκου, Ω λέλε ! «Οδυσσέας», Αθήνα 1993, σ. 54.
Για το θηλασμό-διατροφή φιδιού από γυναίκα ή το θηλασμό μωρού από φιδομητέρα στην αρχαιό-
τητα και σε άλλες χώρες, βλ. Pierre Grimai, Dictionnaire de la Mythologie Grecque
et Romaine, Presses Universitaires de France, Παρίσι 1963, σ. 222, 466* J. G. F r a z e r, The
Golden Bough, τόμ. Χίος, σ. 138, υποσ. 1. Επομένως είναι αστήρικτη η άποψη ότι παρεμφερείς
αντιλήψεις και πρακτικές έχουν ανατολική προέλευση : Άννας Παπαμιχαήλ-Κου-
τ ρ ο ύ μ π α, «Γυναίκες γάλακτος... εστερημέναι», Επετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
43 (1977-78) 268, 272, 276.
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(Αφροδίτες), που συναντώνται στην παλαιολιθική αλλά και στη νεολιθική εποχή,
μερικές φορές μάλιστα κοντά στην εστία, καθώς και οι γυναικείες παραστάσεις με
προτεταμένους τους μαστούς στο προίστορικό Αιγαίο (Κρήτη, Κέα κ.α. )58. Στην
κλασική αρχαιότητα η συγγένεια από γάλα αναγνωριζόταν (πρβ. τους ομογάλακτες
συγγενείς στην Αθήνα)59. Από την ελληνική μυθολογία επίσης γνωρίζουμε θεές, οι
οποίες θήλασαν θεούς, ήρωες και ημίθεους. Π.χ. η Ήρα θήλασε χωρίς τη θέλησή της,
τον Ηρακλή60. Η νύμφη Αμάλθεια, με μορφή αίγας, θήλασε τον Δία61. Η θεά Δή-
μητρα, η οποία ήταν και τροφός παιδιών, θήλασε τον Δημοφώντα και τον Τριπτό-

58. Πρβ. Kathleen Gough, «The Origin of the Family», στο συλλογικό Rayna
L. Reiter (επιμ.), Toward an Anthropology of Women, Monthly Review Press, Νέα Υόρκη
και Λονδίνο 1975, σ. 73, υποσ.' πρβ. και Δήμητρα Κοκκινίδου-Μαριάννα Νικό-
λα ί δ ο υ, Η Αρχαιολογία και η κοινωνική ταυτότητα του φύλου, ό.π., σ. 56, 62, 73. Ο Ucko δέν
θεωρεί τα ειδώλια αυτά λατρευτικά αλλά ότι χρησιμοποιούνταν για άλλους σκοπούς, μαγεία, μύηση
κλπ.: P. J. Ucko, Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete
with Comparative Material from the Prehistoric Near East and Mainland Greece, Andrew
Szmidla, Royal Anthropological Institute Occasional Paper, No 24, Λονδίνο 1968, σ. 197,
333, 427, 434. Σχετικά με τα ειδώλια αυτά πρέπει να αναφέρω πληροφορία που μου έδωσε η συνά-
δελφος Λίλυ Στυλιανούδη, την οποία όμως δεν μπόρεσα να επαληθεύσω, ότι σε ορισμένα χωριά του
Πωγωνίου, όταν έλθει η νύφη στο καινούργιο της σπίτι, η πεθερά κρύβει ένα μικρό ανθρωπάκι (κου-
κλάκι) μέσα στη στάχτη της εστίας.

59. G. Thomson, The Prehistoric Aegean, Lawrence & Wishart, Λονδίνο 1961,
σ. 112-113 και ελληνική μετάφραση από το Εκδοτικό Ινστιτούτο Αθηνών' Μ. Miller, «Greek
Kinship Terminology», Journal of Hellenic Studies 73 (1953) 47-52, όπου και η επισήμανση
στο αρχαίο ελληνικό σύστημα συγγένειας μητρικών γραμμών που συνδέονται με το γάλα. Σημειώνω
ότι και στους Ελληνόφωνους της Ιταλίας αναγνωρίζεται και σήμερα κάποιο είδος γυναικοπλευρικής
συγγένειας από γάλα, π.χ. τα παιδιά δυο αδελφάδων ονομάζονται ξαδέλφια του γάλακτος (cugimi
dUatte), ενώ τα παιδιά δυο αδελφών ξαδέλφια του αίματος (cugini di sangue): Χριστίνας
Πετροπούλου, ((Επιλογή συζύγου: Γαμήλιες στρατηγικές στην κλειστή κοινωνία του Γκαλ-
λιτσιανού», Αφιέρωμα: Η ελληνόφωνη Καλαβρία, εφημ. Καθημερινή της Κυριακής 19 Νοεμβρ.
1995, σ. 22.

60. Σύμφωνα με τη μυθολογία η θεά Αθηνά ή ο θεός Ερμής έβαλε τον Ηρακλή στο στήθος της
Ήρας, όταν αυτή κοιμόταν. Η Ήρα ξύπνησε, τον αντιλήφθηκε και τον έσπρωξε αλλά ήταν αργά. Ο
Ηρακλής θήλασε λίγο και έτσι έγινε αθάνατος. Από το γάλα που χύθηκε σχηματίστηκε ο Γαλαξίας:
Κ. Κ e r e n y i, Die Mythologie der Griechen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Μόναχο
1968, τόμ. 1ος, σ. Ill' επίσης P. Grimai, Dictionnaire de la Mythologie, ό.π., σ. 188. Για
τον τελετουργικό-συμβολικό θηλασμό στην Ελλάδα και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο (αρχαία
Αίγυπτο, βόρειο Αφρική κ.α.), βλ. W. D e ο n n a, «La Légende de Pero et de Micon et l'al-
laitement symbolique», Latomus 13(1954) 140-166, 356-375.

61. R. F. Willets, Cretan Cultes and Festivals, Routledge and Kegan Paul,
Λονδίνο 1962, σ. 52 και 215.
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λεμο, για να τους καταστήσει αθάνατους. Η ίδια η θεά, αναφέρεται στη μυθολογία,
επιχείρησε να κάνει τον Δημοφώντα αθάνατο, βάζοντάς τον στη φωτιά της εστίας62.
Οι πράξεις αυτές συνδέουν φανερά τη γαλουχία με την εστία. Υπενθυμίζω τη γιορτή
του γάλακτος την αφιερωμένη στη μητέρα των θεών Κυβέλη, που γινόταν στην αρ-
χαία Αθήνα και ονομαζόταν Γαλάξια, οπότε παρασκεύαζαν και ειδικό φαγητό από
γάλα και τριμμένο κριθάρι63.

62. Α. Α. Λ έ τ σ α, Μυθολογία της Γεωργίας, Θεσσαλονίκη 1957, τόμ. 3ος, σ. 53' πρβ.
και Κασσωτάκη, Η εστία, ό.π., σ. 76, αρ. 54.

63. Λ έ τ σ α, ό.π., σ. 29* πρβ. και Π. Πασχα>ίδου, «Η εορτή του γά>ακτος των Αρ-
μενοφώνων Ελλήνων της Βιθυνίας», Λαογραφία 5 /1915) 236.



SUMMARY

Women, Milk, Kinship : Paleo-Balkanic Common Traits in the Folk Culture of

Balkan Peoples

by Eleuth. P. Alexakis Ph. D.

This paper is concerned with matrilateral kinship among balkan peoples.

In the case of balkan peoples, kinship groups are formed in a patrilineal
manner, as a rule. Kinship from the maternal side, however, is also taken under
consideration. This is evident by the forbidding of marriage between individuals
which have a matrilateral relationship, by the bride-price custom in which the
bride' s mother and maternal uncles are also entitled to a share and by other
customs and symbols as well.

Milk constitutes one of the most important symbols of matrilateral kin-
ship. This symbol connects children that have been breast-fed by the same
woman and creates an unbreakable bond which is considered to be a marriage
-obstacle if these children are of the opposite sex. This is a symbol of archaic
origin that has been encountered in the balkan peninsula from the proto-historic
(maybe even the prehistoric) period.

Myths about breast-feeding goddesses or female spirits are nevertheless
spread out throughout the hellenic and balkan areas until present.



ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

ΔΕΝΔΡΑ ΙΕΡΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

Διευκρινίζοντας τον τίτλο τής μελέτης αύτής, θεωρώ άναγκαΐο νά επισημάνω
άπό τήν άρχή ότι τό θέμα της άναφέρεται άποκλειστικά στις σχετικές μέ τά ιερά
δένδρα παραδόσεις του Ελληνικού λαου, σέ διηγήσεις δηλ. πού επειδή έ'χουν, ή θεω-
ρείται ότι έχουν, σχέση μέ ώρισμένον τόπο, χρόνο, ώρισμένα πρόσωπα καί γεγονότα
διακρίνονται γιά τον ρεαλισμό καί τήν άληθοφάνειά των. Πέρα άπό αύτό υπάρχει τό
τεράστιο θέμα τών ιερών δένδρων καί της δενδρολατρίας, στό όποιο εμπλέκονται
θρησκευτικές, μαγικές, λατρευτικές, κοινωνικές καί άλλες άντιλήψεις, πού διαμορ-
φώνουν ή επηρεάζουν καί άναλόγους κανόνες συμπεριφοράς του άνθρώπου έ'ναντι του
δένδρου. Τό θέμα αύτό είναι εύρύτατα διαδεδομένο σέ δλους τούς λαούς, ιστορικούς
καί μή, άπό τά άρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα —ή βιβλιογραφία είναι πλουσιώ-
τατη— άλλά βρίσκεται εξω άπό τό πλαίσιο της μελέτης αυτής, καί αύτό είναι φυσικό.

'Αναφορικά τώρα μέ τις παραδόσεις του Ελληνικού λαου, πού μας ενδιαφέ-
ρουν εδώ, αύτές έξετάζονται διαχρονικά καί συγκεκριμένα σέ σχέση μέ διηγήσεις πού
άπαντουν σέ αγιολογικά κείμενα καί μέ άρχαίους μύθους. Τέτοιες παραδόσεις εχει,
όπως θά δοΰμε, περιλάβει καί σχολιάσει μέ διαχρονική προοπτική ό Ν. Γ. Πολίτης
στό μεγάλο του έ'ργο Παραδόσεις. Τόσο όμως τό υλικό του δσο καί τά σχόλιά του
είναι ισχνά καί άποσπασματικά. Αύτό είναι έ'νας άπό τούς λόγους πού έπιβάλλει τήν
έξ ύπαρχής διερεύνηση του θέματος. Τί άκριβώς ή διερεύνηση αύτή προσφέρει στήν
έ'ρευνα θά φανή μέ σαφήνεια, έλπίζω, παρακάτω.

Καί πρώτα-πρώτα οί νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις, πού μπορούν νά διαι-
ρεθούν σέ δύο κατηγορίες: στις θρησκευτικές καί στις δεισιδαιμονικές.

Κατά τήν παλαιότερη άπό αύτές τής πρώτης κατηγορίας, πού περιλαμβάνεται



70

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

στό ήμερολόγιο του Κωνσταντίνου Διοικητή (αρχές ΙΗ' αί.)1, στις Σέρρες «πλησίον
της παλαιάς εκκλησίας του άγίου 'Ιωάννου του βαπτιστοΰ υπάρχουν δύο σήμυδαι,
ύψηλαί καί χονδραί, 8-9 μέτρων ή καθεμία, έπομένως άξιαι θέας. Περί τής μεγαλυ-
τέρας έξ αύτών οί ίερεΐς τής έκκλησίας διηγούνται, ότι ένας γείτονάς των τήν ήγό-
ρασε άπό τό μοναστήρι 300 γρόσια, μέ τόν σκοπόν νά τήν κόψη. Άλλά τήν νύκτα του
έφανερώθη ό "Αη Γιάννης καί του εϊπε* 'πρόσεχε αύτό τό δένδρον, διότι θά χάσης τήν
ζωήν σου'. Εκείνος λοιπόν έτρόμαξε καί τήν άλλην ήμέραν ώμολόγησεν ό,τι είδεν
είς τόν μητροπολίτην, καί άντί νά κόψη τό δένδρον, έχάρισε είς τό μοναστήρι, αν καί
Τούρκος, 100 γρόσια, καί ύπεσχέθη ότι δέν θά πειράξη τό δένδρον».

Στό χωριό Βαθύλακκος τών Θεσσαλικών 'Αγράφων (περιοχή Καρδίτσας)
ύπάρχει μεγάλο πουρνάρι, τό μεγαλύτερο του χωρίου, πού συνδέεται μέ τήν οικοδό-
μηση παλαιάς έκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Γιά τό πουρνάρι αύτό πι-
στεύεται ότι «όποιος τό κτυπήση θά πάθη. Είναι ιερό δέντρο. Δέν τό κτυπάει κανείς.
Οί άντάρτες έκαμαν νά του βάλουν χέρ' κί πάλ* σταμάτ'σαν»2.

1. Πρόκειται γιά "Ελληνα κατά τό γένος άξιωματικό, ό όποιος έλαβε μέρος στήν έκστρατεία
τών Τούρκων κατά τών Βενετών τό 1715 πρός άνάκτηση της Πελοποννήσου, γιά τήν όποία έκστρα-
τεία έγραψε λεπτομερές ήμερολόγιο στή ρουμανική γλώσσα (βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ν, Λαογραφία
6 (1917-18), σ. 288 κ.έξ., στή σ. 294 ή παράδοση, καί Δημητρ. Β. Οίκονομίδου, Γλωσ-
σικαί καί λαογραφικαί ειδήσεις έν τω «Ήμερολογίω του Κωνσταντίνου Διοικητού», Είς μνήμην
Κ. I. Άμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 147 κ.έξ., όπου περισσότερα γιά τόν συγγραφέα του Ημερολο-
γίου, στήν σ. 158-159, άριθ. 3, ή παράδοση στήν ρουμανική μέ έλληνική μετάφραση).

2. Δ η μ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Λαογραφική άποστολή είς τά Θεσσαλικά "Αγραφα (7-27
Ιουλίου 1959), Έπετηρίς του Λαογραφικού 'Αρχείου (ΕΛΑ) 11-12 (1958-1959), έν 'Αθήναις
1960, σ. 304. Ή σύνδεση της οίκοδομήσεως τής έκκλησίας μέ τό δένδρο αύτό όφείλεται στό ότι
κατά τήν παράδοση «Ή Παναγία... έπαιρνε τό καντήλι της καί τό άναβε» επάνω σ' αύτό. «Ή ένο-
ριακή έπιτροπή έσκέφθηκε νά κάμη τήν έκκλησία έδώ, στήν έπιθυμία τής Παναγίας» «δ.π.). Συνα-
φείς παραδόσεις περιφέρονται καί άλλου. "Ετσι π.χ. γιά τήν Μονή Βουλκάνου, πού τιμαται'έπίσης
έπ' όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (βλ. κατωτέρω) ύπάρχει παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποία
ή κηρόπλαστη εικόνα τής Παναγίας έμφανίσθηκε έπάνω σέ δένδρο. Αύτός ήταν ό λόγος γιά τόν οποίο
άποφασίστηκε ή ανέγερση του μοναστηρίου στή θέση εκείνη. Ώς άνώφλι τής πύλης του ναου τέ-
θηκε ό κορμός του δένδρου, έπάνω στόν όποιο βρέθηκε ή εικόνα, τεμάχια δέ του ξύλου κόπτονται
άπό τούς χριστιανούς καί θεωρούνται ιαματικά (βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, δ.π., σ. 165,
όπου καί οί σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές). Καί ή οικοδόμηση τής έκκλησίας του Άγίου Μη-
νά στή Χώρα Λευκάδας συνδέεται μέ τήν ύπαρξη στόν συγκεκριμένο τόπο μεγάλου πλατάνου (βλ.
Πανταζή Κοντομίχη, Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας, 'Αθήνα 1995, σ. 287-288,
άριθ. 7 ). Γιά συναφείς παραδόσεις βλ. Π. Θ. Π ο ρ τ ο ύ λ α - I. Χ. Κ ο κ μ ο τ ο ΰ, Λαογραφικά
καί ίστορικά 'Αμυγδαλιάς (Πλέσσας), 'Αθήνα 1966, σ. 164. Οί διηγήσεις άποτελοΰν άλλο, διαφο-
ρετικό, τύπο θρησκευτικών παραδόσεων, πού συνδέονται μέ ιερά δένδρα καί άνεγέρσεις έκκλησιών,
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Στήν Κονιατσή 'Ελάσσονος «στήν αυλή τής εκκλησίας του * Αγίου 'Αθανασίου
υπάρχουν δύο θεώρατα δένδρα. Στο Ινα πήγε ένας Τούρκος νά κόψη ένα κλωνάρι.
Μόλις σήκωσε τό τσεκούρι, έμεινε άκίνητος. Τότε έταξε μέ τό νου του έ'να δαμάλι καί
έτσι έκατέβηκε καί έ'φυγε... 'Από τότε κανείς δέν πειράζει τά δένδρα αύτά»3.

«Στήν αύλή τής έκκλησίας τής Παναγίας στό Μακάσι (Λευκάδα) βρίσκεται
έ'να μεγάλο πουρνάρι... σάν μεγάλος πλάτανος. Θερίο πράμα! Τόσο χοντρό, πού εχει
χίλια χρόνια ζωή. "Οσοι έκόψανε κλαριά άπ' αύτό νά ταίσουν τά ζώα τους τό μετά-
νιωσαν, γιατί όσα ζώα έφαγαν, έψόφησαν τήν 'ίδια ώρα. Μά ούτε καί ό άγριος άέρας
τό πείραξε ποτέ... Λένε πάντως πώς ή Παναγία δέν άφήνει κανένανε νά τό γγιάξη»4.

Μέ τή μονή Βουλκάνου τής Μεσσηνίας σχετίζονται πολλές παραδόσεις (βλ.
άνωτέρω), πού κατά τόν Ν. Γ. Πολίτη θά μπορούσαν νά συγχωνευθουν σέ μία, άφοΰ
όλες άναφέρονται σέ τεράστια άγριελιά, γιά τήν οποία πιστεύεται ότι είναι δένδρο
στοιχειωμένο. Κατά σχετική διήγηση, ό μοναχός Παπουλάκος έλεγε ότι έκεΐ θά γίνη
μεγάλη αιματοχυσία, δταν έκδιωχθοΰν οί Τούρκοι. Καί τώρα δσοι περνούν άπό έκεΐ
τήν νύχτα δέν τολμούν νά ομιλήσουν άπό φόβο μή τούς πάρη τήν φωνή τό στοιχειό.
"Οσοι επιχείρησαν νά τήν κόψουν έπαθαν κακά, δταν δέ ό Ίμπραιμ κατά τήν έκστρα-
τεία του στήν Πελοπόννησο διέταξε νά τήν κατακόψουν ενώπιον του, οί δύο 'Αράπη-
δες στρατιώτες, οί όποιοι άνάλαβαν τό έργο, μόλις έπληξαν τήν ελιά μέ τά τσεκούρια
των έπεσαν λιπόθυμοι. Ό Ίμπραιμ γεμάτος οργή ήθελε νά τήν κάψη, άλλά άσθένη-
σε... Ό ιδιοκτήτης του άγρου μή τολμώντας νά έκριζώση τήν άγριελιά άφήνει χέρσα
μεγάλη έκταση γης γύρω άπό αύτή ν5.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη παράδοση άπό τήν Γορτυνία, «έξω άπό τό έκκλησάκι του
'Αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου είναι μιά ρίζα άπό κοκορίτσα καί ύπάρχει ή παρά-
δοσις πώς δποιος έπιχειρήσει νά βγάλη τή ρίζα τιμωρείται. "Ενας πού πήγε νά τή
βγάλη έχτύπησε μέ τ' άξινάρι καθώς τή βαρούσε τό μάτι του καί παρά τρίχα νά βγή)>6.

«Στήν Ψίθθο», χωριό της Ρόδου, «έχει ένα μέρος πού τό λέσιν "Αρτεμη. Έκειά
έχει έ'να μιάλον πεΰκον πού τόν έχουν σάν άγιο δέντρο, γιατί στόν ίσκιο του πού κάτω
έκατσεν ή Παναγιά. "Ενας καρβουνιάρης έδοκίμασεν νά κόψη τόν πεΰκον, μά μέ τήν

παραδόσεις πού είναι γνωστές στόν εύρύτερο εύρωπαϊκό χώρο (βλ. πρόχειρα Otto Lauffer,
Geister im Baum, Forschungen und Fortschritte 11 (1935), σ. 448).

3. Κέντρον Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών (ΚΛ), χφ. 1982, σ. 11 (1952).

4. Πανταζή Κοντομίχη, Λαογραφικά σύμμεικτα Λευκάδας, ο.π., σ. 301, άριθ. 41.

5. Βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφική έπιθεώρησις τών περιοδικών δημοσιευμάτων, Λαο-
γραφία 1 (1909), σ. 657-658. Ό Πολίτης πιστεύει ότι οί παραδόσεις αύτές Ιχουν «πολλήν σπου-
δαιότητα».

6. ΚΛ, χφ. 1559, σ. 114 (1930).
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πρώτην μανναρκιά έσπασεν το μαννάριν του κι ακόμα φαίνεται ή μανναρκιά. Κι ό
νοικοκύρης του χωραφκιοΰ πριν λί(γ)α χρόνια ήθελε νά κόψη τόνπεΰκον, μά οί χωρ-
κιανοί του (δ )έν τόν έφήκασιν, γιατί έφοΰνταν νά μήν πάθη κακό»7.

Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή άπό τήν Ρόδο, πού άναφέρεται στό μοναστηράκι
του άρχαγγέλου Γαβριήλ, «έκει ύπήρχε μιά βαλανιδιά καί εκείνος πού έκοψε τό
δένδρο γιά νά κάνη λαδόμυλο άπέθανε τήν τρίτη ήμέρα»8.

Στήν Κύπρο εϊναι πολύ γνωστές οί παραδόσεις αύτοΰ του είδους. "Ετσι κοντά
στά έρείπια τής άρχαίας Σαλαμίνας καί μάλιστα σέ άπόσταση λίγων βημάτων άπό
τή λεγόμενη φυλακή τής 'Αγίας Αικατερίνης υπάρχει κήπος ολόκληρος άπό άγρια
δένδρα, είδους άκακιών, τά όποια θεωρούνται άπό τόν λαό ως ιερά καί τά όποια εύλα-
βουνται πολύ. Οί κάτοικοι τών κοντινών χωριών Έγκώμης, Άγίου Σεργίου καί Λι-
μνιών θεωρούν πολύ μεγάλο άμάρτημα νά κόψουν άπό αύτά έστω καί μικρό κλωνάρι.
Αναφέρονται έπεισόδια Ελλήνων χωρικών καί συνηθέστερα Τούρκων, πού τιμωρή-
θηκαν μέ βαρύτατες άσθένειες ή παθήσεις σημαντικές, επειδή άπέκοψαν κάποιο κλώ-
νο του δένδρου9.

Σύμφωνα μέ άλλες παραλλαγές, «όταν κάποια γυναίκα έκοψε κλωνιά καί κορ-
μούς άπό τά δένδρα αύτά, γιά νά τά χρησιμοποιήση γιά τήν μπουγάδα της, προσε-
βλήθη άπό κάποιαν άγνωστη άσθένεια καί σέ λίγες μέρες πέθανε. Λέγεται έπίσης πώς
όταν κάποιος άλλος χωρικός τής περιοχής πήγε νά ξυλευθή άπό τά 'ίδια δένδρα, τά
σουβλερά τους άγκάθια μπήκαν καί στά δυό του μάτια καί τόν τύφλωσαν»10.

Στό χωριό Καραπαναγιώτης στήν Μαραθάσα βρίσκεται παλιά έκκλησία τής
Παναγίας τής Θεοσκέπαστης καί «είς τόν περίβολον τής έκκλησίας αυτής ύπάρχει
μεγαλοπρεπής δρυς, ή όποία θεωρείται ιερά, κανείς δέν τολμά νά έγγίση οΰτε έ'να
φύλλον άπό έπάνω της, διότι άνήκει είς τήν χάριν τής Παναγιάς. Υπάρχει ή ιδέα ότι
ό παραβάτης θά τιμωρηθή άφεύκτως ε'ίτε μέ άμεσον άσθένειαν ή άλλο τι άτύχημα»11.

Τό δένδρο αύτό κατ' άλλους είναι ή περνιά τής Θεοσκέπαστης, τό βοτανικό του
όνομα είναι δρυς ή κοκκοφόρος, ή ήλικία του έχει ύπολογισθή άπό τούς ειδικούς ότι ξε-
περνά τά 700 χρόνια καί θεωρείται οτι είναι ενα άπό τά πιο παλιά καί πιο μεγάλων
διαστάσεων δένδρα περνιάς, πού ύπάρχουν στήν Κύπρο. Άναφέρεται σχετικά 6τι κά-
ποιος άνέβηκε νά κόψη κλαδιά μέ φύλλα γιά νά τά δώση στά ζώα του άλλά τελικά

7. Ά ν. Γ. Βρόντη, Ροδιακά 1, 1939, σ. 44.

8. Ροδιακόν Ήμερολόγιον 2, 1930, σ. 130.

9. Λαογραφία 8 (1925), σ. 575 (Χρ. Παντελίδης).

10. Ά ν θ. Π α ν α ρ έ τ ο υ, Ή δενδρολατρεία άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα2,
Λευκωσία 1979, σ. 12-13.

11. 'Ισμήνης Κ. Χατζηκώστα, Ή Κύπρος κι ή ζωή της, Λονδΐνον 1943, σ. 71.
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έχασε το κλαδευτήρι του καί έτσι. έγκατέλειψε τήν προσπάθεια του, άφοΰ προηγου-
μένως σκέφθηκε ότι αύτό έγινε μέ θέληση της Παναγίας. Περιφέρεται ακόμη ή πλη-
ροφορία, πού άπό μερικούς θεωρείται άπόλυτα άληθινή, ότι διδάσκαλος, στήν έπιδίω-
ξή του νά άπαλλάξη τούς μαθητάς του άπό τήν επικρατούσα πρόληψη, έκοψε τό 1934
ό ίδιος μερικούς κλάδους άπό τό δένδρο, τούς οποίους έκαψε μέ άλλα ξύλα στό τζάκι
του. Στό ιδιο όμως τζάκι πού καίγονταν τά ξύλα κάηκε, καί τό παιδί του δασκάλου,
τό όποιο τελικά άπό τά πολλά έγκαύματα άπέθανε. Τό 1925 Τούρκος έκοψε άπό τήν
περνιά μερικούς κλάδους, ό 'ίδιος όμως καί ή οίκογένειά του άδιαθέτησαν αιφνιδίως.
Οί άσθενεΐς θεραπεύθηκαν, άφοΰ ό Τοΰρκος έδώρισε στήν εκκλησιά μιά καμπάνα,
τήν οποίαν έχουν τώρα άναρτήσει έπάνω στήν περνιά12.

Στόν Πάνω Άμίαντον πλησίον «έκκλησίας τοΰ αγίου Μάμαντος ευρίσκεται
μία Λατσιά (Δρυς ή Κληθρόφυλλος) μεγάλη ώς δένδρον... κείται επί ένός βράχου...
Τόσον ό βράχος δσον καί ή λατσιά θεωροΰνται ιερά, οί δέ κάτοικοι πολύ προσέχουν
όπως κανείς μή κόψη φύλλον εκ τοΰ δένδρου αύτοΰ»13.

Βόρεια τοΰ χωριοΰ "Αγιος 'Αθανάσιος Λεμεσοΰ ύπάρχουν τά ερείπια τής Μονής
τής Παναγίας της Σφαλαντζιώτισσας. Πλησίον της έκκλησίας ύπάρχει αιωνόβια
κιτρομηλιά, πού θεωρείται ιερή καί κανείς δέν τολμά νά τήν βλάψη»14.

Πικραμυγδαλιές πού άνήκουν στό μοναστήρι τοΰ Κύκκου άποκαλοΰνται «δέν-
δρα τής Παναγίας», θεωροΰνται ιερά καί ώς ιερά προφυλάσσονται άπό καταστροφή
έκ μέρους τών άνθρώπων καί τών ζώων15.

Στήν περιοχή Πάφου υπάρχει συκιά πού σχετίζεται μέ τό μοναστήρι τής 'Αγίας
'Αρκάς καί θαΰμα τοΰ 'Αγίου Μηνά. Ή συκιά θεωρείται ιερό δένδρο, πού σέβονται καί
προφυλάσσουν οί Χριστιανοί16.

Στό χωριό Διερώνα, στό μέρος όπου άλλοτε υπήρχε ή έκκλησία τοΰ 'Αγίου
Εύστρατίου, ύπάρχει τώρα μιά ύπέργηρη τρεμιδιά, πού στή βάση τοΰ κορμοΰ της
διατηρείται πάντοτε άναμμένο ένα κανδήλι. Τό δένδρο θεωρείται ιερό καί τυγχάνει
σεβασμοΰ καί προστασίας17.

Στό 'ίδιο χωριό καί στόν περίβολο τής έκκλησίας 'Αρχαγγέλου ύπάρχει αίωνό-

12. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 37-40.

13. 'Ισμήνης Κ. Χατζηκώστα, Ή Κύπρος κι ή ζωή της, δ.π.

14. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 17.

15. 'Α ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 20-21. ΓΙρβλ. 'Ανδρέου Χ.
Ρουσουνίδου, Δένδρα στήν Ελληνική λαογραφία μέ είδική άναφορά στήν Κύπρο, Λευκω-
σία 1988, σ. 20.

16. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 21.

17. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 24.
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βια τρεμιθιά. Τό δένδρο θεωρείται ιερό καί κανένας δέν τολμά νά τό άγγίξη, επειδή
πιστεύεται ότι οποίος τό άγγίξει θά πάθη μεγάλο κακό18.

Στό χωριό Κακοπετριά υπάρχει έξωκκλήσι του Άγίου Γεωργίου μέ σχετικό
άγιασμα καί αιωνόβιες τρεμιθιές. Πιστεύεται 6τι άσθενεΐ όποιος τολμήσει νά κόψη
κλαδιά άπό τά δένδρα του Άγιου άλλά καί νά κόψη καί νά φάη ώριμα τρεμίθια19.

Πλησίον του χωρίου Ακάνθου υπάρχει παρεκκλήσι του Άγίου Μικάλλου μέ
άγιασμα. Έκει βρίσκεται μιά μεγάλων διαστάσεων μονόκορφη μερσινιά. Θεωρείται
πολύ κακός οιωνός γιά μεγάλα κακά γιά όποιον κόψει έστω καί ένα κλαδί άπό τό δέν-
δρο20.

Στήν περιοχή του χωρίου Μάντρες τής επαρχίας Αμμοχώστου βρίσκεται μο-
ναστήρι άφιερωμένο στήν Παναγία του Τοχνιοΰ. Στό βόρειο μέρος του μοναστηρίου...
ύψώνεται περήφανο ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι μέ περιφέρεια κορμού, σέ ΰψος στήθους,
κάπου 15 πόδια καί ύψος περίπου 90 πόδια. "Οταν κάποτε ξυλοκόποι δοκίμασαν νά
τό κόψουν, άκούσθηκε τρομερός γογγυσμός άπό τήν πληγή του τσεκουριου καί .έ-
τρεξε άφθονο α'.μα. Αύτό εξανάγκασε τούς ξυλοκόπους νά έγκαταλείψουν τήν προσ-
πάθειά των21.

Ανατολικά του χωρίου Άνω Πύργος υπάρχουν έρείπια έξωκκλησιοΰ τής Α-
γίας Βαρβάρας, όπου δύο αιωνόβια πεΰκα. Κάποιος ξυλοκόπος πού έκοψε τό ένα,
άρρώστησε σοβαρά καί παρέμεινε παράλυτος. Θεραπεύτηκε άφοΰ μετάνοιωσε22.

Στό χωριό Κάθηκα τής τοποθεσίας Κορώνη υπάρχει παρεκκλήσι του Άγίου
Νικολάου. Έκει βρίσκετα-ν μεγάλο κυπαρίσσι, τό κυπαρίσσι του Άγίου Νικολάου.
Χωρικός πού κόβει ξύλα άπό τό κυπαρίσσι καί τά μεταφέρει στό σπίτι του τά έπιστρέ-
φει έ'πειτα άπό παρέμβαση του Άγίου, πού εμφανίζεται μπροστά του υπό μορφή γέ-
ρου. Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή μιά άπό τις αίγες βοσκού τής περιοχής εφαγε
άπό τά κλαδιά του κυπαρισσιοΰ καί μεταμορφώθηκε σέ κλαδιά. "Οπως θρυλείται, φαί-
νεται ή μορφή τής αίγας άνάμεσα στά κλαδιά του δένδρου μέχρι σήμερα23.

Στό χωριό Τύμπου ύπάρχει μιά «παλλουλερή», περιοχή άπό θάμνους παλ-
λούρας (παλίωρος ό άκανθώδης), πού είναι γνωστή ώς «ή παλλούρα τής Αγίας Μα-
ρίνας», επειδή πιστεύεται ότι έκει ύπάρχει ναός τής Αγίας Μαρίνας καί άγιασμα.
Ή παλλούρα αύτή θεωρείται ιερή καί κανείς δέν τολμά νά τήν κόψη ή νά τήν κατα-

18. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 25, πρβλ. καί σ. 26.

19. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 29.

20. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 29.

21. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 32.

22. Άνθ. Παναρέτου, Ή δεντρολατρεία, δ,π., σ. 34-35.

23. Άνθ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 44.
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στρέψη. Κάποιος εργάτης άνέλαβε νά ξεριζώση την παλλουλερή άλλά ξεπετάχτηκε
άπό τό χώμα ένα μεγάλο μαΰρο φίδι, πού τόν εξανάγκασε νά έγκαταλείψη τήν προσ-
πάθεια24. Σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή, άν συμβή οί προσερχόμενοι στήν παλλούρα,
όπου τώρα ναίσκος τής 'Αγίας Βαρβάρας, γιά προσευχή νά συναντήσουν μαΰρο φίδι,
άντιμετωπίζουν τό θέμα ώς χαρμόσυνο γεγονός ταυτίζοντάς το μέ τήν 'ίδια τήν 'Αγία25.

Θαμνώδες δένδρο (άντρουκλος) πλησίον τοΰ χωριοΰ Κελλάκι (άντρουκλος τής
Παναγίας τοΰ Κελλακίου) θεωρείται ιερό καί άπρόσιτο, επειδή πιστεύεται ότι στήν
κουφάλα του κατοικεί τεράστιος δφις-φύλακας. Οί κάτοικοι δέν τολμοΰν ούτε ξερά
κλαδιά νά μαζέψουν άπό τόν άντρουκλο26.

Στήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Σαλαμιοΰ ύπάρχει παρεκκλήσι, πού είναι γνωστό ώς
παρεκκλήσι τής Παναγίας τής Καρπερής (πού φέρνει εύφορία τών καρπών τής γής),
ή τής Βροχερής, πού είναι γιά τις βροχές. Κοντά στό παρεκκλήσι υπήρχαν άλλοτε
4 τεραστίων διαστάσεων δρΰες, σήμερα υπάρχουν μόνο 2, μέ περιφέρεια κορμοΰ 20
πόδια καί ήλικία μερικών αιώνων. Πριν άπό 100 χρόνια κάποιος Χατζηγιάννης έκο-
ψε δύο άπό τά δένδρα αύτά. 'Επιστρέφοντας συνάντησε δύο μεγάλα φίδια καί σέ λίγο
πληροφορήθηκε πώς τά δύο του παιδιά πέθαναν σέ κάποιο δυστύχημα27.

"Οχι δέ μόνο δένδρα μεγάλα, παλαιά κλπ., πού κατά τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο
συνδέονται μέ έκκλησίες, μοναστήρια καί 'Αγίους θεωροΰνται ιερά άλλά σέ σπάνιες
περιπτώσεις καί θάμνοι μέ τήν παραπάνω ιδιότητα28.

'Ανεξάρτητα άπό τις τελευταίες σπάνιες περιπτώσεις καί τόν τρόπο τιμωρίας
τών τελικώς ίεροσύλων, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα δλων τών άνωτέρω παρα-
δόσεων εϊναι ότι έχομε νά κάμωμε μέ μεγαλόπρεπα δένδρα, ιδίως παλαιά, πού βρί-
σκονται πλησίον έκκλησίας, συνδέονται άρα μέ αύτή καί κατ' άκολουθίαν νομίζον-
ται ιερά, τά όποια θρησκευτικός φόβος προφυλάσσει άπό τοΰ νά κοποΰν ή οπωσδή-
ποτε νά βλαβοΰν. "Οσες φορές έπιχειρεΐται τό τελευταίο έπέρχεται ή τιμωρία.

Οί παραδόσεις αύτές παραπέμπουν σέ παλαιότερα χρόνια καί μάλιστα σέ μιά

24. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 15.

25. 'Α ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 16.

26. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 25.

27. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 41.

28. Ά ν θ. Παναρέτου, Ή δενδρολατρεία, δ.π., σ. 13, 14, 30. ,ΧΑς σημειωθη ότι ή
παρουσιαζομένη εύρύτητα της διαδόσεως τών παραδόσεων στόν Κυπριακό χώρο όφείλεται στό ότι
τό σχετικό ύλικό άναζητήθηκε συστηματικώτερα. Είμαι βέβαιος ότι άνάλογη Ιρευνα στόν υπόλοιπο
Ελληνικό χώρο καί μάλιστα μέσω σχετικού έρωτηματολογίου θά άπεδείκνυε ότι καί στόν χώρο αύ-
τόν οί παραδόσεις είναι πολύ διαδεδομένες.
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ασαφή καί άόριστη είδηση γιά ιερά δένδρα, πού παραδίδεται στά βυζαντινά Γεω-
πονικά, ένα σύγγραμμα του 10ου αιώνα, πού άποδίδεται στόν Κασσιανό Βάσσο, τό
όποιο όμως άποτελει συμπίλημα προγενεστέρων σχετικών Ιργων τής έλληνορωμαι-
κής περιόδου. Στό σχετικό κεφάλαιο του έργου αύτοΰ μέ τόν τίτλο «περι τον εν τω
άγρω επιτρόπον ή οίκονόμον», πού άποδίδεται στόν συγγραφέα Φλωρεντινό, άναφέ-
ρεται μεταξύ τών καθηκόντων εκείνου πού έχει τήν επιμέλεια του άγροΰ «μη δένδρα
καθιερωμένα ή αλλο τι τοιοντον καθνβρίζων»29.

Ή είδηση αύτή κινείται βέβαια, όπως ύπαινίχθηκα, στήν άοριστία, άφου λεί-
πουν οί σχετικές λεπτομέρειες, δέν πρέπει όμως νά ύπάρχη άμφιβολία ότι τά καθιε-
ρωμένα δένδρα, στά όποια άναφέρεται, είναι τά θεωρούμενα ιερά δένδρα, όπως έχουν
περιγραφή παραπάνω, τά όποια πρέπει κανείς νά σέβεται καί νά ύπολήπτεται «μη
εννβρίζων» αύτά.

Τό ερώτημα πού γεννάται είναι άν ό θρησκευτικός αύτός φόβος είναι στοιχείο
πρωτογενές. Ή άπάντηση είναι άρνητική, κατά τήν δική μου τουλάχιστον πεποίθηση,
καί όχι μόνον, καί αύτό επειδή άνά τόν Ελληνικό χώρο άλλά καί τόν εύρύτερο Εύ-
ρωπα'ίκό περιφέρονται πολλές παραδόσεις, νεώτερες καί παλαιότερες, άπό τις οποίες
φαίνεται ότι όχι φόβος θρησκευτικός άλλά φόβος δεισιδαίμων είναι εκείνος πού άπο-
τελει τήν άφετηρία δημιουργίας των30. "Ετσι κατά χαρακτηριστική παράδοση άπό
τήν Κοζάνη: «τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα, καί οί άνθρωποι άπο-
φεύγουν νά κάθωνται πολλήν ώρα άπό κάτω σ' αύτά, ή νά κοιμώνται στόν ήσκιο των,
γιά νά μήν πάθουν. Καί όταν-κόβουν κανένα άπό αύτά οί ξυλοκόποι καί τό ίδοΰν πώς
γέρνει νά πέση, πέφτουν μπρούμυτα κατά γής καί δέν βγάνουν μιλιά, γιά νά μήν τούς
έννοήση ή ψυχή του δένδρου όταν θά βγαίνη, πώς είναι έκεί, καί καθώς είναι άγα-
νακτισμένη τούς λαβώση. Καί στόν κορμό στή μέση όταν τόν κόψουν βάνουν μιά πέτρα,
γιά νά εμποδιστή νά μήν έβγη μέ ορμή ή ψυχή του δέντρου* τί άλλιώς θά τούς κάμη
κακό καί θά τούς κοψομεσιάση καί θά έχουν πόνους δυνατούς στή μέση»31.

Σύμφωνα μέ άλλη παράδοση άπό τά Τρίκαλα Κορινθίας, «πολλά δένδρα θερια-
κωμένα καί μοναχικά είναι στοιχειωμένα, καί τά φυλάνε τό καθένα τό στοιχειό του,

29. Γεωπ. 2, 44, 1-2.

30. Πρβλ. τήν παρατήρηση του Ν. Γ. Πολίτη γιά τήν παράδοση πού άναφέρεται στό
ήμερολόγιο του Κωνσταντίνου Διοικητή (δ.π., σ. 293-294), κατά τήν όποία ή παράδοση αύτή «έχει
μέν προσλάβη θρησκευτικήν χροιάν, έν τή διατυπώσει, ύπό τήν όποίαν παρουσιάζεται, άλλά προδή-
λως άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών περί στοιχειωμένων δένδρων, τά όποια ό έκριζών ή τέμνων
θνησκει».

31. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, 1904, σ. 177-178, άριθ. 324.
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γι' αύτό κανείς δέν κοττάει νά τά πειράξη. Καί γνωρίζεται εύκολα ποιο δέντρο στοι-
χειώνει, γιατί πρόωρα μεγαλώνει καί δυναμώνει πολύ...»32.

Στήν Άλωνίσταινα Μαντινείας «στης Μηλιάς τόν κάμπο... ήτανε νιά έτιά. Ό
συχωρεμένος ό Δημητράς, ό άδελφός τοΰ Γιανναρά άπό τοΰ Σιέχη, άνέβηκ' ένα μεση-
μέρι νά κόψη κλάρες, νάν τις πάη στό σπίτι του νά μαυροπλύνουνε. "Ητανε μοναχός,
κ' έκεΐ πώκοψε δυο τρεις κλάρες, άκούει καί σειέται ή έτιά καί σκούζει. " "Ωχ ! έγώ
είμαι ή έτιά* γιατί μέ κόβεις; βάνε στή στιμή τούς κλώνους στή θέση τους". Ό άν-
θρωπος έλαβε πού άκουσε νά μιλάη τό δέντρο, κ' έκατέβηκε λιγοθυμισμένος. Σέ τρεις
ήμέρες έπέθανε, κι άφηκε τήν κακομοίρα τή γυναίκα του μ' έφτά παιδιά»33.

Στήν Σάμο διηγοΰνται ότι «είς τό χωριό τής Λέκας εύρίσκονται πολλά πλατά-
νια, μεγάλα καί φουντωτά, άλλά κανείς δέν τολμά νά βάλη επάνω τους πελέκι ή πριό-
νι. Μιά φορά ήθέλησε ένας γεωργός νά κόψη έν' άπό αύτά τά πλατάνια, άλλά τό στοι-
χειό τοΰ δένδρου τόν έσκότωσε34.

Ό 'ίδιος έχω καταγράψει καί δημοσιεύσει παράδοση άπό τήν 'Αμοργό Κυκλά-
δων, σύμφωνα μέ τήν οποία ένας ιερέας, ιδιοκτήτης κτήματος, στό μέσο τοΰ οποίου
βρίσκεται μοναδικό παλαιό δένδρο τοΰ οποίου διατηροΰνται μόνο ό κορμός καί μερικά
ξερά κλαδιά, φοβάται νά τό έκριζώση, έπειδή άπό τόν 'ίδιο καί τούς συντοπίτες του
θεωρείται στοιχειωμένο35.

Γενικά, όπως παρατηρεί ό Ν. Γ. Πολίτης, είναι πανελλήνια ή δοξασία ότι αύτός
πού έκριζώνει ή κόβει παλαιά καί μεγάλα δένδρα πεθαίνει, έπειδή είναι στοιχειωμένα.
Τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα έχουν ψυχή, ή οποία, όπως πιστεύεται, ένοικεΐ μέσα σέ
κάθε ένα άπό αύτά καί συνδέεται μέ τήν ζωή του. Ή ψυχή αύτή έχει τήν δύναμη νά
βλάπτη τούς άνθρώπους. Υπάρχουν καί πολλές παραλλαγές, όπως ότι ή ψυχή τοΰ
δένδρου είναι αύτοτελές ύπερφυσικό ον, πού ένοικεΐ στό δένδρο καί έμφανίζεται πλη-
σίον του, ότι τό στοιχειό τοΰ δένδρου δέν συνυπήρχε άνέκαθεν μέ τό δένδρο, άλλά ή
συνύπαρξή του είναι περιστασιακή κ.ά. Γενικά τό στοιχειό τοΰ δένδρου ή ή ψυχή του
πιστεύεται ότι τιμωρεί δποιον άποπειράται νά βλάψη τό δένδρο, προς εξουδετέρωση

32. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, δ.π., σ. 178, άρ. 325.

33. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, δ.π., σ. 178-179, άριθ. 326.

34; Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, 1, δ.π., σ. 177, άριθ. 323.

35. Στεφ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Λαογραφικά τόμ. Β', Ποικίλα, 'Αθήνα 1992, σ. 107. Βλ.

καί ΚΛ, χφ. 2342, σ. 270 (Νάξος, Κωμιακή 1960). Γιά στοιχειά δένδρων κάνουν λόγο καί άλλες
παραδόσεις πού δημοσιεύει όΝ. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις 1, δ.π., άριθ. 491, 529, 530, 531,
532, 533 καί 535).
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δε αύτου του κινδύνου προσπαθούν οί άνθρωποι κατά Ελληνική καί παγκόσμια άντί-
ληψη νά χρησιμοποιήσουν μαγικά καί άλλα μέσα36.

Άς σημειωθή ότι οί παραδόσεις αυτές μέ τό πολύ εντυπωσιακό των περιεχό-
μενο είναι γνωστές καί μέ μορφή λογοτεχνική, σέ παλαιότερα λογοτεχνικά κεί-
μενα.

Τό λογοτεχνικό βέβαια έργο κινείται σέ άλλον χώρο καί εξυπηρετεί άλλους σκο-
πούς μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται σέ σχέση μέ τήν άξιοπιστία της παραδόσεως. Αύτό
όμως δέν σημαίνει ότι στήν προκειμένη ιδίως περίπτωση δέν μπορεί κανείς πολύ εύ-
κολα νά διακρίνη τήν παράδοση, πού ύπόκειται ως βάση τής εμπνεύσεως του συγ-
γραφέα. Παραθέτω δύο σχετικές παραδόσεις τών 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καί
Ζαχαρία Παπαντωνίου άντίστοιχα, μέ τά 'ίδια τά λόγια τών συγγραφέων.

Τό δένδρο, κατά τόν Παπαδιαμάντη, ήταν «μεμονωμένον, πελώριον, μία βασι-
λική δρυς... μεγαλοπρεπές...» μέ κορμό, «όστις θά ήταν άγκάλιασμα διά πέντε παι-
διά ώς έμέ...», τό όποιον άπευθύνεται σ' αύτό ν γιά νά του πή: «Είπέ νά μου φεισθουν
νά μή μέ κόψουν... διά νά μήν κάμω άκουσίως κακόν. Δέν είμ' εγώ νύμφη άθάνατος·
θά ζήσω όσον αύτό τό δένδρον». Παρά τήν προειδοποίηση, τόν πληροφορεί κάποτε
«μία γραία» ότι «ό σχωρεμένος ό Βαργένης τό έκοψε... μά κ' εκείνος δέν είχε κάμει
νισάφι μέ τό τσεκούρι του' όλο θεόρατα δένδρα, τόσα σημαδιακά πράματα.. Σάν τό 'κό-
ψε κ' υστέρα, δέν είδε χαίρι καί προκοπή. 'Αρρώστησε, καί σέ λίγες μέρες πέθανε...
Τό Μεγάλο Δένδρο ήτον στοιχειωμένο»37.

Κατά τόν Παπαντωνίου «Ήταν ενας πεύκος ! μά τί πεύκος ! "Εκρουε τά ούράνια,
πού λέει ό λόγος... 'Από κάτω μπορούσε νά σταθή ένα κοπάδι... Λένε, πώς μέσα στό
κορμί του κοιμόταν μιά νεράιδα... Μεγαλύτερος πεύκος δέν φάνηκε πουθενά... "Ωσπου
ήρθε μιά χρονιά ό Γιάννης άπό τό Πουρνάρι καί τόν πελέκησε μέ τό τσεκούρι γιά ρε-
τσίνι... Ό Γιάννης άρχισε νά μετρά τά κούτσουρα, πού θά είχε, άν τόν έκοβε ολό-
τελα. Τήν τρίτη χρονιά τόν γκρέμισε... Ό πεύκος, λένε, τήν ώρα πού έπεφτε, τόν κα-

36. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, 1904, σ. 916 κ.έξ.

Στήν Γορτυνία «άμα οί πριωνάδες κόψουν κανά δέντρο, άμέσως, άφοΰ πέση κάτω τό δέντρο,
πρώτη τους δουλειά έναι νά βάλλουν άπάνω στό κομμένο δέντρο μιά πέτρα, γιατί τό στοιχειό θυ-
μώνει πό κόψανε τό κλαρί, καί όποιον πρωτοεύρη μπροστά του θάν τόν φάη, ή άν δέν εύρη κανέναν,
θά φάη έκεΐνον πού τό 'κοβε, καί άμα βρίσκει λιθάρι άπάνω, τότε τρώει τό λιθάρι, άφοΰ πεταχτή
άπό τόν κομμένον κορμό τήν ούλοπρώτη βολά» (Ν ι κ. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία
της, σ. 280, πρβλ. Στίλπωνος Π. Κυρι α κ ί δ ο υ, Ή λοιδοριά, λαϊκή παράδοσις περί του
ξύλου του Σταυροΰ, Λαογραφία 7 (1923), σ. 270).

37. Βλ. 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Ύπό τήν βασιλικήν δρυν, Άπαντα
Γ', σ. 327 - 331 (κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα 1989).
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ταράστηκε. Καί σάν είχε τήν κατάρα τοΰ πεύκου, δέν μπορούσε ό Γιάννης νά βγή ποτέ
άπό τον κάμπο. Γιατί τά δέντρα, βλέποντάς τον, περπατούσαν κι έφευγαν. Κι ό λόγ-
κος 6λο τραβοΰσε μακριά. Κι ό Γιάννης όλο άπόμενε στά ξερολίβαδα... Κι ό Γιάννης
περπατούσε κι ήταν πάντα στόν ϊδιο τόπο. "Ωσπου σωριάστηκε. Καί τοΰ έβγαλαν κι
ένα τραγούδι, πού λέει δλη αύτή τήν ιστορία. "Εχει καί σκοπό. Μά δσο γιά τά λόγια,
έγώ δέν τά ξέρω* στά χαρτιά θά τά βρήτε* γιατί πέρασε στά χαρτιά αύτή ή ιστορία»38.

Άπό όσα εξετέθησαν παραπάνω φαίνεται σαφώς ότι ό θρησκευτικός φόβος είναι,
όπως ήδη έσημείωσα, ύστερογενής προσαρμογή σέ άντίθεση μέ τόν εύρύτατα διαδεδο-
μένον δεισιδαίμονα φόβο καί τήν συνδεδεμένη μέ αύτόν πίστη γιά τό στοιχειό ή τήν
ψυχή τών δένδρων, πού είναι άναμφισβήτητα πρωτογενής. "Οτι αύτό ισχύει φαίνεται
καί άπό τά άγιολογικά κείμενα, όπου ή δενδρολατρία, δηλ. ή δεισιδαίμων άντίληψη
περί ύπάρξεως δένδρων νομιζομένων ιερών, δηλ. δένδρων στά όποια ένοικεΐ στοιχειό
ή ψυχή, καταπολεμείται άπό τούς ίδιους τούς Αγίους, προκειμένου οί πιστοί νά άπαλ-
λαγοΰν άπό τήν δαιμονική πρόληψη. Μέχρι τώρα είναι γνωστά λίγα άγιολογικά κεί-
μενα, στά όποια περιλαμβάνονται καί όσα άλλα κείμενα τά παρακολουθούν^ πού έν-
τοπίζονται κυρίως στόν χώρο τής Μικράς Ασίας. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται ό
βίος τοΰ Άγιου ' Υπατίου, Αγίου καταγομένου άπό τήν Φρυγία, πού έζησε κατά τά έτη
366-446. Τόν βίο συνέγραψε ό μαθητής του Καλλίνικος καί παραδίδεται άπό κώδικες
τοΰ 10ου αί. κ.έξ. Κατά τό σχετικό χωρίο τοΰ βίου, δταν ό Άγιος Ύπάτιος καί ή συνο-
δεία του, κατευθυνόμενοι σέ ένα μοναστήρι, έφθασαν στήν Θράκη, «ηνλίσθησαν εν φ
κατελήφθησαν όρει. 'Εν δε τω ενϊ μέρει δασν ήν τό όρος άπό τών δένδρων, και φο-
βερός ήν ό τόπος άπό τών δαιμόνων ανλιζομένων». Τελικά «ήκονον -ψόφους εν τοις
δένδροις φενγόντων τών δαιμόνων»39.

38. Βλ. Ζ α χ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ, Τά ψηλά βουνά (βιβλωπ. Εστίας), σ. 103-104.
Στις σ. 105-108 ποίημα του ίδιου, άναφερόμενο στήν ΐδια παράδοση μέ τίτλο «Ή κατάρα τοΰ πεύ-
κου». Σύντομο ποίημα μέ υπαινιγμό στήν σχετική παράδοση έχει συνθέσει καί ό Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος. Στις δύο πρώτες τετράστιχες στροφές του γίνεται λόγος συγκεκριμένα γιά τήν «λυ-
γερή Άμαδρυάδα» πού "μαζί μέ τή θεόρατη βελανιδιά μοίρα κακή τήν έσυρε / στοΰ χάρου τό κρε-
βάτι" (Κωνσταντίνου Χατζοπούλου, Τά ποιήματα, 'Αθήνα 1992 σ. 118-119 [Νεοελ-
ληνική Βιβλιοθήκη, "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη, φιλολογική έπιμέλεια Γιώργος Βελουδής],
πρβλ. καί Ρένας Ζαμάρου, 'Υπό τήν Βασιλικήν Δρυν τοΰ Παπαδιαμάντη, Δύο ύπερρεαλι-
στικές έκδοχές στόν Εμπειρίκο καί στόν Εγγονόπουλο, Γράμματα καί τέχνες 72 [1994], σ. 31-34).

39. Βίος του όσιου πατρός ήμών Ύπατίου τοΰ έν Ρουφινιαναΐς 2, 1 (έκδ. G. J. Μ. Bartelink,
Paris 1971, Sources Chrétiennes 177, σ. 76). Τό κείμενο έκδίδεται κριτικά μέ ένδιαφέρουσα εισα-
γωγή καί σημειώσεις πού άναφέρονται στόν συγγραφέα Καλλίνικο, στόν χρόνο συνθέσεως τοΰ βίου,
στά άγιολογικά του δεδομένα, στή γλώσσα κ.ά.π.
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Ή διατύπωση αύτή τής είδήσεως, όπως γίνεται, είναι μάλλον άόριστη καί έτσι
άπολύτως κρινομένη θά μπορούσε νά ύποστηρίξη κανείς ότι άπηχεϊ ένα επεισόδιο τής
παλαιάς μάλιστα μοναστικής ζωής, όπου ό Άγιος κατά ένα τρόπο σχεδόν τυπικό βρί-
σκεται συχνά άντιμέτωπος μέ τούς δαίμονες, τούς οποίους μέ τήν βοήθεια του Χρί-
στου καί του Σταυρου καταπολεμεί μέ άπόλυτη επιτυχία. Στόν 'ίδιο αύτόν βίο πα-
ρουσιάζεται πολλές φορές άκόμη ή πάλη του Άγίου - Ερημίτη μέ τόν 'δαίμονα ή
τούς δαίμονες, τούς όποιους άντιμετωπίζει μέ επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικός έν
προκειμένω ό βίος του άλλου μεγάλου Άγίου τής Ερήμου, του Άγίου Αντωνίου,
τόν όποιον έβασάνιζαν οί δαίμονες, πού τούς άντιμετώπιζε έπιτυχώς μέ τά ίδια πάλιν,
όπως καί ό μεταγενέστερος του Ύπάτιος, μέσα.

Στήν άτμόσφαιρα του θέματος πού μάς άπασχολεΐ καί άπό πλευράς ούσίας καί
άπό πλευράς τόπου μάς εισάγει ένα άλλο χωρίο του βίου του Ύπατίου, πού έχει ως
έξής: «Ζήλον δε είχε Θεού και πολλούς τόπους εν τη Βιθυνών χώρα από πλάνης εΐ-
δωλικής ήμέρωσεν εϊ που γαρ ήκουσεν ότι ή δένδρον ή άλλο τι τοιούτον προσκυ-
νοϋσί τίνες, ήρχετο εκεί ευθέως παραλαβών τους μονάζοντας τους έαυτοϋ μαθητός
και κατακόψας αύτό κατέκαιεν πυρί»40.

Πολύ άργότερα, τόν 9ο αιώνα, ό Άγιος Κωνσταντίνος (Κύριλλος), ό ένας άπό
τούς δύο άδελφούς ιεραποστόλους τών Σλάβων , έπανερχόμενος στήν Κωνσταντινού-
πολη παρενέβη ένεργητικά γιά νά έκριζώση ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες τών Χρι-
στιανών. Οί τελευταίοι στήν Πανοννία άπέδιδαν τιμές σέ μιά μεγάλη ιερή βελανιδιά.
Ό Άγιος πέτυχε νά πείση τούς κατοίκους οτι αύτό ήταν ειδωλολατρικό έθιμο καί
ήταν ό ίδιος πού κατάφερε τό πρώτο χτύπημα μέ πέλεκυν στό δένδρο, πού κόπηκε41.

Άλλά εκεί όπου τά πράγματα είναι κυριολεκτικώς άποκαλυπτικά λόγω τής
λεπτομερέστατης έκθέσεως, μέχρις εσχάτων λεπτομερειών, του επεισοδίου μέ τό ιερό
δένδρο είναι στόν βίο του Άγίου Νικολάου, Άββά τής μονής τής Αγίας Σιών (άκμά-
ζει τόν 6ο αι.), Άγίου πόλεως πού βρισκόταν πλησίον τών Μύρων τής Λυκίας, όπου
ή λατρεία του γνωστού μεγάλου Άγίου, έπισκόπου Μύρων, Ν.κολάου (4ός αί. ) ήταν
άπό νωρίς ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Ή σχέση τών δύο ομωνύμων Αγίων, πού έδρασαν στήν ίδια μάλιστα περιο-
χή τής Μικράς Ασίας, τήν Λυκία, είναι στενώτατη. Θά έλεγε κανείς ότι ουσιαστικά
πρόκειται γιά ένα καί τόν αύτόν Άγιο, τόν "Αγιο Νικόλαο τών Μύρων, άφου λίγους
μόνον αιώνες — πριν άπό τόν 10 αί.— μετά τήν άκμή του Άββά τής Σιών ό βίος καί

40. "Ο.π., 30, 1 (σ. 200).

41. Βλ. F. D vornik, Les Slaves. Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926,
σ. 141-142 (Travaux publiés par l'Institut d'études Slaves IV). Πρβλ. Nancy D. S e v-
C e n k o, The Life, όπως στήν επόμενη σημ. 42, σ. 93, σημ. 3.
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τά θαύματα τοΰ τελευταίου, πού είχαν μεγάλη άπήχηση στήν αγιολογική καί άγιο-
γραφική παράδοση καί τέχνη, άποδόθηκαν στόν πρώτο, στόν επίσκοπο τών Μύρων,
τοΰ οποίου ή λατρεία διαδόθηκε εύρύτατα (άπό τόν 9ο at. κ.έξ. ) σέ ολόκληρο τόν χρι-
στιανικό κόσμο, άνατολικό καί δυτικό42.

Τό θέμα τοΰ ίεροΰ δένδρου, πού μας ένδιαφέρει, περιλαμβάνεται κατ* άρχήν καί
βασικά στήν λεγόμενη Vita Nicolai Sionitae, γραμμένη., μετά τό 564, £σως άπό κά-
ποιον μοναχό τοΰ μοναστηριοΰ τής Σιών, καί είναι ένα άπό τά πιο ένδιαφέροντα, άπό
τά εκτενέστερα καί έντυπωσιακώτερα θαύματα πού περιλαμβάνονται στόν βίο καί
αύτά είναι πολλά.

Τά κείμενα μέ τό θέμα είναι τά έξης, όπως τά έκδίδει καί τά τιτλοφορεί ό
Anrieh:

1. Vita Nikolai Sionitae.

Μια δε τών ημερών ήλθόν τίνες προσπίπτοντες τω όσίφ Νικολάω άπό τής
Πλακωμιτών κώμης λέγοντες' Άοϋλε τον θεοϋ, εστίν έν τώ ήμετέρω κτήματι ξύλον
ιερόν, εφ9 φ ένοικεΐ πνεύμα ειδώλου ακαθάρτου, καϊ αφανίζει τούς ανθρώπους και τόν
άγρόν κάταστρον γάρ έστι και τή χώρα, καϊ ου δυνάμεθα καλώς διαπράξασθαι έξ
αύτοϋ. παρακληθεισα ούν ή υμών όσιότης άξιώση παραγενέσθαι συν ήμϊν και έκκό-
ψαι αύτό, όπως ό φιλάνθρωπος θεός δια τών ευχών σου άποδιώξη τό άκάθαρτον πνεύ-
μα τό ένοικοϋν έν αύτω τω ξύλω, και είρηνεύσαντες άνεσιν λάβη ό άγρός συν τή χώρα .

Παρακληθεις δε ό δούλος του θεοϋ Νικόλαος πλείστα παρά τών οίκούντων τήν
Πλακωμιτών κώμην, προσευξάμενος επέστη τω τ άπω, ού ήν τό ξύλον εστώτα. Ιδών
δε ό δσιος Νικόλαος τό ξύλον λέγει' r Τοϋτό έστιν τό ιερόν ξύλον;9 άποκριθέντες δε οι
άνδρες του προλεχθέντος άγροϋ λέγουσιν αύτω' 'Ναι, κύριε 9 και λέγει ό δούλος του
θεοϋ Νικόλαος' *Τί έστιν ή κοπάς ή ούσα έν τω ξύλω;9 λέγουσιν αύτω ότι f Τις τών
αρχαίων ήλθεν κόψαι τό ξύλον μετά δύο άξινών και ενός πέλυκος. και ώς ήρξατο κό-

42. Γιά τά θέματα σχέσεων τών 'Αγίων κ.ά. βλ. έπιλεκτικά: Nancy P. Sevcenko,
The life of Saint Nicholas in byzantine art, Torino 1983, σ. 18-24 (διδακτ. διατριβή), όπου στις
υποσημειώσεις καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Ihor Sevcenko-Nancy Patter-
son Sevcenko, The life of Saint Nicholas of Sion, Text und Translation by... Brookline
Massachussets, 1984, σ. 11-19 (στήν σελ. 19 καί σχετική πάλιν βιβλιογραφία). Στή σ. 20 κ.έξ.
έκδίδεται τό κείμενο της Vita Sionita μόνον. Gustav Anrieh, Hagios Nikolaos, Der
heilige Nikolaos in der griechischen Kirche, Texte und Untersuchungen I, die Texte, Leipzig-
Berlin 1913, II, Prolegomena, Untersuchungen, Indices, Leipzig-Berlin 1917. Στό έργο αύτό,
πού είναι θεμελιώδες, δημοσιεύονται κρίτικώς πλήν της Vita Sionita καί όλα τά άλλα, όπως θά δού-
με, σχετικά μέ τόν βίο καί τήν πολιτεία τοΰ 'Αγίου Νικολάου κείμενα.
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πτειν αυτό, τό άκάθαρτον πνεύμα έξήρπασεν τά ξίφη καί έψόφισεν τόν ανθρωπον,
ώς και τήν ταφήν αντον ενρεθήναι προς τήν ρίζαν τον δένδρου', προσενξάμενος δε ό
δούλος τού θεού Νικόλαος, παρεστώτων πλήθος άνδρών τε και γυναικών και παιδιών
ώσεϊ τριακοσίων επί τό θεωρήσαι τήν τού θεού δημιουργίαν — ου γαρ επείθοντο πάν-
τες, ότι τοιούτον ξύλον Ιερόν υπάρχοντα μέλλει κόπτεσθαι —, τότε ό δούλος τού θεού
Νικόλαος, κλίνας τα γόνατα, προσηύξατο επι ώρας δύο. και άναστάς επέτρεψεν τοις
συμπαρεστώσιν άνδράσι λέγων "Εν τω ονόματι τού κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού και
τής άγιας Σιών, δεύτε, επιχειρήσατε κόπτειν αύτό'.

Τρόμος δε ελαβεν πάντας τούς παρεστώτας τω όσίω Νικολάω, ώς μηδέ θεω-
ρείν τολμήσαι τό ξύλον. τότε εφη ό δούλος τού θεού Νικόλαος' 'Δότε μοι τό ξίφος,
κάγώ εν τω ονόματι τού κυρίου μου κόπτω αύτό' λαβόμενος δε τό ξίφος ό δούλος τού
θεού Νικόλαος και σφραγίσας, εδωκεν τω ιερω ξύλω πληγάς επτά. Ιδόντα δε τό άκά-
θαρτον πνεύμα, ότι τήν τού θεού εξουσίαν εχει ό δούλος τού θεού Νικόλαος, πληγέν-
τος τού ξύλου υπό τών οσίων αυτού χειρών, άνέκραγεν τό άκάθαρτον πνεύμα λέγοντα'
Όύαί μοι, ότι τήν τοσαύτην αϋξησιν τής κατοικίας μον έθέμην εν τω ξύλω τούτω
τής κυπαρίσσου, μηδέποτε υπό τίνος νικηθείς, καί νύν ό δούλος τού θεού Νικόλαος
φυγαδεύει με, ώς μηκέτι όφθήναί με εν τω τόπω τούτω, ού μόνον γαρ ότι εκ τής πα-
ροικίας τού εμού δένδρου εξήγαγέν με, άλλά καί έκ τών μεθορίων τής Λυκίας συν τή
αγία Σιών διώκει με.' τελειονμένης δε τής εκκόψεως τού τοιούτον 'ιερού ξύλον, λέγει
ό δούλος τού θεού Νικόλαος' 'Σννάχθητε πάντες όμοθνμαδόν κατά τού Άνάβον επι
αρκτον' συνοράτο γαρ ή πτώσις τού ιερού ξύλου επι δυσμάς, τό δε άκάθαρτον πνεύ-
μα ενόμιζεν εν τή ώρα εκείνη έκφοβειν τόν δχλον. και ενενσεν τό ξύλον κατά αρ-
κτον επι τού Άνάβον, δπον ϊστατο ό δχλος θεωρών, ώς πάντας φοβηθέντας κρά-
ζειν, μια τή φωνή λέγοντας' "Δούλε τού θεού, τό ξύλον επάνωθεν ημών ώρμησεν,
καί άπολλνμεθα.' ό δέ δούλος τού θεού Νικόλαος, σφραγίσας τό ξύλον και άντιβάς
ταΐς δύο χερσίν, λέγει τω ιερω ξύλω' * Έν τω ονόματι τού κνρίον μον'Ιησού Χριστού
κελεύω σοι' ύπόστρεψον εις τά οπίσω, και ϋπαγε, όπου ώρισέν σοι ό θεός.' θελήματι
δέ τού θεού εύθέως άνέκαμψεν τό ξύλον και ώρμησεν επι δυσμάς, όπου ν πτώσις αυτού
εγένετο. άπό δέ τής ώρας εκείνης ούκέτι ώφθη τό άκάθαρτον πνεύμα εν τοις όρίοις
έκείνοις. και εδόξασαν τόν θεόν πάντες λέγοντες' ΈΙς θεός, ό δώσας εξουσίαν τω
δούλω αυτού κατά τών ακαθάρτων πνευμάτων.'

Κοπέντος δε τού ιερού ξύλου, ό δούλος τού θεού έδήλωσεν εν τή Μυρέων μη-
τροπόλει επι τό ενρεΐν τεχνίτας καί πρισθήναι τό ξύλον. άκονσαντες δε οι τεχνϊται τό
μέγεθος τού ξύλον, ότι ον μόνον τό πάχος εσχεν ή τομή αύτού πηχών τριών ήμίσεως,
άλλά και τό ύφος πηχών τεσσαράκοντα, έδειλίασαν [λέγοντες] ότι Όύκ αν περιγί-
νεσθαι [Ισχ]νομεν τού τοιούτον ξύλον. έδήλωσεν δέ ό δούλος τού θεού Νικόλαος
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εύρίσκεσθαι κατά πάσαν πόλιν τεχνίτας. καϊ μή εύρηκώς, ήναγκάσθη δήλωσα ι εν τή
Καρκαβιωτών κώμη. καί ευρέθησαν τεχνϊται ονόματα πέντε, και τή του θεοϋ δυνά-
μει και ταις εύχαϊς τοϋ οσίου Νικολάου τήν πρισμήν τοϋ ξύλου έποιήσαντο. Ιδοϋσα δε
πάσα ή περίχωρος τής Άρνεατών και Μυρέων ενορίας, ότι δια τών ευχών τοϋ οσίου
Νικολάου έπρίσθη τό ξύλον, ήρχοντο εξ ευχής σύρειν αύτό, συρθέν δέ ήλθε έν τω άγίω
και ένδόξω οϊκω τής αγίας Σιών. καϊ πάντες έδόξαζον τόν θεόν, τόν δώσαντα τοιαύ-
την έξουσίαν τω δούλω αύτοϋ Νικολάω43.

2. Vita Lycio-Alexandrina.

«ο δοϋλος τοϋ θεοϋ Νικόλαος... είπεν προς πάντα τόν λαόν δτιe "Εν τινι τόπω
θέλω οίκοδομήσαι τόν ναόν τής άγιας Σιών, καϊ κελεύω τοϋ ελθεϊν τεχνίτας προς
οικοδομήν τοϋ ναοϋ.9 και άνήλθεν έν τω δρει, ένθα τό φώς έθεάσατο. άγγελος γαρ κυ-
ρίου έκαθέζετο έν τω τόπω εκείνω' εφαινεν γαρ τό δρος δια παντός καϊ οικοδομή τοϋ
ναοϋ:

Έζήτησαν ξύλον οι τεχνϊται τό βαστάζοντα τήν σκευήν τοϋ ναοϋ, καϊ ούχ
εϋρισκον τοιοϋτον ξύλον. καϊ έλθόντες τινές άνδρες λέγουσιν προς τόν αγιον 'Αοϋλε τοϋ
θεοϋ, έν τω τόπω ήμών έστιν ξύλον ιερόν πάνυ καϊ ώραΐον τή Ιδέα σφόδρα, καϊ κατοι-
κεί έν αύτω πνεϋμα πονηρόν. και εϊ τις αν έπέλθη εν τω τόπω εκείνω, καν τε άνθρω-
πος καν τε κτήνος, αναιρείται υπό τοϋ ακαθάρτου δαίμονος' και έστιν ό τόπος άβα-
τος.9 καϊ άκούσας ό άγιος ταϋτα, κελεύει τόν άρχιδιάκονα αύτοϋ κροϋσαι τόν κύρικα
τής έκκλησίας καϊ έπισυναχθήναι τόν λαόν. και κελεύει άραι λιτήν καϊ έπελθείν μετά
πάντων, ενθα ιστατο τό ιερόν ξύλον. άνήλθεν πολύ πλήθος, Ιδειν τό γεγονός, καιπροσ-
ελθών πας ό λαός εγγιστα τοϋ ξύλου ώς από διαστήματος ενός, ουδείς έτόλμα προσ-
εγγίσαι αύτώ' έφοβοϋντο γαρ πάντες τό άκάθαρτον πνεϋμα. και ποιήσας ό άγιος
τήν έν Χριστώ σφραγίδα καϊ λαβών πέλεκα, εϊσήλθεν μόνος έπϊ τό δένδρον. καϊ θεω-
ρήσας τήν παχήν, εϊδεν πληγάς τρεις έν αύτω. καϊ ήρώτησεν "Τί έστιν αί πληγαί,
ας έχει έπϊ τήν ρίζαν;9 και εϊπον προς τόν αγιον ότι 'Τις τών αρχαίων ήθέλησεν έκκό-
ψαι αύτό. και δώσας πληγάς τρεις, άνηρέθη υπό τοϋ πνεύματος τοϋ ακαθάρτου' και
ϊδε, ο τάφος αύτοϋ υπό τήν ρίζαν τοϋ δένδρου.9 καϊ ποιήσας εύχήν ό δοϋλος τοϋ θεοϋ
καϊ λαβών τόν πέλεκα είπεν Έΐς τό δνομα τοϋ πατρός καϊ τοϋ υιοϋ καϊ τοϋ αγίου
πνεύματος.9 καϊ οϋτως ειπών, εδωκεν έν τω ξύλω πληγάς τρεις τάς τέμνουσας' καϊ
ιστατο πας ό λαός θεωρών, κελεύει ό άγιος τρεις άνδρας, και ήρξαντο έκκόπτειν τό
ξύλον. και γενομένης τής άποτομής τοϋ ξύλου έπ ανατολών, ενθα οι άνδρες ϊσταντο,
καϊ ίδόντες οι άνδρες, άν έκραξαν μίαν φωνήν, καϊ λέγοντες' Άοϋλε τοϋ θεοϋ, βοήθη-

43. Anrieh, δ.π., σ. 12-16.
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σον ήμιν.3 και άναστάς και σφραγίσας τό ξύλον, έγένετο ή πτώσις αντού επι δύσιν.
και έξήλθεν τό άκάθαρτον πνεύμα άπό τού ξύλον και εϊπεν *Νικόλαε, διώκεις με άπό
τής κατοικίας μον. ποιήσειν σε εχω και εις ετέρας πόλεις είσελθεϊν.3 και άκονσαντες
πάντες τής τού δαίμονος φωνής, έθαύμασαν και ελεγον προς εαντονς' Όύδέποτε
εϊδομεν τοιαντην χάριν\

Και κατελθών ό δούλος τού θεού Νικόλαος επι τήν Μνρέων μητρόπολιν, έκέ-
λενσεν τέκτονας άπελθεΐν και πορθήσαι τό ιερόν ξύλον. και τών τεχνιτών (απελθόν-
των) και άπαρτισθέντος τού ιερού ξύλον τού κομισθήναι, και έκέλενσεν ό άγιος άνελ-
θεϊν δεκάδας πέντε τού άγαγεΐν τό ιερόν ξύλον. ούκ ήδννήθησαν κινήσαι αύτό. και
κατήλθον οι άνδρες άπρακτοι και λέγονσιν τω άγίω ότι r rΗμείς ούκ ήδννήθημεν
κινήσαι τό ιερόν ξύλον.3 και κελεύει ό άγιος ερχεσθαι χαμούλκια και άπελθεΐν άνδρας
εκατόν, καί ήνεγκαν τά χαμούλκια επι τό Ιερόν ξύλον προς τό άνατείναι αύτό. και
ούτως μή δννηθέντων άγάγαι αύτό, έδήλωσαν τω άγίω ότι " Τό ξύλον ονχ νπήκονσεν
ήμϊν προς τό κινηθήναι ' και κελεύει ό άγιος κρούσαι τόν κύρικα τής εκκλησίας και
σνναχθήναι πάντας τούς κληρικούς, μετά λιτής άνελθεϊν έν τω ιερω ξύλω. ό δέ προσ-
ηύξατο. καί ποιήσας έκτενήν, έκέλενσεν άνατ είναι τό ιερόν ξύλον. και κρατήσας αύτό
ο άγιος μόνος μετά σχοινιών, εσνρεν τό ξύλον διάστημα êv, και κελεύει τονς άνδρας,
σύραι τό ξύλον εις τήν άγίαν Σιών44.

3. Θαΰμα γενόμενον παρά του έν άγίοις πατρός ημών άρχιεράρχου καί θαυμα-
τουργοί) Νικολάου περί του Μνδρου.

3 Εν τή αγία πόλε ι πορενομένον (ενν. του Νικολάου) εύχής χάριν, παρεγένετο
πλησίον τής 3Αντιοχείας έν τή χώρα τών 3Αγαρηνών τή λεγομένη Γάδηρα. και ϊσται ο
έν αύτή δένδρον παμμεγεθέστατον πάνν, ώστε μή ενρίσκεσθαι τοιούτον έπί τής γης.
είσήλθεν δέ δαίμων πονηρός καί άκάθαρτος και έφώλενσεν εις τήν κορνφήν τού δέν-
δρον, άποσταλείς νπό τού διαβόλον προς πειρασμόν τών ανθρώπων, δπον γαρ εβλε-
πεν ό δαίμων, ούδεις προέκοπτεν. δσοι δέ έπλησίαζον τω τόπω έκείνω, οι μεν εις
λήρος περιέπιπτον, οι δέ έτνφλούντο, καί παν πάθος και αρρώστια αύτοίς περιέπιπτεν
ομοίως καί τά κτήνη έτελεύτων. πολλών τε χρόνων νηστείας καί προσενχάς γινομέ-
νων και έκτενάς άκαταπαύστονς προς τόν θεόν, ονδέν ώφέλονν. πολλάκις δέ δοκιμά-
σαντες έκκόψαι τό δένδρον, ονκ ϊσχνον άλλ3 έξήρχοντο βολίδες ξύλων και άπέκτεινον
τονς άνθρώπονς· ούδεις δέ τό λοιπόν έτόλμα πλησιάσαι αντω. πολλών τε χρόνων
πειραζομένων έκεϊσε, ούκ ϊσχνόν τι διαπράξασθαι, άλλά καταλιπόντες τά ϊδια άνε-
χώρονν. ώς δέ ήκονσαν τά θαύματα τού άγίον Νικολάον και εμαθον, ότι έκεισε παρε-

45. Anrieh, δ.π., σ. 333-336.
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γένετο, ήλθον προς αυτόν πλήθη άπειρα εκ τών πειραζομένων ώσεϊ χιλιάδες δεκα-
πέντε. και γονυπετοϋντες μετά δακρύων ελεγον 1 Έλέησον ή μας, άγιε Νικόλαε, ότι
κακώς άπολώμεθα υπό τοϋ πονηροϋ δαίμονος, έλέησον ήμας, άγιε Νικόλαε. ϊδε τα δά-
κρυα, και άντιλαβοϋ ήμών, και μή καταισχύνης ημάς άπό τής προσδοκίας ήμών. μή
μνησθής τών ήμών ανομιών, ό πάντα συγχωρών." ταϋτα τοϋ λαοϋ έπιβοώντος και
άλλα πλείστα, λέγει αύτοΐς ό άγιος Νικόλαος' rΠιστεύετε, ότι δύναμαι τοϋτο ποιή-
σαι;' οι δέ έξ ένός στόματος είπον 'Ναι, άγιε Νικόλαε' πάντα δύνασαι διά τής δοθεί-
σης σοι χάριτος παρά τώ θεώ .'

Τότε ό άγιος Νικόλαος ποιήσας παννυχίδα και τάς εύχάς, έξήλθεν συν τω
δχλω ούτος μόνος, καί ό δαίμων, γνούς, ότι παράγει ίδεΐν, καλέσας ομοίους αύτοϋ
εκατόν πεντήκοντα εις βοήθειαν αύτοϋ, προς παράταξιν έστη. ό δέ άγιος Νικόλαος,
πλησιάσας τόν τόπον, ήρξατο ψάλλειν μετά δακρύων «Άναστήτω ό θεός, και διασκορ-
πισθήτωσαν οι έχθροί αύτοϋ' και φυγέτωσαν άπό προσώπου αύτοϋ οί μισοϋντες αυ-
τόν», και τά εξής. και λέγει ό άγιος Νικόλαος τοις νεωτέροις' rΛάβετε ξίφη και κό-
ψετε τό δένδρον.' ουδείς δέ έτόλμα πλησιάσαι αύτω. και ό "Αγιος Νικόλαος, λαβών τό
ξίφος, άπήλθεν εις τό δένδρον, και έδωκεν αύτω τομάς τρεις, και είπεν Έ'ις τό δνομα
τοϋ πατρός και τοϋ υιοϋ και τοϋ αγίου πνεύματος, έκκόψετε τό δένδρον .' και είσήλ-
θον άνδρες έξήκοντα, κόπτοντες γϋρον, μή έμποδίζων έτερος τόν έτερον, και δτε έκο-
ψαν αύτό, κρατήσας ό δαίμων τό δένδρον μετά τών συν αύτω, έσήκωσεν αύτό εις
ϋψος, καϊ άπέλυσεν έπάνω τοϋ δχλου. καϊ ιδών ό λαός τό δένδρον έρχόμενον, τοϋ απο-
κτειναι αυτούς, έβόησαν προς τόν άγιον λέγοντες' eΆγιε τοϋ θεοϋ Νικόλαε, βοήθει
ημάς* δ δέ άγιος Νικόλαος, δραμών και ύψώσας τάς χείρας, τή συνεργεία και δυνά-
μει τοϋ θεοϋ έδέξατο τό δένδρον και έβάστασεν αύτό. και έπεριπάτησε βαστάζων αύτό
βήματα δώδεκα, καί ερριψεν αύτό έπϊ τήν γήν. ώ τών παραδόξων θαυμάτων, τις άκού-
σας ταϋτα ούκ έκπλαγή; ου φρίξει τήν φοβεράν δύναμιν τοϋ αγίου Νικολάου; Ιδών
δέ δ λαός τό φρικτόν μυστήριον, μετά φόβου και τρόμου έδόξαζον τόν θεόν και προσε-
κύνουν τόν άγιον Νικόλαον.

9 Ο δέ δαίμων και οί συν αύτω εις φυγήν έτράπησαν. δραμών δέ ό άγιος Νικό-

%

λαος καί φθάσας τόν δαίμονα εφη' "Έκδεξαι, ακάθαρτε/ καϊ ποιήσας τόν τύπον τοϋ
σταυροϋ έκράτησεν αυτόν, ό δέ δαίμων άπέρρηξε φωνήν, ώστε τόν τόπον σαλευθήναι,
καϊ είπεν 'Νικόλαε, ορκίζω σε τόν παρασχόντα σοι τήν τοιαύτην δύναμιν, μή άδι-
κήσης με' καϊ μά τήν δύναμιν τοϋ θεοϋ, ού μή εισέλθω πλειον εις τήν οίκείαν γήν.' καϊ
ό άγιος Νικόλαος είπεν rMà τήν δύναμιν τοϋ Χριστοϋ, ού μή έξέλθης έκ τών χειρών
μου, έως ού έλέγξω και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τάς ανομίας σου, καϊ όμολο-
γήσας μοι, τις ό άποστείλας σε καϊ τί τά κατά σέ.' ό δέ δαίμων εφη...'.

Καϊ είπεν προς τούς όχλους' "Άρτι ύμιν κελεύω, τοϋ ποιήσαι έκκλησίαν έν τώ
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τόπω εκείνω, ού ιστατο τό δένδρον. καί τό δένδρον κατακάψατε, και ποιήσατε έξ
αύτοϋ πάντα, όσα χρήζει ό ναός, άπό τε ξύλων καϊ σανίδων * και έκοψαν τό δένδρον
εις οκτώ άνά πηχών δώδεκα, καϊ γινώσκετε, άγαπητοί, ότι τό τοσούτον μέγεθος τοϋ
δένδρου καϊ τό τηλικοϋτον βάρος ώς φύλλον έπίστατο έν ταϊς χερσϊν τοϋ άγιου Νικο-
λάου, τή χάριτι καϊ δυνάμει τοϋ Χριστοϋ. καϊ ωκοδόμησαν τήν έκκλησίαν, καϊ εύλό-
γησεν τόν τόπον καϊ τόν λαόν ό άγιος Νικόλαος, καϊ είπεν r f Υποστρέψατε ίκαστος
εις τα ϊδια, καϊ από τοϋ νϋν μή φοβεΐσθε· καϊ πιστεύσατε εις τόν θεόν, καϊ ούκ άψηται
υμάς κακόν9. καϊ καταλείπων αύτούς άπήλθεν εις τήν άγίαν πάλιν, καϊ προσκυνήσας
πάντας τούς άγιους τόπους, ύπέστρεψεν εις τήν Μυρέων μητρόπολιν. καϊ άπό τής
ήμέρας έκείνης έξήλθεν ή φήμη αύτοϋ εις άπασαν τήν γήν έκείνην. καϊ έκάλεσαν τόν
ναόν έκεινον εις τό δνομα τοϋ άγιου Νικολάου, καϊ έγένετο χαρά μεγάλη καϊ άγαλ-
λίασις έν εκείνω τω χωρίω Γαδήρων*5.

4. Έγκώμιον Νεοφύτου.

Κώμη τις έστι Πλακωμιτών καλουμένη έν τή Λυκών έπαρχία. έξ ής τών οικη-
τόρων οι πρόκριτοι προσφοιτώσι τω άγίω δαιμονίου τινός μυσαροϋ έκτραγωδοϋντες
έπήρειαν, ότι rΚυπάρισσος*, φησι, 'παμμεγέθης καθέστηκεν έν τή περιχώρω ήμών,
ήτις και ιερά διά τό μέγεθος έπικέκληται, ήν καϊ πονηρόν έρασθέν δαιμόνιον ωκησεν
έν αύτή. έξ ού καϊ πολλή καθ9 έκάστην προσγίνεται λύμη άνθρώπων τε καϊ κτηνών, καϊ
ουδείς λοιπόν έν έκείνφ τω τόπω προσπελάσαι τολμά, καϊ ποτέ τις, κατ9 έκείνης τής
κυπαρίσσου κατατολμήσας τομήν διά τής άξίνης αύτοϋ, υπό τοϋ δαίμονος θανατοϋται.
καϊ δεόμεθά σου, δοϋλε τοϋ θεοϋ, βοήθησαι ήμϊν δεινώς κινδυνεύουσιν.9 έπικαμφθεϊς
δέ ό δίκαιος τή παρακλήσει τοϋ λαοϋ, συνοδεύει αύτοϊς, έφειστήκει τω τόπω, έκ-
πλήττεται τω μεγέθει τοϋ ξύλου, κλίνας δέ γόνατα καϊ ικανώς προσευξάμενος καϊ άνα-
στάς, έπιτρέπει τόν λαόν προς τήν τοϋ ξύλου τομήν. μηδενός δέ τοϋτο κατατολμώντος,
λαμβάνει αύτός τήν άξίνην, καϊ πλήξας έπτάκις τό ξύλον έκλινε τοϋ πεσειν. ένέργεια
δέ τοϋ έπιχωριάζοντος δαίμονος προς άναίρεσιν έσπευδε τοϋ λαοϋ, καϊ καταλείψας
τά έξ εύθείας κατωφερή μέρη, προς τά άνωφερή καϊ τόν λαόν τήν όρμήν έποιειτο τής
πτώσεως, ο δέ άγιος, τό τοϋ σταυροϋ ση μείον πεποιηκώς και τό τοϋ Χριστοϋ δνομα
κεκληκώς καϊ άμφοτέραις χερσϊ τούτω προσπελακίσας, άπέρριψε προς τό κάταντες.
όλολύξαν δέ τό δαιμόνιον "Ούαί μοι, ελεγεν, 'άνθρωπε, οίας με χρονίου άναπαύσεως
άπεστέρησας, καϊ ούκ οίδα, ποϋ προς άνάπαυσιν άπελεύσομαι. καϊ ό άγιος "Επιτιμή-
σαι σε ό κύριος9 ελεγεν, Ίνα μή έν δλη τή περιχώρω Λυκίας ένοικήσαι κατατολμήσης
ποτέ.9 και οϋτως τοϋ πονηροϋ έκεινον δαίμονος έκδιωχθέντος, μεταστέλλεται ό άγιος

45. Anrieh, δ.π., σ. 333-336.
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πάντας τονς τέκτονας άπάσης τής περιχώρον. οί καί καταπλαγέν τ ες τω μεγέθει τον
ξύλον και πρίσαι τοντο μή ίκανώς έχοντες, μεταστέλλονται καϊ έτεροι πέντε τεχνιται
έκ τής τών Καραβιοτών καλόνμένης χώρας, μηχανή δέ πολλή χρησάμενοι και κόπω
πολλώ, επρισαν αντό, πήχεων τριών ήμισν έχον το εύρος, τεσσαράκοντα δέ τό μήκος,
τό δέ πλήθος τών σανίδων έν τή ρηθείση διεκομίσθη τής άγιας Σιών τή τον μεγάλον
μονή, καί τό ποτε μιαρόν διά τον δαίμονος γίνεται ιερόν διά τον ίερον Νικολάον46.

Καί άπό τήν πρόχειρη άκόμη έπισκόπηση τών παραπάνω τεσσάρων κειμένων
φαίνεται ότι ή μεταξύ των σχέση είναι άπό άμεση μέχρι έμμεση. Πράγματι ή Vita
Lycio-Alexandrina καί τό Θαΰμα στό σύνολο των άποτελοΰν διασκευές τής Vita
Nicolai Sionitae (Bearbeitungen und Verarbeitungen der Vita Nicolai Sionitae
θεωρεί τά κείμενα αύτά ό Anrieh), ένώ στό σύνολο των πάλιν καί τό Έγκώμιον Νεο-
φύτου, πού Ιχει γραφή πολύ άργότερα, τόν 12ο αι., άπό τόν Κύπριο μοναχό Νεό-
φυτο τόν "Εγκλειστο καί έχει ώς πρότυπα ^διάφορες πηγές, ώς προς τό επεισόδιο
μέ τό ιερό δένδρο άνάγεται τελικά στήν Vita Nicolai Sionitae47.

Γενικά καί τά επεισόδια τών άγιολογικών κειμένων είναι ούσιαστικά δημώδεις
παραδόσεις πολύ μάλιστα προσφιλείς στά λαϊκά στρώματα καί εύρύτερα πολύ εντυ-
πωσιακές.

Τό τελευταίο φαίνεται σαφώς στήν άγιογραφική παράδοση καί τέχνη είτε πρό-
κειται γιά τοιχογραφίες είτε πρόκειται γιά φορητές εικόνες. Τό θέμα έχει έρευνή-
σει έξαντλητικά καί έμπεριστατωμενα ή Nancy Sevcenko στήν παραπάνω μνημο-
νευθείσα διδακτορική της διατριβή καί έχει δείξει ότι ή εικονογραφική παράσταση
του Άγίου Νικολάου μέ τό θέμα τής κοπής του δένδρου, πού στηρίζεται στά παρα-
πάνω άγιολογικά κείμενα — μέ σημαντικώτερο καί πρώτο τήν Vita Nicolai Sioni-
tae— είναι διαδεδομένη στόν έλληνικό καί τόν ευρύτερο χριστιανικό βαλκανικό χώ-
ρο. Είναι χαρακτηριστικές οί συνήθως άνορθόγραφες επιγραφές τών εικόνων, πού
διευκρίνιζαν τί<: παραστάσεις, όπως «ό"Αγιος διώκων τονς δαίμονας έκ τον δένδρον»
(είκ. Σινά του IB' αί. ή παλαιότερη άπεικόνιση του θέματος), «Ό"Αγιος Νικόλαος
κόπτον τό δένδρον και φνγαδέβον τονς δαίμονας», «f0 "Αγιος καταποντίζων τονς
δέμονας», «Ό "Αγιος Νικόλαος κόπτον τό δένδρον ένθα ίκόσιν i δέμονες και έκδιό-
κον αντονς» κ.ά.48 «

"Ενα έπί πλέον άλλά ενδιαφέρον στοιχείο τών άγιολογικών κειμένων είναι ότι

46.

47.

48.

A n r i c Ii, δ.π., σ. 396-397.

Anrieh II, ό.π., σ. 150-151.

Nancy Ρ. Sevcenko, δ.π., σ. 91-92.
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τό ιερό (στοιχειωμένο) δένδρο συνδέεται καί μέ τήν στέγαση του ναοΰ τής Σιών. Τό
γεγονός αύτό άναφέρεται ή υπονοείται, όπως είδαμε, σέ όλα τά παραπάνω άγιολογικά
κείμενα, μέ ένδιαφέρουσες μάλιστα, έστω μικρές, παραλλαγές. "Ετσι στή Vita Ni-
kolai Sionitae άναφέρεται ότι άφοΰ προηγουμένως, έστω καί μέ μεγάλη δυσκολία,
λόγω του μεγέθους του «έπρίσθη το ξύλον» «συρθέν ήλθεν έν τω άγίω και ένδόξω
οίκω τής αγίας Σιών», προκειμένου νά χρησιμοποιηθή προφανώς γιά τήν στέγασή
του. 'Απολύτως σαφές είναι τό πράγμα στήν Vita Lycio-Alexandrina, όπου, στήν
αρχή μάλιστα ό ίδιος ό Άγιος Νικόλαος άναγγέλλει ότι επιθυμεί νά οίκοδομήση τόν
ναόν τής Άγιας Σιών, κατόπιν αύτου «έζήτησαν ξύλον οί τεχνϊται τά βαστάζοντα
τήν σκενήν του ναού», ώς κατάλληλο δέ έθεώρησαν τό ιερό ξύλο, στό οποίο ένοικου-
σε τό πονηρό πνεύμα πού έπρεπε προηγουμένως νά έξουδετερωθή. 'Εν συνεχεία ό
ίδιος πάλιν ό Άγιος «κελεύει τούς άνδρας, σύραι το ξύλον εις τήν άγίαν Σιών». Στό
κείμενο αύτό τονίζεται πρωτίστως ή άνάγκη στεγάσεως του ναοΰ καί κατά δεύτερο
λόγο τό επεισόδιο μέ τό πονηρό πνεύμα. Διαφορετική αιτιολογία προβάλλεται στό
Θαΰμα, κατά τό όποιον μετά τήν έπίτευξη άπό τόν Άγιο Νικόλαο τής έξουδετερώ-
σεως τοΰ δαίμονα του ξύλου «κελεύει» ό ίδιος «τού ποιήσαι έκκλησίαν έν τω τόπω
έκείνω, ου ιστατο το δένδρον», προφανώς γιά νά τόν προστατεύη καί γιά νά χρησιμο-
ποιηθοΰν «όσα χρήζει ό ναός, άπότε ξύλων και σανίδων». Τά ίδια έπαναλαμβάνονται
καί στό 'Εγκώμιο Νεοφύτου στήν άναφορά του ότι «μηχανή δέ πολλή χρησάμενοι καί
κόπω πολλώ επρισαν αύτό... τό δέ πλήθος τών σανίδων έν τή ρηθείση διεκομίσθη
τής αγίας Σιών τή τού μεγάλου μονή», προφανώς πάλι γιά νά χρησιμοποιηθή πρα-
κτικά γιά τήν οίκοδόμησή του.

Τελικά ή στέγαση τοΰ μοναστηρίου εξυπηρετείται άπό τό ξύλο λόγω μόνο τοΰ
μεγέθους του καί όχι τής ίδιότητάς του νά είναι ιερό (στοιχειωμένο). 'Εδώ υπονοείται
ότι τό μοναστήρι ήταν μεγάλων διαστάσεων καί γι' αύτό χρειαζόταν ύπερμεγέθη κορ-
μό δένδρου, προκειμένου ό κορμός αύτός νά χρησιμοποιηθή ώς βασική δοκός (υπο-
στήριγμα) στηρίξεο>ς τής στέγης του, όπως πολύ σαφώς άναφέρεται στό χωρίο τής
Vita Lycio-Alexandrina.

Γιά τό μοναστήρι αύτό τής Σιών πρώτη πηγή είναι ή Vita Nikolai Sionitae
μέ όσα στοιχεία, άόριστα μάλλον, άναφέρει. Γεγονός είναι ότι ή μονή αύτή δέν μπο-
ρεί μέ βεβαιότητα νά έντοπισθή οΰτε μέ ιστορικά οΰτε μέ άρχαιολογικά στοιχεία καί
δεδομένα. Άπό τά συμφραζόμενα τών άγιολογικών κειμένων πού έχουν ιστορικό καί
όχι μυθικό χαρακτήρα έπιτρέπεται νά συμπεράνωμε ότι ώς οικοδόμημα θά ήταν,
λόγω μεγέθους, έπιβλητικό, ή άνάγκη δέ εξευρέσεως άναλόγου μεγέθους δοκοΰ προ-
κειμένου νά ύποστηριχθή ή στέγη του υπήρξε κατά τήν Vita Lycio-Alexandrina ή
άφετηρία νά άναφερθοΰν τά περί ίεροΰ δένδρου, τό οποίο πάλι γιά νά είναι ιερό ή τέλος
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πάντων στοιχειωμένο έπρεπε απαραίτητα νά είναι καί μεγάλου μεγέθους49. Ή παρά-
δοση αύτή μεταβάλλεται έτσι σέ, ας ποΰμε, αιτιολογική, άφοΰ ή έκπληξη καί ό θαυ-
μασμός τών έπισκεπτών άπό το άσυνηθίστου μεγέθους ξύλο πού κρατούσε τήν
«σκενήν» (σκεπήν;) τοΰ ναοΰ ύπήρξε ή αιτία γιά νά δημιουργηθή ή παράδοση. "Ένα
δένδρο δηλ. μέ τόσο μεγάλο κορμό δέν μποροΰσε παρά νά είναι δένδρο^ίερό (στοιχειω-
μένο), κατά τή λαϊκή άντίληψη. Τό δένδρο άπαλλάσσεται-άπό τήν ίδιότητά του αύτή
έπειτα άπό θαυματουργική επέμβαση τοΰ Άγίου Νικολάου τής Σιών, πού ταυτίζεται
άργότερα μέ τόν Άγιο Νικόλαο τών Μύρων τής Λυκίας, μιάς περιοχής δηλ. πού είναι
γνωστή άπό νωρίς στόν χριστιανικό κόσμο άκριβώς λόγω τής διαδόσεως σ* αύτή τής
λατρείας τοΰ Άγίου Νικολάου.

Στοιχεία ότι ή έκπληξη άπό τήν θέα τοΰ υπερμεγέθους ξύλου (δοκοΰ) θά έκέν-
τρισε τήν φαντασία τών άπλών μάλιστα προσκυνητών, ώστε νά δημιουργήση λαϊκές
παραδόσεις, δέν έχομε, ύποθέτω, καί έπειδή ή μονή δέν φαίνεται νά έχη παραδοθή γιά
μακρό χρονικό διάστημα πριν άπό τήν καταστροφή της στήν θέα τών πολλών, γιά νά
άποτελή έτσι διαρκές έρέθισμα τής λαϊκής φαντασίας και νά ένισχύη τή λαϊκή μνήμη.
Άν δημιουργήθηκαν άνάλογες αιτιολογικές παραδόσεις, γρήγορα, πιστεύω, θά λη-
σμονήθηκαν. "Οτι πάντως θά δημιουργήθηκαν άνάλογες παραδόσεις θεωρώ πιθανό,
στηριζόμενος σέ μιά, προερχόμενη άπό χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής
Ακαδημίας. Ή παράδοση αύτή άναφέρεται μάλιστα συγκεκριμένα στόν οίκο τοΰ
Θεοΰ τής Άγιας Σιών ('Ιερουσαλήμ) καί στήν άνάγκη υποστηρίξεως τής στέγης του
μέ ξύλο μέγα καί ίσχυρόν, άσχετα άν τό ξύλο αύτό συνδέεται τελικά μέ τό ξύλο τοΰ
σταυροΰ. Ή παράδοση αύτή έχει ώς έξής:

«"Οταν ό Θεός ηθέλησε να κατασκενάοη τόν οίκον τον, τήν άγίαν Σιών, έδώ-
ρησεν είς τόν Σολομώντα δακτνλίδι, τό όποιον είχε τήν δνναμιν νά νποτάσση τονς
δαίμονας εις τας διαταγάς αύτού. Τή βοήθεια τών δαιμόνων, ό Σολομών ύψωσε τόν
ναόν μέχρι τής στέγης. 'Αλλα δια τήν στέγασιν αντον έπρεπε νά διαθέτη ξύλον μέγα
και Ισχνρόν, τό όποιον όμως ονδαμού ήδύνατο νά ενρη. Ό Σολομών τότε σννεκέν-
τρωσε τονς διαβόλονς, οιτινες τόν σννεβούλενσαν, ότι είναι δννατόν τό δένδρον, τό
όποιον ανεπτύχθη έκ τού ξύλον, όπερ ό Μωνσής εθεσεν εις τά ύδατα τής Μερρά, νά

49. Άς σημειωθή οτι κατά τΙς λαϊκές άντιλήψεις καί έκεΐνος πού φονεύει, μεγάλο φίδι, όπως
καί έκεϊνος πού έκριζώνει ή κόπτει μεγάλα καί παλαιά δένδρα, κινδυνεύει νά άποθάνη «διότι είναι
τά μεγάλα φίδια στοιχειωμένα» (Βλ. Γ. Π ο υ λ ά κ η, Κυψέλη ήτοι συλλογή λέξεων, άσμάτων,
παροιμιών κλπ. έκ Κρήνης (Τσεσμέ) καί τών πέριξ, Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο-
γικός Σύλλογος 19 (1884-85), έν Κωνσταντινουπόλει 1868, σ. 139).
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προσαρμόζεται εις το τόξον τον ναοϋ. 01 δαίμονες μεταβαίνουν κατά διαταγήν τον
Σολομώντος προς τά εκεί· κόπτονν το δένδρον και ζεύξαντες όγδοήκοντα βονβάλονς
σύρονν αύτό προς τά 'Ιεροσόλνμα. "Οταν όμως έφθασαν εις τόν Ίορδάνην, τό ξύλον
γίνεται έλαφρότερον έπϊ τής όχθης. Έν τω μεταξύ τό πλήθος διασκορπίζεται και οι
απεσταλμένοι τοϋ βασιλέως προσπαθούν νά έξαγάγονν τό ξύλον από τήν δχθην, τοϋτο
όμως χάνεται εις τό νδωρ και άδννατοϋν νά τό ενρονν. Ό Σολομών τότε ενρίσκεται
εις τήν άνάγκην νά άναζητήση έτερον ξύλον».

«Προ χιλίων έτών εύρίσκετο κάπον εν δένδρον, τό οποίον έβλάοτησεν έκ τών
δανλών τοϋ Λώτ καί τό οποίον έπροσκννοϋσε πολύς λαός, πιστεύων, ότι άπό αύτό τό
δένδρον θά γίνη ό σταυρός, έφ' ού θά σταυρωθή ό Σωτήρ. *0 Σολομών διατάσσει νά
τό κόψουν, άλλ3 ό λαός δέν έπιτρέπει. — «~Ω, Σολομών, δέν θά σοι έπιτρέψωμεν νά
κόψης τό ξύλον αύτό τής ζωής, διότι ποϋ άλλοϋ είδε τις τρεις δαυλούς νά βλαστήσουν
και νά κάμουν μεγάλα θαύματα; πολλοί έξ ήμών άπό αύτό τό δένδρον εϋρομεν σωτη-
ρίαν, διότι ό Χριστός θά σταυρωθή εις αύτό». Άλλ3 ό Σολομών, κτυπήσας τούς πε-
ρισσοτέρους έξ έκείνων, οι οποίοι άνθίσταντο εις τήν θέλησίν του, έκοψε και έσήκωσε
τό ξύλον διά τής βίας. Ή Σίβυλλα, άκούσασα περι τοϋ θαυμαστοϋ τούτου ξύλου ήλ-
θεν εις 'Ιεροσόλυμα νά ϊδη αύτό καϊ9καθίσασα έπ αύτοϋ ήσθάνθη ίσχυρόν έγκαυμα
καϊ έξεφώνησε: «τΩ κατηραμένον ξύλον»! Αμέσως όμως οι πέριξ αύτοϋ συγκεντρω-
μένοι άνθρωποι άνεβόησαν: «ΎΩ ξύλον, τρις εύτυχισμένον, έπι τοϋ οποίου θά σταυ-
ρωθή ό Χριστός»!

«rO Σολομών, σηκώσας τό ξύλον καϊ μετρήσας αύτό εις τήν στέγην τοϋ ναοϋ,
ειδεν, ότι ούτε αύτό ήτο κατάλληλον δι αύτήν. Έν τω μεταξύ άνθρωπος τις εργαζό-
μενος είς τήν δχθην τοϋ Ίορδάνου έχασε τόν πέλεκυν αύτοϋ εις τό νδωρ τοϋ ποταμοϋ.
Άναζητήσας αύτόν, τόν εύρεν έσφηνωμένον είς ξύλον, δπερ εύρίσκετο εις τό βάθος
τοϋ ποταμοϋ. Ό Σολομών, μαθών τοϋτο, έστειλεν άνθρώπους νά έξαγάγονν τό ξύ-
λον έκ τοϋ νδατος καϊ νά τό φέρονν εις rΙεροσόλνμα. "Οταν τό ξύλον έμετρήθη διά τήν
στέγην, εϊδον καϊ πάλιν, ότι οντε αύτό ήτο κατάλληλον δι αύτήν».

«Ό Σολομών ήρώτησε και πάλιν τούς δαίμονας και εμαθε παρ3 αύτών, ότι
νπήρχε και τρίτον ξύλον, μέγα καϊ ώραϊον, προερχόμενον έκ τής Εδέμ. 01 δαίμονες
πηγαίνονν εις τήν Εδέμ, λαμβάνουν τό δένδρον έκ τής κορυφής, τό ξερριζώνονν, άλλά
μέ τάς ρίζας παίρνονν και τήν κεφαλήν τοϋ Αδάμ. "Οταν έφεραν τό ξύλον εις Ίερονσα-
λήμ, εϊδον και πάλιν, ότι οντε αύτό ήτο προωρισμένον διά τήν στέγην τοϋ ναοϋ. Ό
Σολομών, ιδών τήν κεφαλήν τοϋ Αδάμ, διέταξε νά σνγκεντρωθή όλος ό λαός καϊ νά
πράξη ό,τι θά έκαμνε καϊ αύτός. Ό βασιλεύς λαβών μίαν πέτραν έρριψεν αύτήν κατά
τής κεφαλής λέγων «Σέ φονεύομεν ώς καταπατητήν καϊ παραβάτην τοϋ Κνρίον».
Καϊ δλος δ λαός έρριψε πέτραν, ποιήσας οντω λιθόστρωτον — τό κείμενον έχει
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lythostroton—, οντω δ3 εσχηματίσθη ό λόφος, εφ3 ου εστανρώθη ο Σωτήρ»50.

Ό ρουμανομαθής καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. Β. Οίκονομίδης,
πού δημοσιεύει σέ ελληνική μετάφραση τήν παράδοση, γράφει ότι αύτή προέρχεται
«προφανώς έκ μεταφράσεως άποκρύφου κειμένου»51. Έκεΐνο πού έγώ θά ήθελα νά
παρατηρήσω είναι ότι ή παράδοση όπως μέ τά επί μέρους στοιχεία της διατυπώνεται
(όπως ότι ό Σολομών ΰψωσε μέχρι τή στέγη τον ναον τής Σιών καί τότε παρουσιά-
σθηκε ή άνάγκη εξευρέσεως υπερμεγέθους ξύλου [γιά νά συρθή μέχρι τοΰ ναοΰ χρειά-
σθηκε ή ζεύξη 80 βουβάλων], τό όποιο «έπροσκυνοΰσε πολύς λαός» ώς ιερό κλπ.)
σχετίζεται προφανώς μέ τήν παράδοση όπως διατυπώνεται στήν Vita Nicolai Sio-
nitae καί τά υπόλοιπα κείμενα. Στις παραπάνω οφθαλμοφανείς άντιστοιχίες θά πρόσ-
θετα ότι άκόμη καί τό στοιχείο τής άκαταλληλότητας τοΰ ξύλου έπειτα άπό τήν μέ-
τρησή του (ύποθέτω ότι υπονοείται στήν παράδοση ότι τό ξύλο ήταν πιό κοντό άπό
όσο άπαιτοΰνταν γιά τή στέγαση τοΰ πελώριου ναοΰ) έχει κατά κάποιο τρόπο τό
άντίστοιχό του στά παλαιά κείμενα, άν τουλάχιστον κρίνη κανείς άπό οσα άναφέ-
ρονται σέ ένα άπό αύτά52, άλλά δέν φαίνεται νά είναι άγνωστο καί άπό τά άρχαία
κείμενα πού άναφέρονται σέ συναφείς μύθους, όπως ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος, γιά
τόν όποίο θά γίνη λόγος παρακάτω. *

Άλλά τό θέμα τής έκκοπής ίεροΰ δένδρου, προκειμένου τό στέλεχος του νά
χρησιμοποιηθή γιά πρακτικούς σκοπούς καί πιό συγκεκριμένα γιά τήν στέγαση
ναοΰ —ή κάποιου σημαντικοΰ οικοδομήματος— δέν είναι άγνωστο καί στις άρχαίες

50. Δ. Β. Οίκονομίδου, Χρονογράφου του Δωροθέου τά λαογραφικά, Λαογραφία 18
(1959), σ. 203-205. Ή παράδοση αύτή παρατίθεται ώς σχόλιο δημώδους νεοελληνικής παραδό-
σεως άπό τήν Κρήτη (τήν παραθέτει ό Οίκονομίδης, ο.π., σ. 199), πού έχει όμως άρκετές καί σημαν-
τικές διαφορές. Κατά τή νεώτερη αύτή παράδοση: «Όντον ήχτισεν ό Σολομών τά Άγια τών Άγίω,
λέει τώ μαστόρω: —Άμέτε νά κόψετε κειονέ τό δεντρό νά τό βάλωμε έκέ στό ργυάκι σαντίς καμάρα
νά περνούμε* (πρέπει πώς εϊχενε κανένα ργυάκι έκειά κοντά). Πάνε οί μαστόροι καί κόβγουνε τό
δεντρό. Μετρά το ό μάστορας όξω άπό τό ργυάκι κ' ήτονε πλιά μεγάλο. Βάνει το στό ργυάκι, δέν
κάνει, ήτονε πλιά μικρό κ* ήπεφτε μέσα. Βγάνει το οξω, ξαναμετρά το, πλιά μεγάλο τό ξύλο. Ξανα-
βάνει το καί πέφτει μέσα. "Ε, έτοτεσά μάνισεν κι ό μάστορας καί τό πέταξε πέρα κ' είπε: — ΤΩ
τρισμακάριστό ξύλο! (άντί νά πή ώ τρισκατάρατο ξύλο). Ό Σολομών έδιέταξε τοτεσά καί τό φυλα-
κίσανε κειονά τό ξύλο, γιατί ήτονε τό ξύλο τής αμαρτίας)».

51. "Ο.π., σ. 203.

52. Πρόκειται συγκεκριμένα γιά τήν Vita Lycio-Alexandrina, όπου άναφέρεται ότι.άπό τό
ιερό ξύλο «συνεργείς, τοΰ ακαθάρτου δαίμονος... άπεκόπησαν εξ αύτοΰ πήχες τρεις... και άναθέμενος
ό αρχιτέκτων τό μήκος τοΰ ξύλου, άπέλιπεν τό άποκοπεν άπό του ξύλου... καί ού φθάνει». Άλλά 0
"Αγιος Νικόλαος άναπληρώνει κατά τρόπο θαυματικό «τό άπολεΐπον τού ξύλου», προκειμένου νά
τελειώση ό ναός (A n r i c h, 1, δ.π., σ. 305-306).
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προχριστιανικές πηγές καί μάλιστα σέ μΰθο συναφή μέ τήν στέγαση του ναοΰ τής
Σιών. "Οπως θά δοΰμε έκτενώς παρακάτω, πρόκειται γιά τόν μΰθο του Έρυσίχθονος,
πού τιμωρήθηκε νά πεινά άκόρεστα μέχρι πού νά πεθάνη, έπειδή έκοψε τά δένδρα τοΰ
ίεροΰ τής Δήμητρος καί μάλιστα τήν ιερή δρΰ.

Συγγράφεις τής μεταγενέστερης άρχαιότητας, σύγχρονοι περίπου, παραδίδουν
μιά άλλη παραλλαγή, σύμφωνα μέ τήν οποία πρωταγωνιστής τής άνοσίας πράξεως
είναι ό Τριόπας, ό πατέρας τοΰ Έρισίχθονος καί βχι ό 'ίδιος. Συγκεκριμένα ό ιστο-
ρικός Διόδωρος ό Σικελιώτης άναφέρει: «'Ενταύθα δέ τό τέμενος τής Δήμητρος έκ-
κόψαντα τή μέν ϋλη καταχρήσασθαι προς βασιλείων κατασκευήν. Δι ήν αΐτίαν υπό
τών έγχωρίων μισηθέντα φυγείν έκ Θεσσαλίας»53. Κατά τόν Λατίνο μυθογράφο
Ύγΐνο, πού κινείται στήν 'ίδια παράδοση Nonnuli etiam Triopan Thessalorum
regem dixerunt esse qui, cum suum domicilium tegere conaretur, Gereris ab
antiquis collocatum diruit templum; pro quo facto, a Cerere fame objecta,
numquam postea frugibus ullis saturari potuisse existimatur54.

'Ανεξάρτητα πάντως άπό τήν μεταγενέστερη·ή όποια άλλη τύχη τής διηγή-
σεως γιά τήν έκκοπή τοΰ στοιχειωμένου δένδρου άπό τόν Άγιο Νικόλαο καί τήν σχέ-
ση της μέ τις μεταγενέστερες γραπτές, έστω, διηγήσεις τοΰ τύπου τής διηγήσεως
τοΰ χειρογράφου τής Ρουμανικής Ακαδημίας, ή διάδοση τής παραδόσεως στήν περιο-
χή τής Λυκίας πρέπει νά υπήρξε έντονα ζωηρή. 'Ενισχυτικό στοιχείο τοΰ ισχυρισμού
μου αύτοΰ άποτελεΐ καί ή άνωτέρω μαρτυρία στόν βίο τοΰ Άγιου Ύπατίου, τοΰ
οποίου πεδίο δράσεως μέ άνάλογη θαυματουργική παρέμβαση σέ στοιχειωμένα δέν-
δρα υπήρξε, όπως ε'ίδαμε, ή χώρα τών Βιθυνών, περιοχή δηλ. πλησίον τής Λυκίας
στόν χώρο τής Μικράς Ασίας.

Άλλά έκεΐνο πού είναι έντυπωσιακώτατο σέ σχέση μέ αύτή τήν παρουσία καί
διάδοση στόν συγκεκριμένο χώρο είναι ή παράσταση τοΰ ίδιου, όπως φαίνεται, μύθου
σέ νόμισμα τών Μύρων τής Λυκίας τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορα Γορδιανοΰ τοΰ Γ'
(238-244 μ.Χ. )55. Στήν μιά όψη τοΰ νομίσματος αύτοΰ, πού θεωρείται ό σπουδαιότατος

53. Δ ι ο δ. Σ ι κ ε λ. Βιβλ. 5, 61, 2.

54. Η y g., Astron. 2, 14. Βλ. Detlev Fehling, Erysichthon oder das Mär-
chen von der mündlichen Überlieferung, Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge
115 (1972 ), σ. 181-182, όπου μνημονεύονται ή παρατίθενται καί τά προηγούμενα κείμενα καί Κ. J.
Mc Kay, Erysichthon, A Callimachean comedy, Leiden 1962, σ. 17 καί 37-38, Ν. Η ο ρ-
k i n s ο n, Callimachus: Hymn to Demeter, ed. with an introduction and commentary
by... Cambridge 1984, σ. 24, όπου τά κείμενα καί βιβλιογραφία.

55. Βλ. μεταξύ άλλων: Imhoof-Blumer — Otto Keller, Tier - und Pflanzen-
bilder auf Münzen und Gemmen des Klassischen Altertums, Leipzig 1889, πίν. X 42* I. Ν.
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νομισματικός τύπος τής πόλεως56, άποδίδεται ό κίνδυνος άπό τήν κοπή άπροσδιορί-
στου είδους δένδρου καί σέ τελευταία άνάλυση ή φοβερή άποκρουστική δύναμη πού
τό τελευταίο διαθέτει. Συγκεκριμένα παριστάνεται δένδρο μέ τό είδωλο μιας θεάς
μεταξύ τών άνω κλάδων του, τής Αρτέμιδος Ελευθέρας, όπως πιστεύεται εύρύτερα57

Svoronos, Britomartis, Revue Belge de numismatique (1894), σ. 113-147· Barclay
Y. Head -'Ιωάννου Ν. Σβορώνου, Ιστορία τών νομισμάτων, ή έγχειρίδιον Ελληνικής
νομισματικής 2, έν 'Αθήναις 1898, σ. 248* Louis Robert, Recueil d'épigraphie, de nu-
mismatique et d'antiquités grecques, Hellenica 10 (1955), σ. 198-199· Alfred Laumo-
nier, Les cultes indigènes en Carie, Paris 1958, σ. 496 καί Robert Fleischer, Ar-
temis Eleuthera, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) II, 1, Zurich -
München 1984, σ. 755. Στά παραπάνω έργα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

56. Barclay V. Head -'Ιωάννου Ν. Σβορώνου, Ιστορία τών νομισμάτων, δ.π.

57. "Οτι πρόκειται γιά θεά ή γιά είδωλο θεας δέν άμφιβάλλουν οί είδικοί, νομισματολόγοι καί
άλλοι, παρά τις έλαφρές διαφοροποιήσεις ή άμφιβολίες πού διατυπώνονται ώς πρός τήν συγκεκριμένη
θεότητα, μέ κυρίαρχη, έπαναλαμβάνω, πάντοτε τήν άποψη ότι πρόκειται γιά τήν Άρτεμη Ελευθέρα.
Κάπως διαφορετικά έρμηνεύει, δσο τουλάχιστον γνωρίζω, τήν εικονιζόμενη γυναικεία μορφή ό
Στίλπων Κυριακίδης, θεωρώντας πιθανώτερο ότι είκονίζεται ή ίδια ή θεότητα πού ένοικεϊ στό δέν-
δρο. 'Ενισχυτικό τής γνώμης του αύτής θεωρεί ό Κυριακίδης καί τό περίγραμμα, μέσα στό όποιο
έν είδει άνθρωπόμορφης σαρκοφάγου περικλείεται ή γυναικεία μορφή. «Δέν νομίζω», γράφει ό Κυ-
ριακίδης, «ότι πρόκειται περί κόγχης, έντός τής οποίας είναι τεθειμένον τό είδωλο ν. Έάν έπρόκειτο
περί τοιούτου θά έπρεπεν ή γραμμή νά κλείη καί έκ τών κάτω. Οΰτε μου φαίνεται πιθανόν ότι είκο-
νίζεται πέπλος ή άλλο τι περίβλημα. Ώς έχει ή είκών, ή μορφή φαίνεται ώς έκ του στελέχους τοΰ
δένδρου άνακύπτουσα διά δέ τής έν είδε ι φλοιού περικλειούσης τήν μορφήν γραμμής πιθανώς ό τεχνί-
της ήθέλησε νά δηλώση ότι πρόκειται περί τής έντός τοΰ δένδρου πέρικλειομένης θεότητος», (βλ.
Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Ή λοιδοριά, δ.π., σ. 271 ). Είναι βέβαια δύσκολο νά δεχθή
κανείς ότι ή λαϊκή δεισιδαιμονία έπηρέασε τήν παράσταση έπί τοΰ νομίσματος, έν δψει μάλιστα τοΰ
γεγονότος ότι ή Άρτεμις δέν είναι μιά όποιαδήποτε θεά άλλά ή σημαντικώτερη ειδωλολατρική θεά,
ή «άρχηγέτις θεά» τής Λυκίας (βλ. Anrieh, 2, δ.π., σ. 226, ίδίως σ. 505-506). Έξ άλλου οί
εικονογραφικές παραστάσεις δενδριτών θεών είναι πολύ συνηθισμένες (βλ. Κώστα Π. Χαρα-
λ α μ π ί δ η, Οί δενδρΐτες στήν προχριστιανική καί χριστιανική ίστορικοφιλολογική παράδοση καί
εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 37 κ.έξ. Στήν σ. 47 καί (βλ. πίν. 5) καί γιά τήν παράσταση τής
Αρτέμιδος στό νόμισμα τών Μύρων τής Λυκίας γιά τήν όποία βλ. άκόμη: Ά ν ν η ς Αποστο-
λάκη, Διόνυσος Δενδρίτης, Αρχαιολογική Έφημερίς 1942-44 (έν Αθήναις 1948), σ. 79-80
καί Κωνσταντίνου Δ. Καλοκύρη, Τά ίερά δένδρα καί τό έξ Ανατολής καταγόμενον
δένδρον τών Χριστουγέννων, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 13 καί πίν. 7, είκ. 3 ). Κατά τά άλλα ή παράσταση
τής θεάς στό άνω μέρος τοΰ δένδρου, έστω καί άν αύτή φαίνεται ότι άναδύεται άπό τόν κορμό του,
φαίνεται νά έχη τό παράλληλό της στό Θαΰμα, στό όποιο άναφέρεται ότι ό «δαίμων... εφώλευσεν εις
τήν κορυφήν τον δένδρου)) παρά τό ότι αύτό όφείλεται, κατά τό κείμενο, σέ λόγους πρακτικούς, έλέγ-
χου της γονιμότητας κλπ. τής εύρύτερης περιοχής, («όπου γαρ εβλεπεν ό δαίμων, ουδείς προέκοπτεν))).
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πράγμα το όποιο δηλώνει τήν ίερότητά του. Δύο άνδρες εικονίζονται δεξιά καί άρι-
στερά του κορμού του, οί όποιοι με πελέκεις προσπαθούν νά τό κόψουν αλλά άποτρέ-
πονται άπό δύο τρομερά φίδια, τά όποια βγαίνουν άπό τόν κορμό τοΰ δένδρου καί όρ-
μοΰν έναντίον των.

Στήν παράσταση τοΰ νομίσματος παραπέμπει ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης, γιά νά
δείξη άκριβώς ότι ύπάρχουν άντίστοιχοι προς τις νεοελληνικές παραδόσεις γιά ιερά
δένδρα, πού έκδικοΰνται όταν άποκόπτωνται58, άρχαϊοι μΰθοι, ή συμβολή του όμως
φθάνει μέχρις έδώ, έπειδή άγνοεΐ τά διαλαμβανόμενα σχετικώς στόν βίο τοΰ 'Αγίου
Νικολάου59.

Αντίθετα ό Anrieh έξετάζει τά πράγματα συνδυαστικά, όπως άπαιτειται,
άφοΰ παράσταση τοΰ νομίσματος καί άγιολογική διήγηση άφοροΰν στόν 'ίδιο τόπο καί
σέ αιώνες πού δέν άπέχουν πολύ μεταξύ των. Ό Anrieh δέν θεωρεί άδύνατο ή παρά-
σταση στό νόμισμα νά ύπήρξε ή άφετηρία γιά τήν δημιουργία τής άγιολογικής ^ιη-
γήσεως, θεωρεί όμως πιθανώτερο παράσταση καί άγιολογική διήγηση άνεξάρτητα ή
μία άπό τήν άλλη νά άποδίδουν περιφερόμενη, προφανώς παλαιότερη καί παγανιστι-
κή παράδοση στό χώρο τής Λυκίας60.

Άς σημειωθή ότι άνάλογη μέ τήν παραπάνω παράσταση ύπάρχει καί σέ νό-
μισμα τής Άφροδισιάδος τής Καρίας. Καί στήν περίπτωση τοΰ νομίσματος αύτοΰ,
πού άποτελεΐ πάλιν τόν πιο σπουδαίο τύπο τών νομισμάτων τής πόλεως, υπάρχει
παράσταση δένδρου (Μύρρας;), δεξιά καί άριστερά τοΰ οποίου είναι δύο άνδρες. Ό
ένας άπό αύτούς προσπαθεί" νά πλήξη τό δένδρο μέ πέλεκυν, ένώ ό άλλος φαίνεται νά
σπεύδη νά άπομακρυνθή61. Άν ό συμβολισμός τής παραστάσεως αύτής είναι δια-

58. 'Ακόμη καί μέσω τών φιδιών (φυλάκων), όπως τώρα φαίνεται άπό τις νεώτερες Κυ-
πριακές παραδόσεις (άνωτ. σ. 7). Άν ή όμοιότητα της έκδικήσεως όπως ύπονοεϊται στήν παρά-
σταση τοΰ νομίσματος τών Μύρων καί όπως σαφώς άναφέρεται στις Κυπριακές παραδόσεις δέν είναι
τυχαία, τότε έχομε νά κάμωμε μέ ένα έντυπωσιακό πράγματι γεγονός.

59. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, δ.π., σ. 917.

60. Anrieh 2, δ.π., σ. 226 (Dass das erhaltene oder ein ähnliches Münzbild die
Darstellung in unserer Vita veranlasst hätte, wäre an sich nicht unmöglich. Weit warh-
scheinlicher ist indes, dass das Münzbild und unsere Erzählung unabhängig voneinader eine
in der Gegend von Myra umgehende Legende wiedergeben. Da Piakoma in nächster
Nähe von Myra gelegen haben muss und Zypresse als ein uraltheiliger Baum geschildert
wird, darf sogar die Frage aufgeworfen werden, ob sie etwa gar mit dem heiligen Baume des
Münzbildes identisch ist».

61. Imhoof-Blumer — Otto Keller, Tier-und Pflanzenbilder, δ.π., X 43
(σ. 64 ), Barclay Y. Head — Ιωάννου Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, 'Ιστορία τών νομισμά-
των, δ.π., σ. 155.
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φορετικός άπό τόν προηγούμενο, ή ίδια ή παράσταση καί αύτοΰ του νομίσματος δέν
παύει, όπως έσημείωσα, νά είναι συναφής μέ τήν προηγούμενη.

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ότι τό επεισόδιο τής κοπής τοΰ
δένδρου, όπως εκτίθεται στόν βίο τοΰ Άγιου Νικολάου, άναφέρεται καί σέ βίους
Δυτικών Άγιων καί μάλιστα πολύ νωρίς. Στούς βίους αύτούς παραπέμπουν ήδη
μερικοί62 άλλά μόνο ή παράθεση τών σχετικών κειμένων μέ τις λεπτομέρειές των
δίνουν τό μέτρο τής συνάφειας μεταξύ τών δύο μορφών παραδόσεων, τών Ελληνικών
καί τών Λατινικών.

Δύο άπό τις παλαιές αύτές διηγήσεις πού άνήκουν άντίστοιχα σέ δύο μοναχούς,
τόν Σουλπίκιον Σεβήρο καί τόν Άγιο Βονιφάτιο, είναι άπό τις πιό χαρακτηριστικές
καί οπωσδήποτε άπολύτως συγγενείς μέ εκείνες τών άγιολογικών κειμένων πού σχε-
τίζονται μέ τόν Άγιο Νικόλαο. Ό Σουλπίκιος Σεβήρος, τοΰ οποίου ή δράση τοπο-
θετείται γύρω στό 400, συνέγραψε κατά τά τέλη τοΰ 396 τόν βίο τοΰ καθολικοΰ Ά-
γίου Μαρτίνου (vita Martini), πού έγινε δημοφιλέστατος κατά τόν Μεσαίωνα, στόν βίο
δέ αύτόν περιλαμβάνει καί τή θαυμαστή διήγηση. Στήν διήγηση γίνεται είδικώτερα
λόγος γιά στοιχειωμένο δένδρο, πού είναι πιό συγκεκριμένα πεΰκο, τό πεΰκο δέ αύτό
καθώς καί όλα τά στοιχειωμένα δένδρα εκριζώνει ό Άγιος, γιά νά άνεγείρη στήν θέση
των εκκλησίες ή μοναστήρια. Τό συγκεκριμένο λατινικό κείμενο τοΰ βίου έχει ώς
έξης: Ό Άγιος Μαρτίνος cum in vico quodam templum antiquissimum diruisset,
et arborem pinum, quae fano erat proxima, esset agressus excidere; tum vero
antistes loci illius, caeteraque gentilium turba coepit obsistere, et cum iidem
illî, dum templum evertitur, imperante Domino quievissent, succidi arborem
non patiebantur. Ille eos sedulo commonere, nihil esse religionis in stipite:
Deum potius, cui serviret ipse, sequerentur: arborem illam, excidi oportere,
quia esset daemoni dedicata. Tum ex illis unus, qui erat audacior caeteris: Si
habes, inquit, aliquam de Deo tuo, quem dicis te colere, fiduciam, nosmetipsi
succidemus hanc arborem, tu ruentem excipe: et, si tecum est tuus, ut dicis,
Dominus, evades. Tum ille intrepide confisus in Domino, facturum se polli-
cetur. Hic vero ad istusmodi conditionem omnis illa gentilium turba consensit:
facilemque arboris suae habuere jacturam, si inimicum sacrorum suorum casu
illius obruissent. Itaque cum unam in partem pinus illa esset acclinis, ut
non esset dubium, quam in partem succisa corrueret; eo loco vinctus sta-
tuitur pro arbitrio rusticorum, quo arborem esse casuram nemo dubitabat.

62. Βλ. π.χ. λ. Baum, Reallexikon für Antike und Christentum (RLAC) 2, Stuttgart
1954, στ. 29, οπού καί άλλες σχετικές ειδήσεις γιά τήν δενδρολατρία.
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Succidere igitur ipsi suam pinum cum ingenti gaudio laetitiaque caeperunt.
Aderat eminus turba mirantium. Jamque paulatim nutare pinus, et ruinam
suam oasura minitari. Pallebant eminus monachi, et periculo jam propiore
conterriti, spem omnem fidemque perdiderant, solam Martini mortem ex-
pectantes. At ille confisus in Domino, intrepidus opperiens, cum jam fragorem
sui pinus concidens edidisset, jam cadenti, jam super se ruenti elevata obviam
manu Signum salutis opponit: tum vero (turbinis modo retroactam putares)
diversam in partem ruit: adeo ut rusticos, qui toto in loco steterant, pene
prostraverit. Tum vero in coelum clamore sublato, gentiles stupere miraculo;
monachi flere prae gaudio; Christi nomen in commune ab omnibus praedicari.
Satisque constitit, eo die salutem illi venisse regioni: nam nemo fere ex immani
ilia multitudine gentilium fuit, qui non impositione manus desiderata, Domi-
num Jesum, relicto impietatis errore, crediderit. Et vere ante Martinum pauci
admodum, immo pene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant: quotf
adeo virtutibus illius exemploque convaluit, ut jam ibi nullus locus sit, qui non
aut ecclesiis frequentissimis, aut monasteriis sit repletus. Nam ubi fana destru-
xerat, statim ibi aut ecclesias aut monasteria construebat63.

Π ιό σύντομη άλλά έξ 'ίσου, ή ΐσως καί περισσότερο, περιεκτική καί διαφωτι-
στική είναι ή δεύτερη θρησκευτική διήγηση, τής όποιας πρωταγωνιστής είναι ό 'Από-
στολος τών Γερμανών κατά τόν 7ο-8ο αί. Άγιος Βονιφάτιος. Κατά τήν διήγηση αύτή64

63. Patr. Latin. (PL) 20, στ. 167-168.

64. Acta Sanctorum (ASS) Junii, 1, Antverpiae 1695, στ. 467. Πρβλ. Κώστα Π.
Χαραλαμπίδη, Οί δενδρΐτες, δ.π., σ. 81. Ενδείξεις γιά δένδρα μέ τά όποια συνδέονται άνά-
λογες πρός τίς άνωτέρω άντιλήψεις υπάρχουν καί σέ άλλα κείμενα, τών πρώτων χριστιανικών αίώνων
άλλά καί μεταγενέστερα. Έτσι στόν 84ον κανόνα τής συνόδου τής Καρθαγένης, πού συνήλθε στις
άρχές τοΰ 5ου αί., γίνεται λόγος γι' αύτές, πού χαρακτηρίζονται μάλιστα ώς λείψανα. «"Ηρεσεν
αίτηθήναι άπό τών ενδοξοτάτων βασιλέων, ίνα τά λείψανα τής είδωλολατρείας μή μόνον τά év- ξοά-
νοις, άλλά και εν οίοισδήποτε τόποις ή αλσεσιν, ή δένδροις, παντι τρόπω έξαλειφθώσι» (πρβλ. ίδίως
τήν έρμηνεία τοΰ Άριστηνοΰ: δει συντρίβεσθαί τε και έξαλείφεσθαι... και ει τι λείψανον
είδωλολατρίας ύπελείφθη ή έν τόποις, ή αλσεσιν, ή δένδροις...»), Γ. Ά. Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ-
λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων 3, 1853, σ. 511, 'Αγαπίου Ί ε ρ ο μ ο ν ά-
χου-Νικοδήμου Μονάχο ΰ, Πηδάλιον, 'Αθήναι 1990, σ. 509 (έκδ. 'Αστήρ ) βλ. καί
Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, 1, 2, έν Αθήναις 1948, σ. 275 ).
Γιά συναφείς άντιλήψεις καί ένέργειες στούς Δυτικούς, παλαιότερες καί μεταγενέστερες, RLAC, ο.π.
Πρβλ. καί όσα σχετικά άναφέρονται στό έργο Διονυσίου τοΰ έκ Φ ου ρ ν α, Έρ-
μηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909,
σ. 286 («Έκ τον βίου τον άγίου Νικολάου... Οί συκοφαντηθέντες εκοπτον δένδρον έν τγ) όδω, έν
φ οί δαίμονες κατφκονν,) καί σ.69 («Ό Δανιήλ διαλύων τό β' ένύπνιον Ναβουχοδονόσορ. Δέν-
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Horum consultu atque consilio, arborem quamdam mirae magnitudinis, quae
prisco Paganorum vocabulo appellatur Robur-Jovis, in loco qui dicitur Gices-
mere, servis Dei secum adstantibus, succidere tentavit. Cumque mentis constan-
tia consortatus arborem succidisset, magna aderat copia Paganorum, qui &
inimicum deorum suorum intra se diligentissime devotabant. Sed ad modicum
quidem arbore praecisa, confestim imensa roboris..moles divino desuper flatu
exagitatur, & palmitum confracta culmine corruit, & quasi superni nutus solatio
in quatuor etiam partes dirupta est; & quatuor ingentis magnitudinis aequali
logitudine trunci, absque Fratrum labore adstantium apparuerunt. Quo viso
prius devotantes Pagani, & jam versa vice credentes, benedictionem Domino,
pristina abjecta maledictione, reddiderunt. Tunc autem summae sanctitatis
Antistes, consilio inito cum Fratribus, ligneum ex supradictae arboris métallo
Oratorium conftruxit, illudque in honorem S. Petri Apostoli dedicavit.

Ή σύμπτωση όχι μόνο στό περιεχόμενο γενικά άλλά καί στις λεπτομέρειες
τών διηγήσεων γιά τόν Άγιο Νικόλαο καί εκείνων τών Δυτικών Άγιων καθιστά
πολύ πιθανή τήν έξάρτηση τών τελευταίων άπό τις πρώτες. Σέ εποχή μάλιστα πού ή
Εκκλησία ήταν ένιαία οί επιδράσεις δέν ήταν άσυνήθιστες.

Όπωσδήποτε στόν χώρο ιδίως τής Λυκίας, καί εύρύτερα, μέ τήν σύγκρουση τής
ειδωλολατρίας, τήν όποία εκπροσωπούσε κατ' έξοχήν ή Άρτεμις Ελευθέρα, καί τής
χριστιανικής θρησκείας, τής όποιας πρόμαχος καί τελικός νικητής ήταν ό Άγιος Νι-
κόλαος, μιά παράδοση όπως αύτή τής κοπής τοΰ δένδρου, μέσω τής οποίας έπιφαινό-
ταν ή θεά, γιά νά δηλωθή ή νίκη τής νέας θρησκείας μέ κύριον εκπρόσωπο τόν πολιοΰ-
χο τών Μύρων Άγιο Νικόλαο θά ήταν έξαιρετικά δημοφιλής65.

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι ή κοπή τών ίερών-στοιχειωμένων δένδρων περιο-
ρίζεται μόνο σέ χριστιανικό επίπεδο καί στόν συγκεκριμένο χώρο. Ή διήγηση γιά τήν
έκκοπή τών δένδρων άπό τόν "Αγιο Νικόλαο δηλώνει άπλώς ότι ό άγώνας εξαλείψεως
τής ειδωλολατρίας μέ τήν μορφή πού παρουσιαζόταν στά Μύρα τής Λυκίας, λόγω τής
καταλυτικής παρουσίας τής θεάς, ήταν έντονος μέχρι τόν ζ' αιώνα. Κατά τά άλλα' τόσο
ό Άγιος Νικόλαος, όσο καί ό Άγιος Ύπάτιος, καί όποιος άλλος άπό τούς Άγιους,
έπαναλάμβαναν πράξεις καί ένέργειες πού είναι γνωστές στόν ειδωλολατρικό κόσμο
καί μάλιστα πολύ παλαιότερα. Ό άγώνας καί ή άγων ία τών μοναχών είναι νά έξα-

δρον μέγα καί ύψηλόν καί εις τάς κλώνους του διάφορα πουλιά, καί εις τήν ρίζαν του ποικίλα
θηρία φεύγοντα καί εις άγγελος μέ τζικούρι κόπτων αύτό»).

65. Γιά τις σχέσεις 'Αρτέμιδος καί Άγίου Νικολάου βλ. πρόχειρα Anrieh 2, ο.π., σ.
505-509.
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λείψουν τήν δενδρολατρία, πού ήταν τόσο διαδεδομένη, για νά έμπεδωθή ή νέα θρησκεία
άλλά οί διηγήσεις, πολλές φορές μάλιστα μέ τήν 'ίδια δομή άλλά μέ άλλο περιεχόμενο,
είναι γνωστές άπό παλαιότερα. Οί μοναχοί άπλώς μιμούνται τις πράξεις τών παλαιών
ειδωλολατρών καί μέ αύτόν τόν τρόπο δημιουργούνται καί οί συναφείς διηγήσεις.
Στήν ούσία δηλ. έχομε έδώ, όπως καί σέ πολλές άλλες καί διαφορετικές περιπτώσεις,
έκχριστιανισμό τών μύθων καί παραδόσεων γιά τήν κοπή ιερών δένδρων καί τις συνέ-
πειες άπό τήν πράξη αύτή πού θεωρείται άνόσια66.

Οί μύθοι αύτοί, πού έχουν πάντοτε ώς βάση τήν έκκοπή ιερών δένδρων καί τήν
τιμωρία τών ίεροσύλων άπό τό πνεύμα πού πιστεύεται ότι ένοικεΐ σ' αύτά άναφέρον-
ται πλήρεις συνήθως σέ πηγές τής μεταγενέστερης Αρχαιότητας, χωρίς όμως αύτό
νά σημαίνη ότι τά θέματά των δέν είναι άπό τά πιο παλαιά.

Χαρακτηριστικός είναι ό μύθος γιά τόν «δρντόμον» Έλλό ή Σελλό, τόν μυθικό
πρόγονο τών Έλλών ή Σελλών καί ιδρυτή τοΰ μαντείου τής Δωδώνης μέ τήν ιερή καί
προφητική βελανιδιά. Ό 'Ηπειρωτικός αύτός μΰθος παραδίδεται σέ δύο παραλλα-
γές. Κατά τήν πρώτη τό Έλλοί, όπως ώνομάζονταν οί άποτελοΰντες τό ιερατείο τοΰ
μαντείου τής Δωδώνης, προέρχεται «από τοϋ Έλλοϋ τοϋ δρντόμον, φ φασι τήν περι-
στερών πρώτην καταδεϊξαι τό μαντεϊον»*7, ή «ή μεν χρνσή πέλεια έτ επί τής δρνός εν
λογίοις ή σοφή και χρησμοί, ονς εκ Διός άναφθέγγεται, κείται δ' ούτος ό πέλεκνς,
δν μεθήκεν Έλλός ό δρντόμος, αφ ού κατά Δωδώνην οι Έλλοί»68. Κατά τήν άλλην
παραλλαγή, τήν όποία μπορεί κανείς νά παρακολουθήση μέχρι τά 'Ηπειρωτικά
τοΰ Προξένου, ίστορικοΰ τοΰ/βασιλιά Πύρρου, ένας βοσκός, ό Μαρδύλας (ή καί Μαν-
δύλας), έπειδή ή μαντική βελανιδιά έφανέρωσε ότι αύτός έκλεψε τά πρόβατα ένός άλ-
λου βοσκοΰ («τότε πρώτον, φασί, τήν δρϋν φωνήν αφεΐναι»), «τοϋτον λέγεται προσοργι-
σθέντα τή δρνι Οελήσαι αύτήν έκκόψαι νύκτωρ. Πελειάδα δέ έκ τοϋ στελέχονς ανα-
κύψασαν έπιτάξαι μή τοϋτο δράν. Τόν δέ δειματωθέντα μηκέτι τοϋτο τολμήσαι, μή
θιγειν τοϋ ίεροϋ τούτον δένδρον. Ού μήν αλλά καί δια τό τόλμημα μηνΐσαι αύτω τονς
Ήπειρώτας. "Οθεν καϊ λαβόντας δίκην ταύτην είσπράξασθαι τής απ' αύτοϋ νπομονής

\ / / OQ

τον μαντιν προάγει» .

66. Βλ. σχετικά Frank R. Trombley, Hellenic religion and christianization
G. 370-529 1, Leiden-New York-Köln 1993, σ. 156-157 (Religions in the Graeco-Roman
World 115,1).

67. Σχόλ. Όμ. Ίλ. Π 234d2 (Erbse 4, σ. 222).

68. Φ ιλοστρ. Είκ. 2, 31, 1.

69. Σχόλ. Όμ. Όδ. ξ, 327. «Ή Ιστορία παρά τω Προξενώ», συμπληρώνουν τά σχόλια. Τά
κείμενα τών δύο παραλλαγών του μύθου παραθέτει σέ μιά γενικώτερα ένδιαφέρουσα μελέτη του ό
Albin Lesky (Hellos-Hellotis, Wiener Studien 46 [1948], σ. 54 καί 60 άντίστοιχα). Βλ.
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Στήν γειτονική προς τήν "Ηπειρο Θεσσαλία έπιχωρίαζε ένας άλλος μΰθος,
εκείνος του Έρυσίχθονος, στον όποιο εγινε αναφορά παραπάνω.

Γιά τόν άρχαϊο μΰθο του θεσσαλικού ήρωα Έρυσίχθονος έχομε άρκετές μαρτυ-
ρίες, άλλά ό μύθος αύτός παραδίδεται εκτενώς καί προ παντός ολοκληρωμένα μόνο ά-
πό τόν Καλλίμαχο καί τόν Όβίδιο. Κατά τόν Καλλίμαχο ό Έρυσίχθων δέν σέβεται
τό ιερό άλσος τής Δήμητρος, μέσα στό όποιο υπήρχαν «πίτνς, μεγάλαι πτελέαι καί
δχναι». 'Αντίθετα στό άλσος αύτό ό Έρυσίχθων:

σεύατ έχων θεράποντας έείκοσι, πάντας εν άκμα,
πάντας δ9 άνδρογίγαντας δλαν πάλιν άρκίος άραι,
άμφότερον πελέκεσσι και άξίναισιν όπλίσας
ες δε το τάς Δάματρος άναιδέες εδραμον άλσος.
ΤΗς δε τις αίγειρος, μέγα δένδρεον αίθέρι κνρον
τω έπι τ ai ννμφαι ποτ ι τώνδιον έψιόωντο'
α πράτα πλαγέίσα κακόν μέλος ϊαχεν αλλαις.
"Λσθετο Δαμάτηρ, ότι οι ξύλον Ιερόν αλγει,
είπε δέ χωσαμένα' τις μοι καλά δένδρεα κόπτει;

Ό Έρυσίχθων προτρέπεται νά παύση νά άνοσιουργή, γιά νά μήν προκαλέση
τήν οργή τής θεάς:

Παύεο και θεράποντας απότρεπε, μή τι χαλενθή
πότνια Δαμάτηρ, τάς ιερόν έκκεραιζεις,

άλλ' αύτός άγνοεί υπερφίαλα τήν προειδοποίηση άπειλώντας καί δηλώνοντας τόν
σκοπό τής έκκοπής τών δένδρων, πού συνίσταται στήν στέγαση μέ αύτά τοΰ «δόμου»
του, προκειμένου έκει νά παρέχη λαμπρή φιλοξενία στούς συντρόφους του: «ταύτα
(ένν. δένδρεα) δ9 έμόν θησει στεγανόν δόμον, ώ ενι δαϊτας αΐέν έμοίς έτάροισιν αδαν
θνμαρέας άξώ». Μέ τήν συμπεριφορά του εξοργίζει πράγματι πολύ τή Δήμητρα, ή
όποία τόν καταδικάζει νά πεινά άκόρεστα μέχρι τόν θάνατον του:

αντίκα οι χαλεπόν τε και άγριον εμβαλε λιμόν
αϊθωνα κρατερόν, μεγάλα δ9 έοτρενγετο νονσω70

πρόχειρα τούς μύθους στοΰ Σ. I. Δ ά κ α ρ η, 'Οδηγός άρχαιολογικοΰ χώρου Δωδώνης, 1971, σ. 22,
πρβλ. καί Κ. Ρωμαίο, στο περιοδ. «Λαβύρινθος» 2, 1976, σ. 43 κ.έξ. Γιά τήν δυσκολία τοΰ
τελευταίου μέρους τοΰ χωρίου τής β' παραλλαγής Albin Lesky, δ.π., σ. 61.

70. Τό κείμενο τοΰ Καλλιμάχου μέ τόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος, ό όποιος άποτελεΐ τό μοναδικό
θέμα ένός όλοκλήρου ύμνου, τοΰ υμνου Είς Δήμητρα, βλ. στήν έκδ. τοΰ Ν. Hopkinson, δ.π. Γιά
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Σύμφωνα μέ τον Όβίδιο, πού έχει κατά πάσα πιθανότητα ώς πηγή τόν Καλλί-
μαχο, ή τόν μιμείται, άλλά έχει καί ένδιαφέρουσες μικρές, έστω, άποκλίσεις ώς πρός
τις λεπτομέρειες, στό άλσος αύτό τής Δήμητρος βρισκόταν έξοχη γιά τήν πολυετή
της σταθερότητα μεμονωμένη ιερή βελανιδιά, τής οποίας τό πάχος του κορμού ήταν
15 όργυιές. Ό Έρυσίχθων προστάζει τούς δούλους νά κόψουν τήν ιερή δρυ, οί τελευ-
ταίοι διστάζουν καί έτσι αναλαμβάνει ό ίδιος τό έργο προφέροντας άνοσίους >όγους.
Στά κτυπήματα μέ τόν πέλεκυν έτρόμαξε καί άναστέναξε τό δένδρο, άπό τήν πληγή
τοΰ φλοιοΰ έτρεξε αίμα, όπότε άπό τήν μέση τοΰ δένδρου άκούεται ή φωνή Νύμφης,
ή όποία πεθαίνοντας μαζί μέ τό δένδρο μαντεύει ότι επίκειται ή τιμωρία τοΰ ίεροσύ-
>ου, πράγμα πού καί τελικά συμβαίνει. Ό Έρυσίχθων καταδικάζεται νά πεινά άκα-
τάπαυστα μέ αύξανόμενο ρυθμό, νά τρώγη καθετί γιά νά κορέση τήν πείνα του71.

Στήν 'Αττική έπιχωρίαζε ένας άκόμη σχετικός μΰθος, ό μΰθος τοΰ Άλιρροθίου.
Σύμφωνα μέ μιά παραλλαγή του «λέγονσι γόρ ότι 'Αλιρρόθιος, δ παις Ποσειδώνος,
ήθέλησεν έκκόψαι αυτός (ένν. τάς μορίας, τάί ιεράς έλαίας τής 'Αθηνάς έν τή 'Ακρο-
πόλει) δια τό τής έλαίας ευρεθείσης κριθήναι τής 'Αθηνάς τήν πόλιν. Ό δε ανατείνας
τόν πέλεκυν και ταύτης αποτυχών επληξεν εαυτόν και απέθανε». Κατ' άλλη παραλλα-
γή ό Άλιρρόθιος «τόν πόδα αυτού πλήξας έτελεύτησε» στήν προσπάθειά του νά κό-
ψη τήν ελιά τής 'Αθηνάς, τήν όποία ή τελευταία επιδείκνυε μετά τήν νίκη της εναν-
τίον τοΰ Ποσειδώνα, κ.ά.72

τόν μΰθο καί τό κείμενο είναι διαφωτιστικά οσα γράφονται στήν είσαγωγή καί στά σχόλια. Εκτε-
ταμένη είναι καί ή προτασσόμενη βιβλιογραφία, άπό τήν όποία πάντως σημειώνω ιδιαιτέρως τήν
μνημονευθείσα βασική πραγματεία τοΰ Κ. J. Μ c Kay, Erysichthon, A Callimachean comedy,
Leiden 1962 (Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava, Suppl. 7). Εννοείται ότι ό μΰθος ά-
ναφέρεται, καί κάποτε μάλιστα έκτενώς, σέ όλα τά μυθολογικά λεξικά κλπ. (βλ. κυρίως: Ο. C Γ u-
s i u s, Erysichthon στοΰ W. Η. Roscher, Ausführliches Lexicon der griechischen und
römischen Mythologie 1, 1884-1890, στ. 1373-1384 [μέ άναφορά σέ δλες τις πηγές, παλαιότερες
καί νεώτερες] καί Κ e r n, Erysichthon, PWRE 11 ήμίτ., 1907, στ. 571-574). Γιά τήν έπιβίωση
τοΰ μύθου ύπό τύπο παραμυθιοΰ καί άλλα σχετικά ζητήματα βλ. Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Μυρ-
μιδονιά καί Φαραονιά. "Ενα παραμύθι άπό τήν Κώ καί ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος. Μεσαιωνικά καί
Νέα 'Ελληνικά 5 [Μνήμ/) Λεάνδρου Βρανούση] 'Αθήνα 1996, σ. 197 -222 ['Ακαδημία 'Αθη-
νών, Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικοΰ καί Νέου Έλληνισμοΰ]).

71. Ό β ι δ. Μεταμορφ. 8, 729-869.

72. Ά ρ ι σ τ ο φ. Σχόλ. Νεφ. 1005. Πρβλ. καί Σ ο ΰ δ α λ. μορίαι καί S e r ν i u s, Βεργ.
Γεωργ. 1, 18. Κατά τόν μεταγενέστερο παροιμιογράφο Μ. 'Αποστόλη, πού άκολουθεϊ τά άρχαΐα
σχόλια (δ.π. ), παλαιότερους λεξικογράφους καί άλλες πηγές «μορίαι γαρ έλέγοντο αί έλαΐαι, αϊ ήσαν
ίεραΐ τής 'Αθηνάς... ήτοι άπό μόρου και του φόνου τοΰ Άλιρροθίου όνομασθεΐσαι ούτως», ή δέ φράση
«μορίων μή θίγγανε» κατάντησε παροιμία «επι των ιερόσυλων» (Ά π ο στ . 11, 75 [GPG 2, σ.
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Ό 'Απολλώνιος ό Ρόδιος αναφέροντας ένα ακόμη άλλο συναφή μΰθο κάνει λόγο
γιά κάποιο Παραίβιο, μοναδικό άνθρωπο του λαου πού έμφανίζεται στό έπος τών
ήρώων, γιά τόν όποιο «ούδέ τις ήεν άνάπνενσις μογέοντι». Αιτία γι* αύτό υπήρξε ή
κατάρα προς τόν πατέρα του μιας νύφης Άμαδρυάδας νά μή δη «χαίρι» αύτός καί τά
παιδιά του, έπειδή παρά τις παρακλήσεις της μέ δάκρυα έκοψε μιά πολύχρονη βελα-
νιδιά πού τήν είχε ώς κατοικία της, όταν κάποτε βρέθηκε πάνω στά βουνά κόβοντας
δένδρα:

«αλλ* δγε πατρός έοϊο κακήν τίνεσκεν άμοιβήν
άμπλακίης. ό γαρ οίος εν οϋρεσι δένδρεα τέμνων
δή ποθ' άμαδρνάδος νύμφης άθέριξε λιτάων,
ή μιν όδνρομένη αδινω μειλίσσετο μύθφ,
μή ταμέειν πρέμνον δρυός ήλικος, ή έπι πουλύν
αιώνα τρίβεσκε διηνεκές' αύτά ρ ό τήνγε
άφραδέως έτμηξεν αγηνορίη νεότητος.
τω δ' αρα νηκερδή νύμφη πόρεν οϊτον όπίσσω
αύτω καϊ τεκέεσσιν»n.

'Από τις άλλες πηγές πού άναφέρονται στό θέμα ή πιο χαρακτηριστική είναι
ένα έπίγραμμα του Α' μ.Χ. αιώνα, πού άποδίδεται σέ κάποιο 'Αντίπατρο άπό τήν
Θεσσαλονίκη(;) (ίσως ό ποιητής του νά είναι κάποιος άλλος πού έζησε τόν Β' μ.Χ.
αιώνα). Τό κείμενο του έπιγράμματος, πού συνάπτεται μέ τό κείμενο του υμνου τοΰ
Καλλιμάχου (στ. 37-41) είναι τό άκόλουθο:

Δ ένδρεον Ιερόν ειμί' παρερχόμενός με φυλάσσευ

πημαίνειν άλγώ, ξεΐνε, κολονομένη.
μέμνεο, παρθένιός μοι έπι φλόος, ούχ άπερ ώμαϊς

αχράσιν αιγείρων τις γένος ούκ έδάη;
ει δέ περιδρύψης με παρατραπίην περ έοϋσαν,
δακρύσεις' μέλομαι και ξύλον Ήελίω™.

Τέλος συναφή φαίνεται ότι είναι καί όσα ό Θεόκριτος παραδίδει. Κατάτό σχε-
τικό κείμενο οί έορτάζουσες κόρες πρός τιμή τής κόρης πού παντρεύεται μεταξύ

535-536, έκδ. Leutsch-Schneidewin]). Ttà τόν μυθο εύρύτερα μέ περαιτέρω βιβλιογραφία W. Η.
Roscher, δ.π., 1, 2, 1886-1890, στ. 1822.

73. Ά π ο λ λ. Ρ ο δ. Άργον. Β', 473-483.

74. Έλλην. Άνθολ. 9, 706. Βλ. καί K.J.Mc Kay, Erysichthon, δ.π., σ. 80.
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άλλων θά άναρτήσουν στεφάνι σέ σκιερό πλατάνι, στο φλοιό τοΰ οποίου θά χαρά-
ξουν έπιγραφή σέ δωρική διάλεκτο, γιά νά τήν διαβάζη όποιος περνά: «Σέβεν μ'·
Έλένας φντόν έμμί»15.

Μεταξύ τών νεωτέρων >αϊκών παραδόσεων, τών βυζαντινών άγιολογικών διη-
γήσεων καί τών άρχαίων μύθων υπάρχουν καταφανείς ομοιότητες κάί άντίστοιχίες,
πέρα τής γενικώτερης συνάφειας, καί ώς προς τά έπί μέρους στοιχεία.

'Έτσι σέ πολλές άπό τις παραλλαγές τών διηγήσεων αύτών — νεωτέρων, βυ-
ζαντινών καί άρχαίων— εξαίρεται ποικιλοτρόπως τό μέγεθος τοΰ δένδρου, μιά ιδιό-
τητα πού άποτελεί τελικά προϋπόθεση γιά νά θεωρηθή ιερό ή στοιχειωμένο (σέ μιά πε-
ρίπτο^ση μάλιστα λέγεται καί ρητά «Ιερά δια τό μέγεθος έπικέκληται».

Συγκεκριμένα τό ίερό-στοιχειωμένο δένδρο είναι, όπως είδαμε, σημύδα (δύο)
υψηλή καί χοντρή, μεγάλο πουρνάρι, θεώρατο δένδρο, τεράστια άγριελιά, μιάλον πεΰ-
κον, μεγαλοπρεπής δρΰς 700 χρόνων, αιωνόβια κιτρομηλιά, ύπέργηρη ή αιωνόβια
τρεμιθιά, μεγάλων διαστάσεων μονόκορφη μερσινιά, αιωνόβιο πεΰκο, μεγάλο κυπα-
ρίσσι, τεραστίων διαστάσεων δρΰς, δένδρο θεριακωμένο καί μοναχικό, πελώρια βα-
σιλική δρΰς, πεΰκο πού έκρουε τά ούράνια κλπ. Κατά τά άγιολογικά κείμενα: «τό
μέγεθος τον ξνλον, ότι ον μόνον τό πάχος εσχεν ή τομή αντον πηχών τριών ημίσεως,
άλλά και τό νψος πηχών τεσσαράκοντα» (V. Nik. Sion. ), τό δένδρο ήταν τόσο με-
γάλο, ώστε «δεκάδες πέντε... ονκ ήδννήθησαν κινήσαι αντό» καί γι' αύτό διατάζει ό
Άγιος «ερχεσθαι χαμονκλια και άπελθεΐν άνδρας εκατόν», οί όποιοι όμως δέν μπόρε-
σαν «άγάγαι αντό» (V. Lyc.-Alex.). Καί «ϊστατο... δένδρον παμμεγεθέστατον πάνν,
ώστε μή ενρίσκεσθαι τοιούτον έπι τής γής» καί πιό συγκεκριμένα ιό δένδρο αύτό
«άνδρες έξήκοντα κόπτοντες γύρον, μή έμποδίζειν έτερος τό έτερον» (Θαΰμα). Τό
δένδρο ήτο «κνπάρισσος παμμεγέθης... ήτις και ιερά διά τό μέγεθος έπικέκληται»,
ό ίδιος ό Άγιος «έκπλήττεται τω μεγέθει τον ξνλον», όπως καί οί τέκτονες «κατα-
πλαγέντες τω μεγέθει τον ξνλον... πήχεων τριών ήμισν έχον τό εύρος, τεσσαράκοντα
δέ τό μήκος» (Έγκ. Νεοφ. ). Τό ότι στις Κυπριακές παραδόσεις άναφέρονται καί
ιεροί θάμνοι λόγω τής συνδέσεώς των μέ ιερούς χώρους πρέπει μάλλον νά θεωρηθή
εξαίρεση.

Καί κατά τόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος ή αίγειρος ήτο «μέγα δένδρεον αίθέρι
κύρον» (Καλλίμαχος), μέ πάχος κορφής 15 όργυιών (Όβίδιος), ένώ κατά τόν μΰθο
πού διηγείται ό Απολλώνιος ό Ρόδιος, τό δένδρο ήταν πολύχρονη βελανιδιά.

75. Θεοκρ. Είδύλ. 18 (Ελένης Έπιθαλάμιος), στ. 44-49., βλ. περισσότερα Δημ. Α.
Πετροπούλου, Θεοκρίτου Ειδύλλια λαογραφικώς έρμηνευόμενα, Λαογραφία 18 (1959 ), σ. 23.
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Κατά τις παραδόσεις ό ιερόσυλος πεθαίνει ή τό στοιχειό τοΰ δένδρου τόν σκο-
τώνει ή υφίσταται άλλα δεινά. Κατά τά άγιολογικά κείμενα τό άκάθαρτο πνεϋμα τοΰ
δένδρου «έψόφισεν τόν ανθρωπον» πού έπιχείρησε νά τό έκκόψη (V. Nik. Sion.) ή ό
άνθρωπος «άνηρέθη ύπό τον πνεύματος τον άκαθάρτον» (V. Lyc.-Alex. ) ή νπό τον
δαίμονος θανατονται (Έγκ. Νεοφ.), ένώ κατά τούςάρχαίους μύθους ό ιερόσυλος προ-
καλεί τήν όργή τών συμπατριωτών των (μΰθος Έλλοΰ), καταδικάζεται νά πεινά άκό-
ρεστα μέχρι τόν θάνατο του (μΰθος Έρυσίχθονος), κτυπά μέ τόν πέλεκυν τόν εαυτόν
του ή συγκεκριμένα τό πόδι του καί πεθαίνει, τιμωρείται ό 'ίδιος καί οί άπόγονοί του.

Σύμφωνα μέ μία άπό τις παραδόσεις άπό τήν Ρόδο, εκείνου πού δοκίμασε νά
κόψη τό δένδρο «έσπασεν τό μαννάριν του καί άκόμη φαίνεται ή μανναρκιά», όπως
κατά τό άγιολογικό κείμενο (V. Nik. Sion. ) ό "Αγιος άνακαλύπτει «κοπάδα εν τω
ξύλω», πού ώφειλόταν σέ κάποιον πού τόλμησε νά τό κόψη καί θανατώθηκε άπό τό
πνεϋμα.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση άπό τήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Μάντρες 'Αμμοχώστου
άπό τήν πληγή τοΰ τσεκουριοΰ έπιχειρησάντων νά κόψουν αιωνόβιο ιερό κυπαρίσσι
έτρεξε άφθονο α·.μα. Τό στοιχείο αύτό τής ροής τοΰ αίματος δέν είναι άγνωστο καί
σέ συναφείς παραδόσεις άλλων λαών, γιά πρώτη όμως φορά, όσο γνωρίζω, άναφέρε-
ται άπό τόν Όδίδιο στόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος:

cuius ut in trunco fecit manus inpia vulnus,
haud aliter fluxit discusso cortice sanguis,
quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus
concidit, abrupta cruor e cervice profundi.76

Σέ μερικές παραλλαγές άπό τόν 'ίδιο χώρο, τής Κύπρου, ένα μεγάλο φίδι εξα-
ναγκάζει τόν ιερόσυλο νά έγκαταλείψη τήν προσπάθεια έκκοπής τοΰ δένδρου, ή ένα ή
περισσότερα φίδια παρουσιάζονται ώς φύλακες τοΰ δένδρου, όπως δηλ. συμβαίνει καί
μέ τήν παράσταση κυρίως στό νόμισμα τής Λυκίας.

Κατά τήν άνωτέρω παράδοση άπό τόν Βαθύλακκο τών Θεσσαλικών 'Αγράφων,
πού είναι πάλιν μέ άλλες συναφής, έκκλησία οικοδομείται στό μέρος όπου τό ιερό
δένδρο, γιά νά έκπληρωθή έτσι έπιθυμία τής Παναγίας. Κατά τό κείμενο τοΰ Θαύμα-
τος ό "Αγιος Νικόλαος κελεύει «τον ποιήσαι έκκλησίαν êv τω τόπω εκείνω, ον ιστατο
τό δένδρον», γι ά εντελώς άλλον άλλά εύνόητον λόγο. Στήν πρώτη περίπτωση τό
δένδρο είναι ιερό, άφοΰ ή Παναγία άνάβει τό κανδήλι της έπάνω σ'αύτό, στήν δεύ-

76. Ό β ιδ. Μεταμορφ. 8, 751-755 (761-764).
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τερη περίπτωση καθαγιάζεται ό τόπος, όπου τό στοιχειωμένο δένδρο, μετά τήν έκ-
κοπή του άπό τόν "Αγιο Νικόλαο.

Κατά τά άλλα κατά τήν έκκοπή του δένδρου άπειλοΰνται οί ύλοτόμοι, πού προσ-
παθούν μέ διάφορα μαγικά ή άλλα προφυλακτικά μέτρα πού παίρνουν νά έξουδετερώ-
σουν τήν άπειλή. Καί στά άγιολογικά κείμενα υφίσταται πάντοτε ή άπειλή, άλλά
εξουδετερώνεται κατά τρόπο θαυμαστό μέ τήν δύναμη τοΰ 'Αγίου.

'Από τήν σχετική παράθεση καί άνάλυση τοΰ ύλικοΰ καταδεικνύεται ή συνά-
φεια τών παραδόσεων, όπως εμφανίζονται άπό τήν άρχαία εποχή μέχρι σήμερα, τόσο
ώς πρός τό κύριο θέμα δσο καί ώς προς τά έπι μέρους. 'Η διαχρονική πορεία τοΰ ύλι-
κοΰ είναι, όπως φαίνεται, συνεχής καί άδιάσπαστη. * Υπάρχουν πάντοτε οί άναγκαΐες
προσαρμογές, πού άνταποκρίνονται στούς καιρούς κατά τούς όποιους διαμορφώθηκαν
οί παραδόσεις, οί συναξαρικές διηγήσεις καί οί μΰθοι, οί όποιες όμως δέν μπόρεσαν νά
άλλοιώσουν τήν δομή καί τό βασικό περιεχόμενο τοΰ μύθου, πού συνίσταται στήν
πίστη ότι, όπως έχει άναφερθή, τά μεγάλα καί παλαιά δένδρα, ιδίως αύτά, θεωροΰνται
ίερά-στοιχειωμένα, τυγχάνουν σεβασμοΰ άπό τούς άνθρώπους, έπειδή πιστεύεται
ότι μέσα σ' αύτά κατοικοΰν πνεύματα, 'Αμαδρυάδες κλπ., πού τά προστατεύουν, καί
γι* αύτό, δταν έπιχειρήται κοπή τών δένδρων, έκδηλώνεται ή εκδίκηση τών πνευ-
μάτων πρός τούς ίεροσύλους καί χρειάζεται νά ληφθοΰν μέτρα, γιά νά άποτραπή ή
έκδίκηση. Ό δεισιδαίμων δηλ. φόβος έναντι τών δένδρων έχει άποτελέσει τήν βά-
ση διαπλάσεως τών σχετικών μύθων, πού τελικά στήν γενικώτερη μορφή των είναι
πανανθρώπινοι.

Τό τελευταίο ένισχύεται καί άντιθετικά. "Οχι δηλ. μόνο ή κοπή τών δένδρων
έξωθεΐ τά πνεύματα πού κατοικούν σ' αύτά, γεννιοΰνται καί πεθαίνουν μέ αύτά77, νά
ένεργήσουν έκδικητικά άλλά καί ή άντίθετη ένέργεια, πού άποβλέπει στό νά τά ύποστη-
ρίξη νά μήν πέσουν καί καταστραφούν, προκαλεί τήν εύεργετική άντίδραση τών πνευ-
μάτων. Τέτοιες παραδόσεις είναι γνωστές άπό τήν μεταγενέστερη 'Αρχαιότητα.
"Ετσι σύμφωνα μέ τά άρχαΐα σχόλια στό κείμενο τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ Ροδίου «Χά-
ρων γαρ ό Λαμψακηνός Ιστορεί, ώς Ροΐκος δρϋν θεασάμενος ήδη μέλλονσαν έπι γήν
καταφέρεσθαι προσέταξε τοις παισι ταύτην νποστηρίξαι. Ή δέ μέλλουσα συμφέρε-
σθαι τή δρυ ι νύμφη έπιστάσα τω Ροίκω χάριν μεν έφασκεν ειδέναι υπέρ τής σωτη-
ρίας, έπέτρεπε δέ αΐτήσασθαι δ τι βού?ιθΐτο...»78.

11. «'Αμαδρυάδες νύμφαι λέγονται διά το αμα τ αϊ ς δρυσι γεννάοθαι ή επειδή δοκοϋσιν άμα
ταις δρυσι φθείρεσθαι» (Etymologicum Magnum Genuinum, ëx8. Lassere- Livadaras λ., Ety-
mologicon Magnum, έκδ. Gaisford λ.).

78. Βλ. στά έτυμολογικά λεξικά δ.π. καί στά άρχαΐα σχόλια στόν Θεόκριτο £κδ. Wendel,
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Προσθήκη. Στήν πρόσφατη μελέτη μου μέ τίτλο: «Μυρμιδονιά καί Φαραονιά», ό.π.
ύποσ. 70, είχα δεχθή τήν άποψη γιά τόν μΰθο του Έρυσίχθονος, γιά τόν όποιον
γίνεται λόγος καί εδώ, ότι θά μπορούσε νά είναι γνωστός εύρύτερα στόν Ελληνικό
χώρο καί όχι μόνο στόν Δυτικό-ευρωπαϊκό, όπως είχε υποστηρίξει ό Dawkins, μέσω
τής Ελληνικής μεταφράσεως Πλανούδη τών Μεταμορφώσεων τοΰ Όβιδίου, στις
όποιες καί έμπεριέχεται (σ. 207). Στήν ίδια μελέτη, .προκειμένου νά δείξω ότι τό
άνωτέρω παραμύθι άπό τήν Κώ, πού έδημοσίευσε ό Dawkins, δέν έχει διασωθή
μέσω τής προφορικής όδοΰ άπό τήν 'Αρχαιότητα άλλά είναι νεώτερο κατασκεύασμα
πού έγινε γνωστό μέσω τής γραπτής παραδόσεως, είχα έπίσης σημειώσει τά εξής:
«Δέν γνωρίζω άν ό άρχαίος μΰθος είχε περιληφθή σέ κάποιο έντυπο μέ διδακτικό
χαρακτήρα. 'Αργότερα πάντως περιλαμβάνεται στήν υλη ενός σχολικοΰ άναγνωστι-
κοΰ γιά τήν Ε' Δημοτικοΰ (βλ. Δημοσθ. Μ. 'Ανδρεάδου, 'Αναγνωστικόν Καθαρευού-
σης Ε' Δημοτικοΰ2, 1930, σ. 34-37, άρ. 19. Τίτλος: Ό Έρυσίχθων) (σ. 214, σημ.
44). "Επειτα άπό νεώτερη, πιό εμπεριστατωμένη, έρευνα άνακάλυψα, καί τό προσ-
θέτω έδώ, ότι ό μΰθος τοΰ Έρυσίχθονος, παρμένος άπό τόν Όβίδιο, ό όποιος καί
μνημονεύεται, έχει δημοσιευθή σέ παλαιότερο άκόμη 'Αναγνωστικό τής Ε' Δημο-
τικοΰ, πού έκυκλοφόρησε, άφοΰ προηγουμένως είχε ύποβληθή άρμοδίως καί έγκριθή,

σ. 120-129. Έχει όμως παλαιότερα προταθή καί διαφορετική έρμηνεία, κατά τήν όποία ή παραπά-
νω αιτιολογία ότι μέ τήν κοπή του ίεροΰ δένδρου διαπράτετται ιεροσυλία, πού έχει ώς έπακόλουθο τήν
τιμωρία του ίεροσύλου, είναι ύστερογενής. Συγκεκριμένα κατά τόν Albin Lesky (Hellos-
Hellotis, δ.π., σ. 58 κ.έξ.), πού άναφέρεται κάπως διεξοδικά στό θέμα άλλά άκολουθεΐ προγενεστέ-
ρους (όπως τόν Bernhard Schweitzer, Herakles, Aufsätze zur griechischen Re-
ligions- und Sagegeschichte, Tübingen 1922, σ. 52-53) — οί όποιοι έκθέτουν βραχύτερα τις σχετι-
κές άπόψεις των — στόν μυθο τής Δωδώνης, όπως καί στόν μΰθο τοΰ Έρυσίχθονος καί τοΰ Άλιρ-
ροθίου, τούς όποίους μνημονεύει καί ό Schweitzer, άλλά καί στις παραστάσεις τοΰ νομίσματος τής
Λυκίας καί τής Άφροδισιάδος, τά όποια ό Lesky θεωρεί παράλληλα, έχομε (άφοΰ πρώτα λησμονή-
θηκε καί βέβαια παρανοήθηκε ή πρώτη λατρεία τοΰ θεοΰ τοΰ διπλοΰ πελέκεως, πού συνιστοΰσε «ίερόν
γάμον» μέ τήν μητέρα γή, στήν όποία άνήκε τό ίερό δένδρο), μεταγενέστερες άπηχήσεις άρχικής
λατρείας ένός άρσενικοΰ θεοΰ μέ σύμβολο τόν διπλοΰν πέλεκυν, ό όποιος θεός άντικαταστάθηκε κα-
τόπιν άπό τόν λατρευόμενο στήν Δωδώνη Δία.

Ή ύπόθεση αύτή τοΰ Lesky είναι συζητήσιμη ή άμφίβολη κατά τόν Martin Nilsson
(Geschichte der Griechischen Religion l3, München 1967, σ. 427, σημ. 2), είναι πάντως άπο-
λύτως σαφές ότι σέ πολλές άπό τις παραστάσεις τοΰ Άγίου Νικολάου, στις όποιες ώς άκόμη μετα-
γενέστερες καί λόγω τής φύσεώς των δέν μποροΰν νά άνιχνευθοΰν άπηχήσεις άπό μιά τέτοια πίστη
γιά τήν ύπαρξη θεοΰ τοΰ διπλοΰ πελέκεως (Doppelaxtgott) ό Άγιος έκκόπτει τά στοιχειωμένα
δένδρα χρησιμοποιώντας διπλοΰν πέλεκυν (βλ. σχετικά Nancy P. Sevcenko, The Life
of Saint Nicholas in Byzantine Art, ό.π., 14, 6 (σ. 219), 18, 6 (σ. 232), 28, 6(σ. 279), 41, 7
(σ. 338 ) κ.ά. ένδεχομένως.
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το 1906, δηλ. πολύ κοντά στήν χρονολογία κατά τήν όποία ό Ζαρράφτης κατέγραψε
τό παραμύθι στό χωριό Άσφεδιού άπό τήν μοναδική πληροφοδότριά του Χατζή-
Γιαβρούδα, τό όποιο έν συνεχεία τό 1950 έδημοσίευσε καί έσχολίασε ό Dawkins.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ό μΰθος, λόγω τοΰ ότι εμπεριέχει σπουδαίο οικολογικό
μήνυμα συνδεόμενο μέ τήν προστασία τών δένδρων — όπως καί όλες οί δημοσιευό-
μενες έδώ παραδόσεις — περιλαμβάνεται σέ εύρύτερο κεφάλαιο τοΰ βιβλίου «Περί
Δασών», πού έχει ώς σκοπό, όπως τονίζεται, νά μεταφέρη στά μικρά παιδιά τοΰ
Δημοτικοΰ Σχολείου τό μήνυμα αύτό. Τό ότι στό σχετικό κεφάλαιο μνημονεύεται
μόνο ό Όβίδιος καί οχι καί ό Καλλίμαχος, ή άλλη κύρια άρχαία πηγή τοΰ μύθου,
τό ότι άντί τοΰ Έρυσίχθονος άναφέρεται, προφανώς άπό παραδρομή λόγω τοΰ όμο-
ήχου, ό πολύ γνωστότερος στούς πολλούς μυθικός γενάρχης τών 'Αθηναίων Έρι-
χθόνιος δέν έχει μεγάλη σημασία (βλ. «Ό 'Ανθών», 'Αναγνωσματάριον τής πέμπτης
τάξεως τών πλήρων δημοτικών σχολείων τών άρρένων, εγκριθέν διά τήν πενταετίαν
1906-1911, ύπό Δουκάκη - Καλοτύχου, έν 'Αθήναις 1906, σ. 119-120).



SUMMARY

Sacred haunted très inFolk-tales and their relation to byzantine religions
narratives and ancied myths.

by Stefanos D. Imellos

The author cites a number of contemporary folk-tales of sacred haunted
trees which he examins through the centuries in relation to narratives that
are found in religious texts in ancient myths. Contemporary folk-tales are
either religious or superstitious. It is characteristic that in the religious tales
the age-long trees, especially those near churches, are very majestic. They
are regarded as sacred and are protected by a religious fear which prevents
them from being cut dawn or destroyed. Whevener an attempt was made,
the sacrilegious person was severely punished. These tales are reminiscent of
the byzantine «Geoponika» (10th c.) where a vague reference is found of a
prohibition preventing any action that could cause damage to sacred trees.
The religious fear, according to the author, comes afterwards. It is the super-
stitious fear that has become the basis for the creation of the traditional tales.
This fear derives from the belief that the age-long majestic trees are haunted
and any person who roots them out or chops them down is punished by the
ghost that dwells in them. One comes across such incidents in the religious
texts, as in the lives of St. Hypatious (4th-5th c.) and St. Nicholas of Sion.
The latter is associated to the life of St. Nicholas, episcope of Myron in Lycia,
Asia Minor (4th c.). Corresponding to the above folk belief is the represent-
ation of this myth on coins from Myron as well as on other ones that were
found in Aphrodisias of Karia, Asia Minor. This myth is also mentioned in
religious narratives of saints from the occident, namely Sulpicius Sevirus and
St. Bonifatius. Characteristic ancient myths with which the author compares
the greek contemporary folk-tales are the following: 1) The myth of the
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Helios or Sellos, the mythical ancestor of the Helloi or Selloi and founder of
the oracle of Dodoni in Epirus, 2) The myth of Eresichthon, 3) The myth of
Halirrothius, 4) The myth of Paraebius, which is mentioned by Apollonius
of Rhodes, as well as other myths which as a hint are referred to in an epi-
gram in Theocritus and elsewhere perhaps.

Among the contemprary folk-tales, the byzantine narratives and the
ancient myths, the author points out obvious similarities and correspondences
which prove that the journey through the centuries is continuous and un-
breakable.

Finally the author points out that not only the chopping down of trees
drives the ghosts dwelling in them to act in revenge, but also the opposite
action, namely to prevent them from falling down and getting destroyed
causes the beneficial action of the ghosts, as is derived by Apollonius of
Rhodes in his comments of Argonautica.
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Η ΕΙΚΟΝΑ TOT ΧΩΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Συχνά συνοδεύομε τή λ. παροιμία μέ τον προσδιορισμό λαϊκή θέλοντας να δηλώ-
σωμε ότι είναι άποφθεγματική φράσις του λαοΰ-vulgus καί οχι προϊόν κάποιου σο-
φού νου. Είναι όμως δλες οί παροιμίες (καί τά γνωμικά) προϊόντα του vulgus, είναι
χωριάτικα δημιουργήματα ή κάποιες άπό αύτές (καί άπό αύτά), όπως καί κάποια
τραγούδια άπό τά χαρακτηριζόμενα ώς δημοτικά, ίσως επειδή είναι άνώνυμα, δη-
μιουργήθηκαν άπό τούς αστούς, δηλαδή οχι άπό άνθρώπους τής υπαίθρου, άλλά άπό
έπαρχιώτες άνωτέρας κάπως κοινωνικής τάξεως;

Μία κατηγορία παροιμιών-γνωμικών άναφέρονται σέ συγκεκριμένη ομάδα άνθρώ-
πων καί άφοροΰν σέ ιδιότητες ή σέ κάποια χαρακτηριστικά τών μελών της. Είναι
παροιμίες-γνωμικά πού άναφέρονται σέ εθνικές όμάδες-λαούς (π.χ. έλληνικές παροι-
μίες γιά τούς Τούρκους, τούς Φράγκους, τούς Εβραίους, τούς Άραπάδες'= Νέγρους
ή καί τούς κατοίκους περιοχών τοΰ έλληνικοΰ χώρου)1, σέ κοινωνικές ομάδες ή σέ
επαγγελματίες διαφόρων κλάδων (π.χ. κυνηγούς, ναυτικούς, μυλωνάδες, παπάδες
κλπ.2). Εκφράζουν άντιλήψεις πού άποκρυσταλλώθηκαν στή συλλογική λαϊκή άντί-
ληψι υστέρα άπό μακραίωνη παρατήρησι τής συμπεριφοράς ή τοΰ χαρακτήρα τών
μελών τών ανωτέρω ομάδων ή άπό τήν πείρα πού άποκτήθηκε έξ αίτιας ιστορικών
γεγονότων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οί παροιμίες καί τά γνωμικά αύτά εκ-
φράζουν άντιπάθεια ή καί εχθρική στάσι (γιά διάφορους λόγους ή αιτίες) έναντι τών

1. Γιά τό πώς βλέπει ό έλληνικός λαός τούς Φράγκους καί τούς Τούρκους στις παροιμίες του
βλ. τά-δημοσιεύματά μας Το εθνικό δνομα Φράγκος και τά παράγωγα του (Λεξικογραφικόν Δελτίον
18, 1993, σελ. 79-84) καί Τό εθνικό δνομα Τούρκος και τά παράγωγά τον (αύτόθι, TÖjÖtv-2o, 1996,
σελ. 43-66). ν

2. Αναφέρομε πρόχειρα τό γνωμικό τον κυνηγού και του ψαρά τό πιάτο / έφτα φορές εϊν* α-
δειανό και μια φορά γεμάτο.
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χαρακτηριζομένων ομάδων άπό μέρους τών διατυπωσάντων τήν σχετική γνώμη ή
παρατήρησι. Γι' αύτό καί είναι συνήθως έκφράσεις μομφής ή, σπανιώτερα, άπλα
σκώμματα. Νά σημειωθή ότι παροιμίες καί γνωμικά τοΰ είδους αύτοΰ βρίσκονται σέ
όλους τούς λαούς.

Θά έξετάσωμε εδώ μία κατηγορία ελληνικών παροιμιών καί γνωμικών πού άνα-
φέρονται σέ τάξι άνθρώπων καί συγκεκριμένα στούς χωρικούς*. Πιστεύομε ότι τά
δείγματα αύτά τής άνώνυμης καί ομαδικής πείρας (ή σοφίας) δέν είναι καθαρώς λαϊ-
κά, παρά τό ότι έχουν, συνήθως, διαλεκτική γλωσσική μορφή. Δέν νοείται, κατά τήν
άποψί μας, νά μέμφεται ό χωρικός τόν χωρικό, δηλαδή τόν κοινωνικά-ταξικά-έπαγγελ-
ματικά όμοιό του καί, όπως θά ίδοΰμε, όλες οί παροιμίες καί λοιπές φράσεις τής κα-
τηγορίας αύτής βλέπουν τόν χωρικό μέ περιφρόνησι, υπεροψία, δυσπιστία καί είρω-
νία, άναφέρονται σέ έλαττώματά του καί παρουσιάζουν τόν χαρακτήρα του ώς άξιό-
μεμπτον. Προφανώς, λοιπόν, πρόκειται γιά άποφθέγματα έπαρχιωτών μέν (άφοΰ εκ-
φέρονται σέ ιδιωματικό λόγο), οχι όμως χωρικών (άγροτών, κατοίκων τής υπαίθρου
χώρας), γιά κρίσεις καί άντιλήψεις μελών μιας κάποιας «άνώτερης» τάξεως πού έρ-
χονται σέ σχέσι καί έπαφή, έπαγγελματική-βιοποριστική ή και συγγενείας, μέ χω-
ρικούς. 'Απόρροια τής άρνητικής έκ μέρους των εικόνος τοΰ χαρακτήρα καί τής συμ-
περιφοράς τοΰ χωρικοΰ είναι καί τό γεγονός ότι ή λ. χωριάτης, πού είναι τό πανελ-
λήνιο λαϊκό άντίστοιχο τοΰ λογιώτερου χωρικός, έχει πάρει καί τή σημασία «άγενής,
άξεστος» (πρβλ. τή φρ. τι χωριάτης πού είναι ό (τάδε) \ = πόσο άγενής είναι)3. Τό
'ίδιο καί τά παράγωγα χωριάτικος, χωριατιά κλπ. έχουν πάρει καί τή σημασία άγε-
νής καί άγένεια άντίστοιχα (πρβλ. φράσεις όπως χωριάτικη συμπεριφορά έδειξε (ό
δείνα), τή χωριατιά του τήν έδειξε).

Σύμφωνα μέ τήν ελληνική «λαϊκή» γνώμη ό χωρικός, ό χωριάτης, είναι:

α) άτομο κοινωνικά ύποδεέστερο. Σ' αύτό φταίει, προφανώς, ό τόπος διαμονής
του, τό χωριό, μέ τή μικρή άριθμητικά κοινωνία του. 'Έτσι λέγεται:

* Οί παροιμίες καί τά γνωμικά πού καταχωρούνται στό μελέτημα αύτό προέρχονται άπό τό
άρχεΐο του «Κέντρου συντάξεως τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ τής νέας ελληνικής γλώσσης» καί άπό τό
άρχεϊο τοΰ «Κέντρου έρεύνης τής έλληνικής Λαογραφίας» τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί άπό προ-
σωπική μας συλλογή. Στά άναφερθέντα έρευνητικά Κέντρα έχουν άποδελτιωθή καί άρχειοθετηθή
άρκετές παροιμίες καί γνωμικά χωρίς νά συνοδεύωνται άπό έρμηνευτικά σχόλια καί γι' αύτό είναι
δυσδιάκριτη ή έννοια καί ή χρήσις τους. Ώς έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν νά συνεξετασθούν μαζί
μέ τις συμπεριληφθεϊσες στήν παροΰσα έργασία.

3. Τήν ίδια άντίληψι περί τοΰ χωρικοΰ συναντοΰμε καί σέ άλλους λαούς. 'Αναφέρομε γιά πα-
ράδειγμα τήν κραυγή eh, paysan! (== ϊ, χωριάτη) τών Γάλλων όδηγών αύτοκινήτου πρός άλλον
οδηγό πού παρ' όλίγο νά συγκρουσθή μαζί τους ή πού προσπάθησε νά τούς προσπεράση.
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ή χώρα (= πόλις) βγάνει άρχοντες και τό χωριό χωριάτες (Κρήτη)
άν καί μιά άλλη έκφρασις, άγνώστου τόπου, παραδέχεται ότι:

δεν είναι χωριάτες (δηλ. άξεστοι, κατώτεροι) όσοι κατοικούνε τό χωριό.
Πάντως: â δε γεννηθή εφτά φορές στή χώρα (= πόλι) ο χωριάτης, δεν ξεχωριατενει
(Επτάνησα).

Ή άκόλουθη έκφρασις μέ τις τοπικές παραλλαγές της* συνιστά σκαιάν συμπερι-
φορά άπέναντι του, θεωρουμένου ώς κοινωνικά κατώτερου, χωρικού:

"Ο χωριάτης θέλει ένάμσν χωριάτη (Σκύρος)4
Ό χωριάτης θέλει άνάμισν χωριάτη (Κάσος, Κάρπαθος, Χίος)
Dov χονριάτ9 dov πρέπ άνάμσ9 χονριάτ9 ς ("Ιμβρος)
Στόν χονριάτ9 ανάμα χονριάτ ς (Κυδωνιές Μ. 'Ασίας)
*0 χωριάτης θέλ9 άνάμισν [ένν.: χωριάτη] ('Απύρανθος Νάξου)
Ό ένας χωριάτης θέλει τόν άνάμισν (Πυλί Κω)

Παρεμφερής είναι καί ή διατύπωσις ό χωριάτης θέλει διπλό χωριάτη (Εύβοια).

β) άνθρωπος μέ περιορισμένες γνώσεις. Αίτια είναι πάλι τό ότι ζει σέ στενό περι-
βάλλον καί έχει μικρή ή καί άνύπαρκτη σχολική παιδεία.

Ξέρει ό χωριάτης ποιό V τό κνδωνατο; (Χίος)

Ξενρει κι9 ό χωριάτης εϊντα 9ν τό μελιγκοννι; (Κάρπαθος)

Παρεμφερείς είναι οί φράσεις ξέρει ό Βλάχος τί V τό σφονγκάτο ; (κοιν.) καί κατέχ
ό 0ονρμάς εϊάα 9ν ό χονρμάς; (Κρήτη), όπου Βλάχος σημαίνει άπλώς «χωρικός» καί
άονρμας είναι ονομασία (παλαιότερα) του εξωμότη, του χριστιανού πού «έτούρκεψε»,
στήν Κρήτη.

γ) άτομο πού λόγω ταπεινής καταγωγής, χαμηλής μορφώσεως καί τών συμπα-
ρομαρτουσών ιδιοτήτων του χαρακτήρα του δέν προορίζεται νά άνέβη κοινωνικά. Τρεις
ομάδες λαϊκών άποφθεγμάτων άναφέρονται σ' αύτήν τή μοίρα τοΰ χωρικοΰ, ήτοι:

1) αυτά πού άναφέρονται στό άνέφικτο τής κοινωνικής άνόδου του. Ό χωρικός
άπό τή μοίρα του εϊναι καταδικασμένος νά παραμείνη χωρικός.

* Δίδομε όλες (σχεδόν) τις παραλλαγές τών παροιμιών καί γνωμικών του corpus μας, ώστε
ό άναγνώστης νά μπορεί νά έξαγάγη καί γλωσσικές πληροφορίες άπό αύτές, κυρίως ώς πρός συν-
τακτικά φαινόμενα διαφόρων ίδιωμάτων (π.χ. άναρθρη έκφορά τής λ. χωριάτης, υπαρξι ή άπου-
σία του και μπροστά άπό τό αν, κ.ά.), άλλά καί ώς πρός τήν προφορά καί τή μορφολογία.

4. Στή γαλλική λαογραφία βλέπομε νά συνιστάται παρόμοια συμπεριφορά έναντι τών κατοί-
κων τής έπαρχίας τής Γασκώνης (ΝΔ Γαλλία): à Gascon, Gascon et demi (πρός τόν Γάσκωνα,
Γάσκωνας καί μισός).
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Ού χονριάτ'ς odav yivvtovdav, ή ματσούκα τ πιλικιούάαν (Ρουμλούκι 'Ημαθίας)
Χονριάτ'ς γεννιούνταν, ματσούκα πελικιούνταν (Βέροια)
Χωριάτης γεννιέται, ματσούκα πελεκιέται (Αίνος)

Οί παροιμίες αύτές — ή μάλλον οί παραλλαγές τής παροιμίας αύτής — άναφέρονται
σέ βοσκό: ό βοσκός κρατεί πάντοτε, ματσούκα δηλ. ραβδί. Άλλη παροιμία πού ανα-
φέρεται στήν άδυναμία κοινωνικής άνόδου τών χωρικών είναι ή άκόλουθη μέ τις το-
πικές παραλλαγές της:

Χωριάτης άρχος δέ γίνεται (Αμοργός)

Ού χονριάτ'ς μπέης δέ γίνεται, κι αν γενή δέν τον ταιριάζει (Έράτυρα Κοζάνης)
Τον χωριάτη τό παίδι άέης δέ ϊνεται, κι' à ένή κιόλα δέν τον πιάνει

(Άπύρανθος Νάξου)

2) τά άποφθέγματα σύμφωνα μέ τά όποια ό χωρικός, άν άναδειχθή κοινωνι-
κά ή οικονομικά, δέν παύει νά έχει συμπεριφορά πού προδίδει τήν ταπεινή του
καταγωγή καί νά έκδηλώνη φυσική άγένεια στήν εύυπόληπτη θέσι πού κατέλαβε
παρ* άξίαν.

Χωριάτης άγιος κι' à γενή, πάλι χωριάτης είναι (Αμοργός, Κρήτη)
Χωριάτης άγιος κι' ας γενή, τή χωριατιά τήν έχει (Αρτάκη, Χίος)
Χωριάτης κι' άγιος νά γενή, τή χωριαθιά τή βγάνει (Νεάπολις Κρήτης)
Ό χωριάτης άγιος κι' α γενή, τσή χωριατιάς μνρίζει (Γαλανάδο Νάξου)
Ό χωριάτης άγιος νά γενή, τό στιβάνι dov βρωμεϊ (Κρήτη)
Χωριάτης άγιος κι αν γενή, δοξολογιάν δέν έχει (Αίνος)
Χωριάτης κι' άγιος αν γενή, δοξολογία δέν θέλει (Άνδρος)
rO χωριάτης κι' άν άγιάση, βρώμικη δόξα θά 'χη (Χαλάστρα Θεσ/νίκης)
eO χωριάτης κι' άγιος κι' äv γενή, σκατά λιβάνι θέλει (Κεφαλληνία)
Χωριάτης άγιος κι' αν γενή, σκατένια δόξα θά 'χη (Ραιδεστός)
Χωριάτης άρχοντας κι άνϊ γενή, σκατένια δόξα θά 'χη (Μήλος)
Χωριάτης άγιος τσ άγ γενή, σκατένια δόξαν έχει (Κάρπαθος)
Χονριάτης άγιονς κι' άν γινή, σκατένια δόξα έχει (Αέσβος)

Καί μία κρητική «φιλοσοφική» μαντινάδα θεωρεί ότι:

Ό χωριάτης άγιος νά γενή και στό τζάμι5 νά πχαίνη (— πηγαίνη),
δέκα βολές νά προσκννά (ή χίλιες φορές νά λούγεται) ή χωριαθιά δέ βγαίνει.

5. Γιά νά μή προσβάλη τή χριστιανική θρησκεία, λέει «στό τζαμί» καί οχι «στήν έκκλησά».
Υπάρχει όμως καί ή έκφορά «... στήν έκκλησιά νά πχαίνη».
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Ό άναδειχθείς κοινωνικά ή οικονομικά χωρικός θεωρείται επικίνδυνος ακριβώς λόγω
της πολύπλευρης αδυναμίας πού κρύβει μέσα του. Αύτό φαίνεται άπό γνωμικά όπως
τά παρακάτω:

Παρά άρχονταχ χωρκάτην, κάλλιον τον κασαπα χαμάλην (Κύπρος)
Ό Θεός νά σε γλέπη (= προφυλάσση) 'πον χωρκάτην χορτασμένον (Κύπρος)

3) τά δίστιχα πού συνιστοΰν νά μή έκτιμάται ό χωρ4κός, άκόμη και άν άναδειχθή
άγιος, επειδή μέ τή συμπεριφορά του δέν προκαλεί τόν σεβασμό και τήν έκτίμησί
τών άλλων.

Χωριάτης κι άγιος κι ά γενή, μή τόνε προσκννήσης,
κι άνέν τ άνάψης και κερί, χάρι μή τον ζητήξης (Κρήτη)

Χωριάτης κι άγιος άν γενή, μή τόνε προσκννήσης,

καί πάλι τόν προσκύνησες, χάρι μή τον ζητήσης ("Ανδρος)

Χωριάτης κι άγιος κι* à γενή, μή τόνε προσκννήσης

μή τόνε πάς στήν έκκλησιά, νά τόνε κρίματίσης (Μόδι Χανίων)

Χωριάτης άγιος κι άν γενή, μή τόνε προσκννήσης,

εϊ δε καί προσκννήσης τον, λαμπάδα μήν τ' άνάψης ('Αμοργός)

Καί στό Αεξικό του Περίδη περιέχεται ή παρότρυνσις, πιθανώς νησιώτικης προελεύ-
σεως:

Χωριάτης άγιος κι άν γενή, νά μήν τόν θνμιατίσης,
μηδέ κερί άνάψης τον, μηδέ τόν λιβανίσης.

δ) άνθρωπος κακομαθημένος πού δέν μπορεί νά μεταβάλη συμπεριφορά. Είναι καί
αύτή μία ευρέως διαδεδομένη άντίληψις, όπως πιστοποιείται άπό τό πλήθος τοπικών
παραλλαγών τοΰ σχετικοΰ γνωμικοΰ.

Ποτές τον χοίρον τό μαλλί δέν γίνεται μετάξι

καί τον χωριάτη τό παιδί δέ τρώει μέ τή άάξι (Φιλότι Νάξου)

Είδες τον χοίρον τό κανί (= πόδι) νά γίνεται μετάξι
καί τον χωριάτη τό παιδί νάχη τιμή καί πραξι; (Ικαρία)

Δέν είναι τρόπος νά ένή χοίρον μαλλί μετάξι

κι ενονς χωριάτη τό παιδί νάχη άθρωπιά καί τάξι ('Απύρανθος Νάξου)
'Ακόμα δέν έινηκε χοίρον μαλλί μετάξι

καί τον χωριάτη τό παιδί νάχη άθρωπιά καί τάξι ('Απύρανθος Νάξου)



114 NIK. Γ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

"Αδύνατο 'ναι νά γενή χοίρου μαλλί μετάξι
μουδε κακόσειρου6 παίδι ναχη άθρωπιά και τάξι (Κρήτη)

'Αδύνατο 'ναι νά γενή χοίρου μαλλί μετάξι
καϊ τοϋ χωριάτη το παίδι ναχη άθρωπιά και τάξι (Θήρα)

'Άν γίνεται τή μονχτερι (= τοΰ χοίρου) το μαλλϊν μετάξιν,
θε νά γίνεται κι δ χωρετες με τάξιν (Κερασοΰς Πόντου)

Είναι χαρακτηριστικό οτι οί φράσεις αυτές, έκτος τής τελευταίας, άναφέρονται οχι
στόν χωριάτη, άλλά στό παιδί τοϋ χωριάτη.

Στή δυσκολία προσαρμογής τοΰ χωρικοΰ σέ άλλες συνθήκες ζωής άναφέρονται καί
άλλες φραστικές διατυπώσεις, όπως:

Ό χωριάτης άγιος κι άν γενή, τήν παλιά τον τέχνη δεν άφίνει (Λακωνία)
Ό χωριάτης κι' αν πλουτύνη, τό τσαρούχι δε d' άφήνει (Όθωνοί, Κεφαλληνία,

Πάτρα)

Χουρϊς τά γ'ρούνια τ' δέν κάν' ού χουριάτ'ς (Φάρσαλα)

Καϊ στό χρυσάφι νάν τόνε βουτήξης τό χωριάτη, οί φτέρνες του θά μείνουνε

προύτζινες (Αργοστόλι)
Άν δέν τήν πιάση μέ τά δάχτνλά τον νάν τή βάλη στό περούνι, δέν τήν τρώει τή

χαψά ο χωριάτης (Επτάνησα)
Καϊ παπάς πού έγίνηκε ό χωριάτης, μέ τό 'να τον τό χέρι τραβάει τά γένια τον

καϊ μέ τ άλλο τον χαϊδεύει τά ποδάρια τον (Επτάνησα)
Πάρε άντρα χωριάτη, νά βγάλη τά τσαρούχια στό κρεβάτι (Ακαρνανία)

Καί ή κρητική μαντινάδα:

Τσή μοίρας μού 'τονε γραφτό νά πάρω τό χωριάτη,
νά βγάνη τά στιβάνια dov άπάνω στό κρεβάτι.

ε) άγενής στους τρόπους. Καί οί παροιμίες καί τά γνωμικά πού σχετίζονται μέ
αύτή τήν ιδιότητα τοΰ χωρικοΰ μποροΰν νά χωριστοΰν σέ δύο ομάδες, ήτοι:
1) σ* έκεΐνες καί έκεϊνα πού δείχνουν άδέξια συμπεριφορά.

Σκύλος καϊ χωριάτης πόρτα δέν κλειούνε (= κλείνουν) (Κεφαλληνία)
Τό σκνλϊ καϊ ό χωριάτης δέν κλεϊ τήν πόρτα (Καλάβρυτα)
Ό χωριάτης καϊ ό σκύλος ποτέ δέ σφαλοϋν τήν πόρτα (Άργος)

6. Σέ πολλά διαμερίσματα τής Κρήτης ύπάρχει ή διάκρισις τών κατοίκων σέ καλόσειρους, ενα
εϊδος «εύγενών», καί σέ κακόσειρονς, δηλ. «μή εύγενεΐς» (άλλοιώς βιλάνονς). Στούς δεύτερους άνή-
κουν κυρίως οί χωρικοί.
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άλε τού χωριάτη τάβλα, νά σκιαστή (= φοβηθή)ΐ>α βγή νά φνγη (Κάρπαθος)
Ό χωριάτης τρώει και φεύγει ('Απύρανθος Νάξου)7.
Λόγω άδεξιότητος δέν μπορεί νά μιλή εύγενικά:

Τοϋ χωριάτη ή μιλιά παρά λίο τσαί ραβδιά ("Ιος)

Τον χωριάτη τό χέρι και τον χωριάτη τό στόμα ένα πράγμα είναι (= ό χωρικός
καί δέρνει καί βρίζει) (Πάτρα).
Γενικά ό χωριάτης είναι άδέξιος, όταν βρεθή σε άνώτερο περιβάλλον:

Τή σκούφια τον ό χωριάτης γιά νά χαιρετήση ή μέ τό 3να τον τό χέρι πίσω τή
βαστάει σά νά 'θελε νά χέση ή και μέ τά δνό ομπρός σα νά 3θελε νά κατονρήση.

(Επτάνησα)

Έ έλλειψις κοινωνικότατος κάνει τόν χωρικό νά άγνοή πότε καί πώς νά ένεργήση
σέ δεδομένη περίστασι. 'Ιδού ή σχετική παροιμία μέ τις παραλλαγές της, όλες άπό
τήν Κύπρο:

'Ανήμερα πανανρκού (= πανηγυριοΰ) χωριάτης άλλαμένος
Ξαναπανάϋρα χωρκάτης άλλαμένος
Ποδκιάβα τον πανανρκού χωριάτης άλλαμένος
Άντιπαράμονα γιορτής χωρκάτης άλλαμένος

2) οί παροιμίες πού παρουσιάζουν τόν χωρικό νά κάνη κακή χρήσι τής ευγενείας
μας. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ενα γνωμικό πού άκούγεται μέ διάφορες
παραλλαγές, έμμετρες ή οχι, σέ πολλά μέρη τοΰ έλληνικοΰ χώρου καί πού, σύμφωνα
μέ αύτό, ό χωρικός είναι άνάγωγος καί παίρνει μόνος του θάρρος ύπερβαίνων τά επι-
τρεπτά όρια, άποθρασύνεται μέχρις άναιδείας καί χονδροειδοΰς άδιακρισίας.

Α όσε θάρρος τού χωριάτη ν3 άνεβή καί στό κρεβάτι (Κεφαλληνία)

Λώκε θάρρος στό χωριάτη νά σέ βγάλη άπ3 τό κρεβάτι (Παξοί)

Α όσε θάρρος στό χωριάτη νά σού χέση τό κρεβάτι (Αίγινα)

Δ όσε θάρρος στό χωριάτη νά άνέβη στό κρεβάτι (Νίσυρος)

Μή θάρρος στό χωριάτη κι άνεβή καί στό κρεβάτι (Ζάκυνθος)

Δόσε μούρη στό χωριάτη καί θ3 άνέβη στό κρεβάτι ("Αγ. Γεώργιος Λασιθίου)

Κάνε φίλο τό χωριάτη και θ3 άνέβη στό κρεβάτι (Γεράκι Λακωνίας)

Σάλιψι (= καλόπιασε) τονν χονριάτ , νά ζητήσ κί κριβάτ (Σέρρες)

Καλόπιασις τον χονριάτ ; Σι γνρεν3 κι κριβάτ3 (Θεσσαλονίκη)

Κονλονπήρες τον χονριάτΘά σ3 γνρέψ3 κί κριβάτ3 (Σιάτιστα)

7. Ή τελευταία αύτή φράσις λέγεται έπί έκείνου πού έγευμάτισε σέ ξένο σπίτι καί είναι ύπο-
χρεωμένος νά φύγη άμέσως μετά τό φαγητό.
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Έδωκαν τον χωρκάτη Θάρρος τξ9 εν' νά βκή πάνω στήν καρκόλαν ( = στό κρεβάτι)

με τες ποινές (= μπότες) (Κύπρος)
Έδωκαν θάρρος τον χωρκάτη τσ εφκήκεν με τες ποινές πα στο κρεβάτιν

(Κύπρος)

Δος τον χωρκάτη θάρρος και θά φκή με τες ποδίνες πά9 στά ρονχα

(Λευκόνοικο καί χωριά Μεσαορίας Κύπρου)
Έγώκα (= έδωσαν) τον χωρκάτη θάρρος τζ9 εμπην ( = μπήκε) με τες ποδίνες στο
κρεβάτιν (Κύπρος)

Δέν γνωρίζει όμως νά προσποιηθή ή κάπως νά καλυφθή μέ δικαιολογίες καί προ-
δίδει τήν άμορφωσιά καί άνάγωγη συμπεριφορά του:

Ό χωρκάτης 9πον τήμ μιάν πάντα φαίνεται (= αμέσως) (Κύπρος)

στ) πλεονέκτης καί άπαιτητικός μέχρι βαθμού άγενείας. Στό έλάττωμά του αύτό
άναφέρεται παροιμία μέ παραλλαγές άπό διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου. 'Ιδού
μερικές άπό αύτές:

Σάν τονν καλονπήραν τον χονριάτ9, γνρβιν κι άσπρα (= χρήματα) δανκά

(Βέροια)

Ό χωρκάτης ήρτεν οσ-σω σον; Τάϊσ τον. Έπήες οσ-σω τον; Τάισ τον

(δηλ. εϊτε σέ έπισκεφθή ειτε τόν έπισκεφθής θέλει νά τόν περιποιηθής έσύ)

(Κύπρος)

Δώσαν τον χωριάτ9 άβγό, εθελέ το τσάι ψ9τό (Σκύρος)
Τον χωριάτη δόσε άβγό, νά σον ζητήση καϊ τήν όρθα (δυτ. Κρήτη)
Τοϋ χωριάτη, άν τοϋ δώσης τό άβγό, 9νρενει καϊ τήν όρνιθα (Ίνέπολις Πόντου)
9Εδωκαν τοϋ χωριάτη άβγό κι εγνρεψε κι άλάτι (Χίος)
"Εδωκαν τοϋ χωριάτη ψωμί, μά θέλει καϊ προσφάϊ (άγνώστου τόπου)

Έπειδή είναι άπαιτητικός ό χωρικός, ή «λαϊκή» σοφία συνιστά:

Ποτέ μήν τόν άφήσης τό χωριάτη νά σοϋ πή τί θέλει (Επτάνησα)
Τόν χωριάτη μήν τόν άφήκης ν9 άκονμπήση στόν παραστάτη σον (Αμοργός)
Μήν τόν άνεβάσης τόν κακόσειρο παρά ώς τσϊ νώμονς σον, γιατί à τόν άνεβάσης
ώς τή ξεφαλή σον, θά σέ κατονρήση (δυτ. Κρήτη)

ζ) άδιάντροπος καί «χωρίς φιλότιμο».

"Οσο έχει ό χωριάτης άνθρωπιά τόσο έχει κι ή κονμαριά φωτιά (Λάστη)
Τον χωριάτη τό πρόσωπο είναι σάν τά μοϋτρα τοϋ γονρνιοϋ τον (Κάρυστος)
Χωριάτης κι9 ή άρκονδα άδέρφια (Αίνος, Κεσσάνη)

η) άγνώμων καί άχάριστος, όπως τόν παρουσιάζουν οί φράσεις:
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Κάμε τού χωριάτη καλό, νά βρής τό μπελά σον (Χίος)

Κάμε τον χωρκάτη καλωσύνην (Κύπρος)

Πάρε τό χωριάτη στό γάμο σον, να σον πή «κι9 άπό χρόνου» (Κάρπαθος)

Πάρ' τον χονριάτ στον γάμον σ9 νά σι πή «τσι τ9 χρόν» (Λέσβος)

θ) άκάθαρτος καί γενικά άπεριποίητος, λόγω του είδους τής εργασίας του στούς
αγρούς ή στό ποίμνιο.

Ό χωριάτης πλνν-νεται κι9 ή ποδιά τον χαίρεται (Πισπιλοΰς Χίου)

ι) άνθρωπος μέ άσταθή αισθήματα. ΙΥ αύτό δέν μπορεί νά του έχη κανείς έμπι-
στοσύνη. Άντίληψις πολύ διαδεδομένη.

Μήτε τό χωριάτη θέλω [ένν. φίλο], μήτε τή gavισκaριά dov (= τό δώρο του)

('Απύρανθος Νάξου)

Τόν χωριάτη φίλευε, τή ματσούκα ετοίμαζε

Κάνε τό χωριάτη φίλο, βάστα καί κομμάτι ξύλο (Παιδεμένου Μεσσηνίας καί

Σμύρνη)

Χωριάτη κάμεις φίλο; Βάστα κι ένα κομμάτι ξύλο (Σμύρνη)

Τού χουριάτη πιάσε φίλο καί στή μ-πόρτα κράτα ξύλο (Άχυράς Ακαρνανίας)

Τού χουριάτ πιάσι φίλου κί στού χέρ βάστα ξύλου (Ιωάννινα)

Τό χωρζάτη κάν'ς φίλο; Βάστα τσαί κομμάτ ξύλο (Σκύρος)8

ια) άνθρωπος μέ βραδεία άντίληψι, πνευματικά άκαλλιέργητος καί πείσμων στις
ιδέες του. Γι' αύτό:

1) ό συνομιλητής του δύσκολα κατορθώνει νά συνεννοηθή μαζί του καί δύσκολα
μπορεί νά τόν μεταπείση.

— Eïda 9χεις κι9 είσαι 9 δρω μένος; — Μ9 ενα χωριάτη έκουβέδιαζα (Κρήτη)

Χωριάτη μιλείς; Τοιχ άδώθεις (= σπρώχνεις) (Κρήτη)9
Συνεπώς δέν χρειάζεται νά ζητής κάτι (πληροφορίες ή άλλο τι) άπό χωρικούς:

9Από ζά κι άπό χωριάτες μή ρωτάς καί μή γυρεύεις (Επτάνησα)

2) είναι μάταιη ή προσπάθεια γιά πνευματική καλλιέργεια ή γιά κοινωνική έξύ-

ψωσι του χωρικού, π.χ. μέ τή διδασκαλία τρόπων καλής συμπεριφοράς.

Χωρκάτην άναγνιώνεις; Κατσόσοιρον μερώνεις ( = χωριάτη άνατρέφεις; Σκαντζό-
χοιρο ημερεύεις) (Κτήμα Πάφου)

8. Ή παροιμία αύτή προσαρμόζεται κατά περίστασι, έξειδικεύεται θά έλεγε κανείς, άντικαθι-
σταμένης τής λ. χωριάτης μέ κάποιο πατριδωνυμικό, π.χ. στήν Κρήτη άκούγεται Σφακιανό α ξάμης
φίλο, βάστα 'να κομμάτι ξύλο.

9. 'Υπάρχει καί ή «έξειδικευμένη» παραλλαγή "Αγιομυριανού μιλείς; Τοίχο άάώθεις (Άγιο-
μυριανός = ό κάτοικος τής κώμης "Αγιος Μύρων του νομοΰ Ηρακλείου).
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3) ακόμη και μεταξύ τους οί χωρικοί δύσκολα συνεννοούνται καί ομονοούν.
Οι χωριάτες χώρια τονς, ποτ ε δε σνγνωμιάζουνε (Επτάνησα)

ιβ) στρεψόδικος καί όλιγόνους. Δεν άντιλαμβάνεται τήν πραγματικότητα καί κά-
νει λανθασμένους ή άνόητους υπολογισμούς. Είναι σχεδόν πανελλήνια ή παροιμία:

Τον χωριάτη τό σκοινί μονό δέ φτάνει, διπλό περισσεύει.
μέ τις παραλλαγές της:

Τον χωριάτη τό σκοινί μονό δέν τοϋ φτάνει, διπλό περισσεύει (Αίγινα)
Τοϋ χωριάτη τό σκοινί μονό δέν έφτανε καϊ διπλό περίσσενε (Νίσυρος)
Τοϋ χωριάτη τό σκοινί μονό δέ σώνει [ένν. στό πηγάδι], διπλό φτάνει καϊ

άβαντζάρει (Ζάκυνθος)
Τον χωριάτη τό στσοινϊ δέ φτάνει μονό, διπλό φτάνει τ σαι περισσεύει (Τρίκαλα

Κορινθίας)

Τ' χωριάτη τό στσοινϊ μονό δέ φτάνει, διπλό περισσεύει (Σκύρος)
Τό σοινϊν τον χωρκάτη μονόν 'έν φτάνει τζαϊ διπλόν φτάνει (Κύπρος)
Ό χωριάτης τό σκοινί μονό δέ dov φτάνει, διπλό τοϋ φτάνει καϊ τοϋ περ'σσεύει

(Όθωνοί)

Τό σοινϊ τοϋ χωρκάτη μονόν 'έν ιφτάνει καϊ τρίδιπλον φτάνει (Κύπρος)10
Ώς βραδύνους, ό χωρικός είναι συχνά καί άπερίσκεπτος, μέ άποτέλεσμα νά όμι-
λή άνόητα καί πρός βλάβην του.

Ό χωριάτης λέει τρία λόγια κι' είναι τά δυο γιά ζαράρι (= ζημιά) τον (Κρήτη)
"Ο χωρκάτης λέει τρία λόγια τξαϊ τά δκνό κατάκοντρά τον (Κύπρος)
Τήν άστοχη, έξ άλλου, άντίδρασί του σέ δύσκολη περίστασι, άντίδρασι πού άπο-
βαίνει τελικά είς βάρος του, φανερώνουν οί έκφράσεις:

Θνμός τοϋ χωρκάτη, ζημιά τοϋ πονντζιοϋ (= τσέπης) τον (Κύπρος)
Ό χωριάτης άν θνμώση, τή σακκούλα τον θά σκίση (Λάστα)

Ώς ολιγόνους ό χωρικός άσκεΐ κακήν οίκονομίαν, όπως λέει ένα πελοποννησιακό
γνωμικό:

'Ακριβά πονλ' ό χωριάτης καϊ θαρεΐ πώς διαφορίζει (= πώς έχει όφελος)
Καί μία κρητική παροιμία λέει:

Ό χωριάτης γιά 'νοϋς (= ένός) παρά πιπέρι χάνει τή μαγερειά τον.

10. Τό «σκοινί τοΰ χωριάτη» μέ τήν έννοια τής οικονομίας καί άδικαιολόγητης φειδοΰς έδωκε
καί τήν κυπριακή παροιμία με τό σοινϊν τον χωρκάτη στόλ λάκον εγ κατεβαίνεις, δηλ. δέν έπιτυγ-
χάνεται άποτέλεσμα χωρίς έξοδα.
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ιγ) άνθρωπος πού, άκριβώς έπειδή άγνοεΐ τό συμφέρον του, ζημιώνεται γιατί
μεριμνά καί άσχολεΐται μέ ξένες υποθέσεις παραμελών τις δικές του.
Τό φτωχό καί το χωριάτ ξένες έγνοιες τούς σκοτίζουν (Ιωάννινα)
Τό φτωχό και τό χωριάτη ξένες έννοιες τόν γερνάνε (βόρ. Μάνη)
Τό ζουρλό και τό χωριάτη ξένη έννοια τόν γερνάει (Γορτυνία, Βραχνέικα)
Τόν ζουρλό κί τού χουριάτ9 ξέν πόν τούν γιράζουν ('Ιωάννινα, Φθιώτις)
Τό λωλό καί τόν χωριάτη ξένοι πόνοι τόν γεράζουν ("Ηπειρος)
Τό ξουτό καί τό χωριάτη ξένοι πόνοι τόν γεράζουν (Κέρκυρα)
Ξένες έγνοιες γερνούν τό ξάτη (= γάτο),
κι οί τό %άτη, μά και τό χωριάτη (Μόδι Χανίων)

Έν τούτοις, δταν θέλη νά έπιτύχη στις ύποθέσεις του, μέ τήν αφέλεια πού τόν δια-
κρίνει έπιδεικνύει άπρεπή συμπεριφορά:

Έταξαν τού χωρκάτη βούδιν τζ9 έπιασεν τό σοινίν τζ' έβούραν (— έτρεχε)

(Κύπρος)

ιδ) άνθρωπος εύπιστος λόγω έλλείψεως έξυπνάδας έκ μέρους του, ήλίθιος.
Περιπαίζω τόν χωριά την νά τόν έχω πάντ άργάτην (Κάρπαθος)
Γέλανέ τον τό χωριάτη νά τόν έχης δταν θέλης (Επτάνησα)
Γέλαγε τό χωριάτη νά τόν έχης πάντα φίλο (Πάτραι)
Χωριάτη έκαλόπιασες; Τόν έχεις στή γωνιά σου (Πάτραι)

ιε) ματαιόδοξος πού κολακεύεται εύκολα.

Παίνιψ9 τού χουριάτ νά ξέρ9 νά καμαρών (Ιωάννινα)
Νά είναι άρα γε πρός έπαινον του χωρικού γιά τήν όλιγάρκειά του ή ειρωνική είς
βάρος του ή κυπριακή παροιμία το καφαρτίν11 τού χωρκάτη, ένα ψουμίν τζ9 ένα κομ-
μάτιν ;

"Οπως ε'ίπαμε στήν άρχή τοΰ παρόντος, οί παροιμίες καί τά γνωμικά πού μέμ-
φονται τόν χωρικό δέν μπορεί νά είναι δημιουργήματα τών ίδιων τών χωρικών. "Αν
έξετάσωμε τούς τόπους προελεύσεως τών παροιμιών-γνωμικών πού περιλαμβάνονται
σ' αύτή τή μελέτη — έχοντας βέβαια ύπ' όψει μας ότι τά δημιουργήματα αύτά, όπως
καί τά δημοτικά τραγούδια καί άλλα λαϊκά πνευματικά προϊόντα μεταδίδονται άπό
τόπον σέ τόπο καί γίνονται μέ τόν τρόπο αύτό πανελλήνιας σχεδόν καί παλλαϊκής
χρήσεως— θά διαπιστώσωμε ότι προέρχονται, κατά τό πλείστον, άπό περιοχές τοΰ
έλληνόγλωσσου χώρου όπου, γιά διαφόρους λόγους, ή διάκρισις τών κατοίκων σέ κοι-

11. καφαρτιν — πρόγευμα (<τουρκ. kahvalti). Ή παροιμία έκφέρεται καί ώς μπούκωμα τοϋ
χωρκάτη κλπ.
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νωνικές τάξεις ήταν αρκετά έντονη12. Τό 28% περίπου τών παροιμιών-γνωμικών τής
μελέτης αυτής προέρχεται άπό τήν Κρήτη καί τά Επτάνησα καί 14% περίπου άπό
τήν Κύπρο. 'Ακολουθούν μέ μικρότερα ποσοστά νησιά τοΰ Αιγαίου μέ άνεπτυγμένο
ναυτικό βίο καί σημαντικόν άριθμό άστικοποιημένων οικογενειών (Χίος, Άνδρος κ.ά.)
καί πόλεις επίσης μέ υψηλό ποσοστό άστικών οικογενειών ('Ιωάννινα, Σμύρνη κ.ά.).
'Απεναντίας, δέν βρίσκονται άποθησαυρισμένες στάάρχεΐατοΰ Ίστορικοΰ Αεξικοΰ καί
τοΰ Κέντρου Λαογραφίας παροιμίες καί γνωμικά σχετικά μέ τόν χωρικό άπό περιο-
χές όπως ή δυτ. Θράκη, ή Θεσσαλία, μεγάλο μέρος τής Στερεάς Ελλάδος, τής Πελο-
ποννήσου, τής 'Ηπείρου, τής Εύβοιας καί τής Μακεδονίας καθώς καί άπό τά νησιά
Σάμος καί Λήμνος. Ώς πρός τή Μακεδονία, άξιοσημείωτη είναι ή παρουσία έκφρά-
σεων πού μας άπασχολοΰν στόν κάμπο τής 'Ημαθίας καί γενικά σέ περιοχές μέ άνέ-
καθεν γηγενείς καί έλληνογλώσσους κατοίκους (Σέρρες, περιοχές τών νομών Κοζά-
νης καί Θεσσαλονίκης). Τό ποσοστό τών μακεδονικών εκφράσεων τοΰ corpus μας
άνέρχεται στό 5,5% τοΰ συνόλου. Δέν πρέπει πάντως νά μας διαφεύγη τό γεγονός
ότι ή μεγαλύτερη ή μικρότερη έκπροσώπησις τών διαφόρων περιοχών τής χώρας στό
corpus αύτό οφείλεται καί στό ότι άλλες άπό αύτές εύτύχησαν νά ερευνηθούν γλωσσο-
λαογραφικά περισσότερο έπισταμένως άπό τις άλλες έκ μέρους τών συλλογέων τοΰ
σχετικοΰ ύλικοΰ.

12. Στό corpus μας δέν ύπάρχει παροιμία άπό τά Κύθηρα άναφερόμενη στόν χωριάτη. Ή
προσωπική μας έρευνα στό νησί έδειξε ότι οί κάτοικοί του γνωρίζουν τήν φράσι «δόσε θάρρος
στό χωριατάκι καί θ' άνέβη στό κρεβάτι», άλλά τή θεωρούν «όχι τσιριγώτικη», άλλά φερμένη
«άπ* 6ξω». Γνωρίζουν έπίσης τό γνωμικό «άδύνατό 'ναι νά γενή χοίρου μαλλί μετάξι μουδέ
χωριάτη τό παιδί νάχη άνθρωπιά καί τάξι», έχουν όμως τή*> πεποίθησι οτι αύτό είναι κρητι-
κής προελεύσεως.



RÉSUMÉ

L'image du paysan à travers les proverbes du peuple grec

par Nicolas G. Contossopoulos Ph. D.

Les proverbes et les maximes populaires grecs qui se réfèrent aux pay-
sans, à leur caractère et à leur comportement dans la société, sont nombreux.
Ils expriment, presque tous, un mépris, une méfiance et même une attitude
hostile vis-à-vis des villageois. C'est à cause de cette attitude que le mot χω-
ριάτης (paysan) est devenu, dans la langue commune néo-grecque, synonyme
de grossier, impoli, laissant place au terme χωρικός, d'origine savante, pour
exprimer le paysan au sens propre.

D'après les proverbes et les autres dictons populaires le concernant, le
paysan (χωριάτης) est une personne d'un rang inférieure de la société, puisqu'
il vit dans un village (χωριό), c'est-à-dire dans une petite communauté de
gens d'une même situation sociale et d'une culture arriérée. Il y a des expres-
sions proverbiales qui recommandent le comportement rude envers les pay-
sans. Voici les traits du caractère et de la personnalité du paysan, toujours d'a-
près les proverbes et les maximes de la tradition populaire néo-hellénique:

Le paysan est un individu inculte et à l'esprit étroit. 'A cause de son ori-
gine modeste, de son manque d'instruction et de son mauvais caractère, il ne
peut pas s'élever au-dessus de sa condition sociale. Il est condamné par nature
à rester paysan à jamais. Si, par hasard, il arrive à améliorer sa condition du
point de vue économique par exemple, il ne peut pas se débarasser de ses habi-
tudes grossières qui traduisent son origine humble. Un maxime très répandu
chez les Grecs des îles dit que même un saint d'origine villageoise ne mérite pas
le respect et l'honneur de la part des chrétiens.

Le paysan a de mauvaises habitudes et ne peut pas changer de comporte-
ment. Même ses enfants ne peuvent pas devenir des gens civilisés. Le nombre
des proverbes et des maximes qui ont trait à la difficulté des paysans à s'adap-



122

NIK. Γ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ter aux conditions d'une vie différente de celle des ruraux est assez élevé. Très
nombreux sont aussi les dictons populaires se rapportant au langage grossiér,
aux manières impolies et au comportement maladroit des paysans quand ils se
trouvent dans un milieu social qui n'est pas le leur. Elle connaît une diffusion
presque panhellénique l'expression proverbiale d'après laquelle le paysan très
souvent abuse de la gentillesse des autres, mal élevé qu'il est, et prend facile-
ment des licences qui le font dépasser les limites de la bienséance et le rendent
impudent et grossièrement indiscret.

Le paysan est cupide, il a un caractère exigeant et ingrat. Il manque d'a-
mour-propre. Il est malpropre et de présence non soignée. Ses sentiments sont
instables. On ne peut pas lui faire confiance. Sa lenteur d'esprit le rend entêté;
on s'entend donc difficilement avec lui. Même entre eux les paysans s'enten-
dent avec difficulté et rares sont les cas où ils se mettent d'accord sur quelque
chose. Toute tentative pour changer les mauvais traits de leur caractère est
vaine.

Le paysan est chicaneur et pauvre d'esprit; il ne voit pas la réalité et il
fait des projets erronés et insensés. Ά cause de cela, il est souvent étourdi et
parle sans réfléchir au détriment de son propre intérêt. Sa réaction dans les
circonstances difficiles de la vie manque son but et finit par tourner contre
lui. Son manque d'intelligence Γ amène à gérer mal ses finances. Sa curiosité
le conduit à se mêler des affaires des autres. Enfin, le paysan est une personne
crédule et imbécile qui, dans sa vanité, peut devenir exploité par les gens qui
le flattent.

On ne peut pas, à notre avis, considérer les dictons populaires qui donnent
une mauvaise image du paysan comme des produits de l'esprit villageois, c'est-
à-dire comme des expressions fabriquées par des gens de la même catégorie so-
ciale que ceux qui sont méprisés et calomniés dans les proverbes et les maxi-
mes cités dans cet article. Malgré le caractère patoisant de la langue des ex-
pressions en question, celles-ci doivent être interprétées comme des constata-
tions faites par des non-paysans, par des citadins provinciaux ayant des rela-
tions avec la classe paysanne, ou bien par des ruraux parvenus et désireux de
se faire distinguer des gens des campagnes, dont ils détestent le mode de vie et
la mentalité qui, pourtant, autrefois était aussi la leur.
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ΤΟ ΠΑΡΩΝΥΜΙΟ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου χωριού της Ν. Ιταλίας (Γκαλλιτσιανό)

Εμείς εδώ έχουμε το ίδιο επώνυμο, συχνά και το ίδιο όνομα. Έτσι, όταν ανα-
φερόμαστε σε κάποιον, χρησιμοποιούμε κατευθείαν το παρατσούκλι, ούτε καν
το όνομα. Διαφορετικά, θα καθόμασταν εκεί να μιλάμε στον αέρα, χωρίς κανείς
να καταλαβαίνει για ποιον πρόκειται. Υπάρχουν τα οικογενειακά παρατσούκλια
που ξεκινούν από τον παππού και φθάνουν στον εγγονό και το δισέγγονο. Για
παράδειγμα, από το «Bistiàno» [Sebastiano ] που είναι ο ιδρυτής της ράτσας,
έχουμε τη «Bistiànena» που είναι η γυναίκα του, το «Bistianàci» που είναι ο
γιός του, την «Bisîiànèddhena» που είναι η θυγατέρα του, το «Bisîianachci»
που είναι ο εγγονός, τη «Bistianeddèddhena που είναι η εγγονή, το «Bistina-
cucàci» που είναι ο δισέγγονος, τη «Bistianeddeddùnena» που είναι η δισέγ-
γονη (συνέντευξη 25.8.84).

Με τα λόγια αυτά ένας νέος άνδρας, ηλικίας 33 ετών, εξηγεί για ποιο λόγο αυτός
και οι συγχωριανοί του στο Γκαλλιτσιανό κάνουν χρήση του παρωνυμίου (παρατσου-
κλιού) και όχι του ονόματος ή του επωνύμου. Ο λόγος είναι σαφής: όλοι σχεδόν έχουν
το ίδιο επώνυμο, συχνά και το ίδιο όνομα. Η συνωνυμία προβάλλεται ως ο κύριος
λόγος, όπως όμως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι ο μοναδικός. Ένα άλλο σημαντικό
στοιχείο που προκύπτει από μια προσεκτική ανάγνωση των λόγων του είναι ότι το
παρωνύμιο αποτελεί ένα πλήρες ονοματοδοτικό σύστημα, το οποίο με ειδικά κατα-

* Φιλόλογος, απεσπασμένη στο Κ.Ε.Ε.Λ. κατά τα έτη 1996 και 1997.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I.A. : Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών

ΙΛΕΙΚΙ : Ιστορικό Λεξικό των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας

TNC : Testi Neogreci di Calabria



124

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

>ηκτικά επιθήματα καθορίζει τη θέση του κάθε ατόμου στο εσωτερικό της οικογέ-
νειας και της συγγένειας, ξεκινώντας από τον παππού και φθάνοντας στα δισέγγονα.

Τόσο η γλωσσολογική όσο και η ανθρωπολογική έρευνα —η καθεμιά από τη
δική της σκοπιά— έχουν αποδείξει τη γενικευμένη χρήση των παρωνυμίων (ανθρώ-
πων και τόπων) σε πολλές κοινωνίες της Ιταλίας, της Ελλάδας και αλλού1. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις η χρήση αυτή ερμηνεύεται ως ανάγκη διάκρισης μεταξύ
ατόμων που φέρουν το ίδιο όνομα, σε άλλες έχει επισημανθεί και αναλυθεί η στενή
σχέση μεταβίβασης παρωνυμίου και περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση του
Γκαλλιτσιανού, το υψηλότατο ποσοστό συνωνυμιών υπαγορεύει την ευρεία δημιουρ-
γία παρωνυμίων, τα οποία επιτελούν και δύο άλλες βασικές λειτουργίες: τον καθορι-
σμό της γενεαλογικής ταυτότητας ενός ατόμου και την κοινωνική ταξινόμησή του.

1. Η κοινότητα αναφοράς

Το Γκαλλιτσιανό είναι ελληνόφωνο χωριό της επαρχίας του Ρηγίου της Καλα-
βρίας στη Νότια Ιταλία. Βρίσκεται προς την πλευρά του Ιονίου στο Νότιο Ασπρο-
μόντε, σε υψόμετρο 621 μέτρων. Αποτελεί συνοικισμό του Δήμου του Κοντοφουρίου,
το οποίο χτίστηκε κατά [τη βυζαντινή περίοδο κοντά στην αρχαία αποικία των
Αοκρών Περίπολη. Απέχει από αυτό 9 χλμ. Έως και τις αρχές της δεκαετίας του '60
η οικονομία της κοινότητας στηριζόταν στην κτηνοτροφία και τη γεωργία. Με τη
μεγάλη μεταναστευτική ροή. που σημειώνεται στην Ιταλία από τα μέσα της δεκα-
ετίας του '50 προς τα βιομηχανικά κέντρα του Βορρά και την Ελβετία, αρκετοί εγ-
καταστάθηκαν στο Reggio di Calabria (το αρχαίο Ρήγιο), μερικοί έμειναν οριστι-
κά στους τόπους μετανάστευσης (Domodossola, Milano, Verona, Ελβετία), άλλοι
επέστρεψαν στο χωριό. Οι σημερινοί κάτοικοι εργάζονται στη Δασική Υπηρεσία ως
εργάτες, άλλοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και ελάχιστοι μεταναστεύουν για
μικρά χρονικά διαστήματα στην Ελβετία. Το 1984 το χωριό αριθμούσε 251 κατοί-
κους κατανεμημένους σε τρεις οικισμούς: Γκαλλιτσιανό, Βούτσιτα (Νέο Γκαλλι-
τσιανό), Mangiagala. Τόν Ιανουάριο του 1997, σύμφωνα με την τελευταία απο-

1. Όσον αφορά τις ιταλικές ανθρωπολογικές έρευνες σημειώνουμε ενδεικτικά: M a b i 1 i a
1980, Mi ni eu ci 1981: 75-105, 1983, Arioti 1988:107-110, Sellan 1983. Για τον ελ-
λαδικό χώρο βλ. Τουντασάκη (1995) και για πληρέστερη βιβλιογραφία σχετικά με το πα-
ρωνύμιο στις κοινωνίες του Αιγαίου στην ίδια, σ. 112, υποσημ. 4. Από τους πρώτους ανθρωπολόγους
που εφάρμοσαν τις μεθόδους της βρετανικής ανθρωπολογικής Σχολής σε ευρωπαϊκές κοινωνίες και,
εκτός των άλλων, προσέγγισαν και το παρωνύμιο από την ανθρωπολογική σκοπιά σημειώνουμε τον
Pitt - Rivers 1976, 162-176, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του '50 πραγματοποίησε ε-
πιτόπια έρευνα στο Alcalà, μικρή κοινότητα της Ανδαλουσίας στην Ισπανία.
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γραφή που η ίδια πραγματοποίησα στα πλαίσια λαογραφικής αποστολής με
εντολή της Ακαδημίας Αθηνών, οι κάτοικοι του χωριού ανέρχονταν σε 115. Από
αυτούς οι 79 διέμεναν στον παλαιό οικισμό (Γκαλλιτσιανό) και οι 36 στον νέο
(Βούτσιτα). Από τις αρχές του 1990 παρατηρήθηκε μια ραγδαία έξοδος προς την
παραλιακή κωμόπολη Condofuri Marina (Παραλία του Κοντοφουρίου), κυρίως
στην τοποθεσία Λιμάρα. Κι αυτό εξαιτίας της χρόνιας γεωγραφικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής απομόνωσης του χωριού. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η υδροδότηση έγινε
μόλις το 1985 και ακόμη μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα συγκοινωνιακό μέσο
που να το συνδέει με τον έξω κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων γνωρίζει την ελληνική τοπική διάλεκτο,
το γκρίκο ή γκρέκο, η οποία συμβιώνει με την τοπική ρωμανική και τα ιταλικά.
Πρόκειται δηλαδή για μια τρίγλωσση κοινότητα, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούν
τρεις διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες : ιταλικά, τοπική ρωμανική διάλεκτο,
ελληνική τοπική διάλεκτο.

Τα ιταλικά χρησιμοποιούνται από τα εγγράμματα μέλη της κοινότητας, κυρίως
στη σχέση τους με τους εκπροσώπους του κρατικού μηχανισμού (υπαλλήλους δημο-
σίων υπηρεσιών κλπ. ). Στήν καθημερινή επικοινωνία οι περισσότεροι χρησιμοποιούν
την τοπική ρωμανική διάλεκτο, η οποία αποτελεί και τον επικρατέστερο γλωσσικό
κώδικα επικοινωνίας. Η τοπική διάλεκτος χρησιμοποιείται κυρίως από τους ηλικιω-
μένους και των δύο φύλων. Σε ειδικές περιστάσεις όμως όχι μόνο οι ηλικιωμένοι,
αλλά η πλειοψηφία του πληθυσμού κάνει χρήση της ελληνικής τοπικής διαλέκτου,
αφού εδώ και χρόνια (τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες) αυτή επιτελεί τη
λειτουργία ενός μυστικού γλωσσικού κώδικα: στο εσωτερικό της κοινότητας παρουσία
ξένων, στα κοντινά αστικά κέντρα, αλλά και στους τόπους μετανάστευσης οι κάτοικοι
μιλούν ελληνικά κάθε φορά που θέλουν να μη γίνονται κατανοητοί από τον περί-
γυρο2.

2. Το σύστημα ονοματοδοσίας στο Γκαλλιτσιανό

Το επώνυμο, το όνομα και το παρωνύμιο είναι τα τρία συστατικά στοιχεία του
ονοματοδοτικού συστήματος, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.
Όμως οι συχνές συνωνυμίες τόσο σε επίπεδο ονομάτων, όσο και σε επίπεδο επωνύ-
μων όχι απλά αποδυναμώνουν αλλά ουσιαστικά εξαφανίζουν την όποια «αναγνω-
ριστική» λειτουργία των δύο πρώτων, ανάγοντας έτσι το παρωνύμιο σε κυρίαρχο στοι-

2. Αναλυτικά για τις περιστάσεις χρήσης της τοπικής ελληνικής διαλέκτου βλ. Π ε τ ρ ο-
πού λ ου 1995.
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χείο καθορισμού της ταυτότητας. Πριν όμως αναλύσω αυτό το φαινόμενο, θα ή-
θελα να κάνω μια σφαιρική παρουσίαση του ονοματοδοτικού συστήματος στη συγ-
κεκριμένη κοινωνία.

2.1. Το επώνυμο

Η ανασύσταση των γενεαλογιών που έκανα για το σύνολο των οικογενειών του
χωριού, χρησιμοποιώντας το υλικό των προφορικών μαρτυριών αλλά και αρχειακές
πηγές —ληξιαρχικές πράξεις γάμου (1809-1990), γέννησης (1820-1841), θανάτου
(1880-1940)— αποδεικνύει ότι τα επώνυμα που επαναλαμβάνονται από γενεά σε γε-
νεά τουλάχιστον για τους δύο τελευταίους αιώνες είναι ελάχιστα, παραμένοντας στην
πλειονότητά τους τα ίδια. Το 1984 τα επώνυμα που κατέγραψα στο Γκαλλιτσιανό ήταν
εξαιρετικά περιορισμένα (σήμερα ακόμη περισσότερο). Αυτό φαίνεται καλύτερα στον
επόμενο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Επώνυμα που απαντούν στο Γκαλλιτσιανό
(συμπεριλαμβάνονται και οι οικισμοί Βούτσιτα και Mangiagala)

Επώνυμα Αριθμ. ατόμ. Επώνυμα Αριθμ. ατόμ.
Nucera 165 Caridi
Rodà 24 Mangiola 1
Navella 16 Iaria 1
Romeo 12 Tornesi 1
Condemi 12 Stilitano 1
Maesano 8 Perrone 1
Zappia 3 Errante 1
Pangallo 2 Casile 1
Palamara 1

Σύνολο 251

Σημείωση: Χρησιμοποιώ τα στοιχεία της απογραφής που η ίδια πραγματοποίησα κατά τον πρώτο
χρόνο της επιτόπιας έρευνάς μου (1984), όταν ο πληθυσμός —σε σχέση με τον σημερινό—.ήταν
περισσότερο συμπαγής.

Όπως βλέπουμε, το επικρατέστερο είναι το Nueera, αφού καλύπτει το μεγαλύ-
τερο ποσοστό του πληθυσμού (65,7% ). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τα υπόλοιπα,
τα περισσότερα δηλώνουν άτομα «ξένα» (forestieri), καταγόμενα δηλαδή από άλλες
περιοχές και που είτε τα ίδια είτε κάποιος πρόγονος τους είχε παντρευτεί στο Γκαλλι-
τσιανό και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί, γίνεται σαφής ο εξαιρετικά
περιορισμένος αριθμός των επωνύμων. Οι Iaria και Stelitano κατάγονται από το
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Roccaforte, οι Zappia από το Africo, ο Tornesi από την πόλη της Νότιας Ιταλίας
Formia, οι Mangiola, Caridi και Perrone από το Κοντοφούρι, οι Romeo από το
Ρογούδι και οι Maesano από το S. Lorenzo. Από το σύνολο των επωνύμων, τα
Roda (Ροδάς), Caridi (Καρύδης), Pangallo (Πάγκαλος), είναι ελληνικής προέλευ-
σης, τα υπόλοιπα λατινικής3.

Η σταθερή παρουσία των επωνύμων αυτών, ήδη από τον περασμένο αιώνα, εξη-
γείται από τις γαμήλιες πρακτικές που οι άνθρωποι του Γκαλλιτσιανού ακολουθούν.
Οι γάμοι συνάπτονταν και συνάπτονται μέχρι σήμερα μεταξύ συγχωριανών (κοινο-
τική ενδογαμία) και κυρίως μεταξύ συγγενών (συγγενειακή ενδογαμία). Ο κατά προ-
τίμηση σύζυγος —κατά τον ορισμό που έχει δώσει ο Levi-Strauss (1978: 11) —
επιλέγεται από την ομάδα των πρώτων εξαδέλφων, πατροπλευρικών ή μητροπλευρι-
κών. Οι κανόνες μεταβίβασης της κτηματικής περιουσίας αλλά και η γεωγραφική απο-
μόνωση είναι οι κύριοι λόγοι που ερμηνεύουν μια τέτοια επιλογή. Δεδομένων των εξαι-
ρετικά δύσκολων συνθηκών ζωής, έως και τα μέσα περίπου της δεκαετίας του *60, οι
συγγενικές ομάδες μέσα από συγκεκριμένες γαμήλιες στρατηγικές φρόντιζαν να διατη-
ρούν την κτηματική περιουσία, συνήθως ελάχιστη, στο εσωτερικό της δικής τους στε-
νής συγγένειας, καταφεύγοντας στη σύναψη γάμων μεταξύ συγγενών. Το πεδίο επιλογής
επεκτείνεται και σε ξαδέλφια διαφορετικών βαθμών (δεύτερα, τρίτα και τέταρτα).
Κι αυτό σήμερα υπαγορεύεται όχι πια για λόγους μεταβίβασης της περιουσίας αλλά
εξαιτίας της γεωγραφικής απομόνωσης του χωριού, η οποία, εκ των πραγμάτων, επι-
φέρει και περιορισμό της τοπικής γαμήλιας αγοράς. Απόρροια της συγγενειακής και

3. Στα άλλα ελληνόφωνα χωριά απαντούν και τα επώνυμα: Tripodi (Τριπόδης), Crupi
(Κουρούπης), Crisafi (Χρυσάφης), Scordo (Σκόρδος), Crissopuli (Χρυσοπούλης ) κ.ά. Στην ευρύ-
τερη περιοχή της νότιας Καλαβρίας είναι ευρέως διαδεδομένα πολλά ελληνικά επώνυμα όπως:
Cannatà (Κανατάς), Coscinà (Κοσκινάς), Falcomatà (Χαλκωματάς), Zuccalà (Τσουκαλάς),
Logo téta (Λογοθέτης), Sinclitico (Συγκλητικός), Zangâri (Τσαγκάρης), Papalia (Παπαη-
λίας), Papajanni (Παπαγιάννης), Papandria (Παπαντρέας), Traclô (Τρακλός= ξαπλωμέ-
νος, στα ελληνικά της Καλαβρίας), Tranô (Τρανός), Condo (Κοντός), Condrô (Χοντρός),
Pirrô (Πυρρός, Κόκκινος), Sgrô (Σγουρός), Spanô (Σπανός), Nisticô (Νηστικός), Rodinô
(Ροδινός), Cuzzopodi (Κουτσοπόδης), Cuzzomiti (Κουτσομύτης), Monorchio (Μονόρχις), Ozimo
(Όψιμος) κ.ά. Βλ. σχετικά R Ο h 1 f s 1979: 12. Αλλά και στη Σικελία απαντούν πολλά ελληνικά
επώνυμα όπως: Accarpio (Ευκάρπιος), Achille (Αχιλλέας), Adamantino (Αδαμάντινος), Adone
(Άδωνις), Agesilao (Αγησίλαος), Calzà (Καλτσάς), Camalô (Χαμηλός), Ciaramitaro (Κε-
ραμιδάς), Fasulo (Φασούλης), Jàcono (Διάκονος), Iorio (Γιώργης), Ipollito (Ιππόλυτος), Lala
(Λάλας), Manoli (Μανόλης), Meli (Μέλης), Melodia (Μελωδίας), Nastasi (Αναστάσης), Palla-
dio (Παλλάντιος), Peronaci (Πηρουνάκης), Riga (Ρήγας), Starace (Σταυράκης), Staropoli
(Σταυρόπουλος) κ.ά. Βλ. R ο h 1 f s (1974: 233-244, 1979:12).
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κοινοτικής ενδογαμίας είναι η ύπαρξη δεσμών συγγένειας ανάμεσα σε όλους σχεδόν τους
κατοίκους —«εμείς εδώ είμαστε μια αλυσίδα από συγγενείς», λένε χαρακτηριστικά—
και η, ως εκ τούτου, μη ανανέωση των επωνύμων. Παλαιότερα, όταν ο πληθυσμός του
χωριού ήταν μεγαλύτερος (440 άτομα το 1826, 418 το 1843, 511 το 1921, 481 το
1964, 350 το 1974), υπήρχαν και άλλα επώνυμα μικρής εμβέλειας : Angelone, Zin-
dato, Pizzi, Fasile, Plutino, Mandalari, Autelitano, Migliorini.

Τα επώνυμα μεταβιβάζονται πατρογραμμικά. Η γυναίκα μετά το γάμο δια-
τηρεί πάντα το οικογενειακό της επώνυμο, δεν μπορεί όμως να το μεταβιβάσει στα
παιδιά της. Αυτά κληρονομούν το επώνυμο του πατέρα, με αποτέλεσμα να ευνοεί-
ται αποκλειστικά και μόνο η πατρογραμμική πλευρά και η συνέχειά της στο χρόνο.
Αποτελεί, άλλωστε, κοινή πεποίθηση ότι το αίμα της γενιάς μεταφέρεται μόνο μέσα
από την πατρική γραμμή, δηλαδή αποκλειστικά μέσω των αρσενικών απογόνων.

Μια ειδική κατηγορία επωνύμων αποτελούν αυτά που δηλώνουν νόθα καταγωγή
των φορέων τους και δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμιά από τις γνωστές οικογένειες
της περιοχής. Θα σταθούμε για λίγο στο θέμα των νόθων, αφού αποτελεί τεράστιο
κεφάλαιο γιά πολλές κοινωνίες του Ιταλικού Νότου.

2.1.1. Τα επώνυμα των νόθων

Το φαινόμενο των νόθων ήταν αποτέλεσμα τόσο της αυστηρής ταξικής ενδο-
γαμίας όσο και του θεσμού της αρρενοπρωτοτοκίας (maggiorascato ). Σύμφωνα
με το θεσμό αυτό, στις οικογένειες των μεγάλων γαιοκτημόνων που εκπροσωπού-
σαν την άρχουσα τάξη και που στο Γκαλλιτσιανό δεν ξεπερνούσαν τις τρεις - τέσσε-
ρις, παντρευόταν ένα μόνο αρσενικό παιδί, συνήθως το μεγαλύτερο (maggiore), το
οποίο οριζόταν και κληρονόμος της κτηματικής περιουσίας. Οι υπόλοιποι έμεναν
ανύπαντροι με συνέπεια να συνάπτουν σχέσεις με γυναίκες κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων (συζύγους μεταναστών στην Αμερική, χήρες θυμάτων πολέμου κλπ. ).
Καρπός των σχέσεων αυτών ήταν τα νόθα, ονομαζόμενα μουλάρια ή μουλαράκια στο
τοπικό ελληνικό ιδίωμα4. Ο θεσμός της αρρενοπρωτοτοκίας, αρκετά διαδεδομένος και

4. Σε μια τέτοια κοινωνική πραγματικότητα παραπέμπει ένα σκωπτικό δημοτικό τραγούδι
της Μπόβας, σύμφωνα με το οποίο οι Αμυγδαλιτάνοι (κάτοικοι της Αμυγδαλέας) θεωρούνται όλοι
μουλάρια (νόθοι):

Έρθα να τραβονδίω αν bo San Bestiano
απ ώθε να κούει όλ' η Αμνά-άαλία
να σας είπω να 'ρτετε σαν άνω
με runghe, με πελέκια, με ραά-dia
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σε άλλες χώρες, όπως Αγγλία, Γαλλία κλπ., απαντά σε κοινωνίες όπου οι γεωργι-
κοί πόροι είναι περιορισμένοι και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυ-
νατόν η διαίρεση της κτηματικής περιουσίας, γι* αυτό και ορίζεται ένας και μονα-
δικός κληρονόμος, συνήθως ο πρωτότοκος5. Στην Ιταλία, αν και επισήμως είχε κα-
ταργηθεί από τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, σε αρκετές περιοχές του
Νότου βρισκόταν σε ισχύ (αν και αρκετά περιορισμένη ) έως τις δεκαετίες 1930-19406.

Στο Ληξιαρχείο τα νόθα καταχωρούνται ως proietti (πεταμένα, απορριπτέα),
esposti (εκτεθειμένα), figli di genitori ignoti (παιδιά αγνώστων γονέων), figli di
padre incerto (παιδιά ακαθόριστου πατέρα), figli dello Stato (παιδιά του Κρά-
τους). Η καταχώρηση ακολουθούσε συγκεκριμένη διαδικασία. Λίγες μέρες μετά τη
γέννηση ενός φυσικού (νόθου ) παιδιού, παρουσιαζόταν μαζί με αυτό στο Δημαρχείο
η balia (τροφός, παραμάνα), η γυναίκα δηλαδή που θα αναλάμβανε την ανατροφή
του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου του Κοντοφουρίου που εξέτασα, η ληξιαρ-
χική πράξη γέννησης ενός νόθου συντασσόταν ως ακολούθως:

Το έτος (...) εμφανίστηκε η... [όνομα της τροφού], η οποία μου παρουσίασε
ένα μωρό, γένους (...) που από το παρουσιαστικό φαίνεται να είναι τεσσάρων
ημερών και δήλωσε ότι το βρήκε έξω από την πόρτα της, τυλιγμένο με καθαρά
ρουχαλάκια, όπως ακριβώς μου το παρουσίασε. Εγώ, αφού βεβαιώθηκα ότι ούτε
στο σώμα του, ούτε στα ρούχα του υπήρχε κάποιο σημάδι από το οποίο μπορεί
κάποιος να το αναγνωρίσει, του έδωσα το όνομα (...) και το παρέδωσα σ αυτήν,
υπό την ιδιότητα της τροφού, έχοντας η ίδια προσφερθεί για κάτι τέτοιο.

Ο ληξίαρχος επινοούσε ένα όνομα που σύμφωνα και με τις διατάξεις του ιταλικού

τι ήρτα να σας είπω ποία εν η razza
ραυννομένοι αν άην Αμυά-άαλία
κι α θ-θέλητε να οίρορρέητε τη razza,'
όλοι μουλάρια του Mad-dà και του αά-0ατίου

(Ήρθα να τραγουδήσω από τον 'Αγιο Σεμπαστιάνο [πολιούχος άγιος της Αμυγδαλέας]/ για να
μ' ακούσει όλη η Αμυγδαλέα/ να σας πω να 'ρθείτε εδώ πάνω / με κλαδευτήρια, με τσεκούρια, με
ραβδιά / γιατί ήρθα να σας πω ποια είναι η γενιά (τους ) / ω κουρελήδες της Αμυγδαλέας ! / όλοι
[τους] είναι νόθα του Maddà και του Ηγούμενου), TNC, 327. Maddà (γαλλική προφορά του ονό-
ματος Antonello de Malda) ήταν μεγάλος γαιοκτήμονας του Μεσαίωνα που ασκούσε στις γυναίκες
το δικαίωμα της πρώτης νύχτας (jus primae noctis). Για τα πειράγματα μεταξύ ελληνοφώνων
χωριών, όπως απορρέουν μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, βλ. Πετροπούλου 1994α.

5. Βλ. Goody 1984: 144.

6. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα των νόθων στον ιταλικό Νότο βλ. Ρ i s e 11 i
(p981: 53-61).
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αστικού κώδικα δεν έπρεπε να έχει καμιά σχέση με τα συνήθη της περιοχής, ώστε να
μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η πατρότητα7. Τα νόθα που καταχωρήθηκαν στα Μη-
τρώα του Δήμου του Κονάοφουρίου, στον οποίο υπάγεται το Γκαλλιτσιανό, για το
έτος 1872 φέρουν τα παρακάτω επώνυμα: Larosa, Maori, Grimaldi, Perpiglia,
Florido, Calabrô, Zerbi, DellOliva, Barone, Morelli, Toscano, Errante (χαμέ-
νος, περιπλανώμενος)8 κ.ά. Από τις 83 συνολικά γεννήσεις του έτους αυτού, οι 15,
δηλαδή το 19% περίπου, αντιστοιχούν σε γεννήσεις νόθων. Από αυτά, ένα μόνο κατά-
γεται από το Γκαλλιτσιανό. Συνήθως, η ληξιαρχική πράξη γέννησης τόσο για τα νόθα
όσο και για τα γεννηθέντα από τη νόμιμη σύζυγο, εξαιτίας του υψηλού δείκτη αναλ-
φαβητισμού, υπογραφόταν μόνο από τον ληξίαρχο. Παρατηρήθηκε επίσης, αν και
σπάνια, το φαινόμενο γονείς που βρισκόντουσαν σε δεινή οικονομική κατάσταση, να
δηλώνουν τα παιδιά τους ως νόθα, για να μπορούν να εισπράττουν μια μικρή χρημα-
τική επιχορήγηση από το κράτος, το λεγόμενο baliatico, που δινόταν σε κάθε οικογέ-
νεια που αναλάμβανε την ανατροφή ενός τέτοιου παιδιού. Τελευταία δείγματα του φαι-
νομένου των νόθων στο Γκαλλιτσιανό διαπιστώνονται κατά τις δεκαετίες 1930-1940.

2.2. Το όνομα

Οι συχνές συνωνυμίες δεν αφορούν μόνο τα επώνυμα αλλά και τα βαπτιστικά ονό-
ματα. Είναι αυτό ακριβώς που λέει στην αρχή ο πληροφορητής μας: α Εμείς εδώ έχον-

7. Σχετικά με την ονοματοδοσία των νόθων, ο Rohlfs σημειώνει (1979: 11) ότι οι παπάδες
και οι ληξίαρχοι, όντας αναγκασμένοι να επινοούν ονόματα ουδέτερα, συχνά τα δανείζονταν από τη
λογοτεχνία, την ιστορία (Libia, Gorizia κλπ.), ή από ονομασίες χωριών ή πόλεων (Corleone,
Gaeta, Avellino, Potenza κλπ. ). Μερικά παραδείγματα επωνύμων που δίνει ο Rohlfs: Félicita
(Ευτυχία), Gloria (Δόξα), Di Donna (Της Γυναίκας), Dignoti (Των Αγνώστων), Di Dio (Του
Θεού), Delia Siepe (Του Θάμνου), Delle Stelle (Των Άστρων) κλπ. Συνηθέστατο στόν ιταλικό
Νότο είναι το επώνυμο Esposito (εκτεθειμένος). Όπως σημειώνει και πάλι ο Rohlfs (1979:
11, υποσ. 3) στον τηλεφωνικό κατάλογο της Νάπολης του 1976 ήταν καταχωρημένες 165 συν-
δρομήτριες με το όνομα Anna Esposito, 362 συνδρομητές με το όνομα Antonio Esposito και 375
Vincenzo Esposito.

8. Το Errante ήταν το πιο σύνηθες επώνυμο που δινόταν στα νόθα της ευρύτερης περιοχής
που μας αφορά. Άλλα επώνυμα νόθων της ελληνόφωνης περιοχής και πιο συγκεκριμένα της Bova
ήταν τα ακόλουθα: Suvarese, Camobrecu, Virgolitro, Cuzzodonti (Κουτσοδόντης), Virgoli
Malgeri, Amendola, Agrappidi (Άγριο απίδι, αχλάδι) Campagna (Εξοχή), Violi, Nasida (Νη-
σίδα), Albanese (Αλβανός), Cavassa, Papalia (Παπαηλίας), Arlecchino, Pinnia, Salvia (Φα-
σκόμηλο), Dolente (Τποφέρων), Spagnolo (Ισπανός), Trifonio, So tira (Σωτήρας), Paleologo
(Παλαιολόγος), Surizzo, Deangelis, Coleani, Cuzzocrea (Κουτσοκρέας). Τα επώνυμα αυτά έχουν
δημοσιευτεί από τον Μ Ο S i n ο 1981.
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με τα ιδία επώνυμα, συχνά καί τα ίδια ονόματα». Για το διάστημα που εξέτασα και τα
ονόματα παραμένουν, στην πλειοψηφία τους, σταθερά. Το γεγονός αυτό είναι συνυ-
φασμένο με το σύστημα μεταβίβασης των ονομάτων από γενεά σε γενεά. Τόσο οι
ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες), όσο και οι εκ πλαγίου αμφιπλευρικοί συγγενείς
(θείοι, θείες) είναι οι κατηγορίες από τις οποίες το νέο ζευγάρι αντλεί τα ονόματα
των παιδιών του. Έτσι, τα τέσσερα πρώτα παιδιά παίρνουν τα ονόματα των αμφι-
πλευρικών παππούδων και γιαγιάδων, ξεκινώντας πάντα από την πλευρά του πατέ-
ρα. Τα επόμενα παίρνουν τα ονόματα των θείων τους, δηλαδή των αδελφών (αναλό-
γως του φύλου ) του πατέρα και της μητέρας, ξεκινώντας και πάλι από την πλευρά
του πατέρα.

Μεταβιβαζόμενα κατ' αυτόν τον τρόπο τα ονόματα, όχι μόνο συνεχίζουν τη γε-
νεαλογική γραμμή της οικογένειας αμφιπλευρικά, αλλά συνδέουν και τα νεαρά μέλη
με τους συγγενείς, των οποίων φέρουν το όνομα. Ας δούμε τί λέει επ' αυτού ο πλη-
ροφορητής Ν. S.:

Αν ένα παιδί πάρει το όνομα του πατέρα μου, φυσικό είναι ο πατέρας μου να
έχει μεγαλύτερη αδυναμία στο παιδί αυτό, αφού κληρονομεί πλέον το όνομα της
οικογένειας που μεταδίδεται από τον πατέρα στο παιδί. Τό πρώτο παιδί παίρνει
πάντα το όνομα του παππού, είναι αυτό που συνεχίζει το όνομα της οικογέ-
νειας, το όνομα της ράτσας. Ανέκαθεν στο χωριό αυτό είχαμε προτίμηση στα
αρσενικά παιδιά. Αυτό δείχνει και το γεγονός ότι αρκετός κόσμος έκανε έξι
επτά παιδιά, ελπίζοντας ότι κάποιο από αυτά θα γεννηθεί αγόρι, ώστε να μη χαθεί
το κληρονομικό όνομα (συνέντευξη 13.4.85).

Η αμφιπλευρικότητα του συστήματος μεταβίβασης των ονομάτων δεν ισχύει,
όπως είδαμε, και για τα επώνυμα.

Το σύστημα μεταβίβασης των βαφτιστικών ονομάτων, αν και τηρείται με αυ-
στηρότητα, μπορεί ωστόσο νά διαταραχθεί, όταν ειδικές περιστάσεις το απαιτούν.
Για παράδειγμα, αν ένα παιδί πεθάνει μικρό, το αμέσως επόμενο θα πάρει το όνομά
του. Το ίδιο ισχύει αν αυτό συμβεί σε κάποιον από τους αδελφούς ή τις αδελφές των
γονέων. Αν η ημερομηνία γέννησης ενός παιδιού συμπέσει με την ημερομηνία εορτής
ενός αγίου, τότε το νεογέννητο μπορεί να πάρει το όνομά του, χωρίς αυτό να συνηθί-
ζεται ιδιαίτερα. Στο Γκαλλιτσιανό κατέγραψα μία μόνο περίπτωση αγιωνυμικού ονό-
ματος, εκείνο του αγίου Λεονάρντο, ο οποίος λατρευόταν στο χωριό έως και το 1944,
όταν μια από τις πιο καταστροφικές κατολισθήσεις κατέστρεψε ολοσχερώς την εκ-
κλησία που ήταν αφιερωμένη σ' αυτόν και βρισκόταν στην περιοχή Καλαμάκι.
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Σημαντικά γεγονότα της τοπικής και εθνικής ιστορίας έχουν επίσης σηματοδο-
τηθεί με ανάλογα ονόματα, τα οποία, αν και δεν υπακούουν σε κανένα εθιμικό κανόνα
ονοματοδοσίας, ωστόσο υπερισχύουν. Από τις περιπτώσεις που κατέγραψα, η πιο
χαρακτηριστική είναι του Paolo. Τό Δεκέμβρη τοΰ 1953 καταστροφικές βροχοπτώ-
σεις και κατολισθήσεις επέβαλαν την υποχρεωτική εκκένωση του χωριού. Η Nucera
Giovanna, αν και επίτοκος, ακολουθεί τους συγχωριανούς της στο ταξίδι προς τα
Gaeta (πόλη κοντά στη Ρώμη), όπου θα παρέμεναν για δύο περίπου χρόνια. Στη
διάρκεια του ταξιδιού, στην πόλη της Καλαβρίας Paola, οδηγείται εσπευσμένα στο
τοπικό νοσοκομείο, όπου και φέρνει στον κόσμο ένα αγοράκι, στο οποίο δίνονται
τρία ονόματα: Paolo από το όνομα της πόλης στην οποία γεννήθηκε, Biaggio κατά
παραφθορά της ιταλικής λέξης viaggio που σημαίνει ταξίδι και Francesco κατά
τη γενεαλογική γραμμή, δηλαδή το όνομα που θα έπρεπε να πάρει, σύμφωνα με τους
εθιμικούς κανόνες ονοματοδοσίας. Από τα τρία υπερίσχυσε το πρώτο, το οποίο έως
και σήμερα ανακαλεί στη συλλογική μνήμη το σημαντικό αυτό γεγονός της σύγχρο-
νης κοινωνικής ιστορίας του χωριού. Το ίδιο ισχύει και για το όνομα Gaetano που
δηλώνει τον καταγόμενο από την Gaeta. Το άτομο που ονομάζεται έτσι γεννήθηκε
στο στρατόπεδο προσφύγων «Vittorio Emmanuele III» της Gaeta, όπου φιλοξενή-
θηκαν οι πληγέντες από την κατολίσθηση. Αν και του είχε δοθεί και δεύτερο όνο-
μα, Settimo (Έβδομος, καθότι ήταν το έβδομο κατά σειρά παιδί της οικογένειας),
επεκράτησε το Gaetano.

Δεν υπερισχύουν, αντίθετα, ονόματα που σπάνε τη γενεαλογική αλυσίδα, χω-
ρίς όμως να συντρέχει σοβαρός λόγος. Αυτή είναι η περίπτωση της Laura. Σύμφωνα με
τους εθιμικούς κανόνες ονοματοδοσίας, θα έπρεπε να ονομάζεται Filippa από το όνομα
του μητροπλευρικού παππού της. Όταν όμως γεννήθηκε, ο πατέρας της αδυνατώντας
ο ίδιος να μεταβεί στο Κοντοφούρι, για να τη δηλώσει, ανέθεσε αυτό σ' έναν ανιψιό. Ο
ανιψιός, γοητευμένος την εποχή εκείνη από την ποίηση του Πετράρχη, έδωσε στην
εξαδέλφη του το όνομα της αγαπημένης του ποιητή: Laura. Όμως η τοπική κοινω-
νία, για την οποία το όνομα αυτό δεν σήμαινε απολύτως τίποτα, αποκατέστησε τη
«γενεαλογική τάξη», αποκαλώντας την με το «κανονικό» όνομα που θα έπρεπε να έχει:
Pina / Pinucia (υποκορ. του Filippa) και έτσι την ονομάζει μέχρι σήμερα.

Απαντούν και δύο περιπτώσεις ιστορικών ονομάτων: Attilio και Emilio προς
τιμήν των Βενετσιάνων αδελφών Bandiera, εθνικών ηρώων της Ιταλίας9. Σύμφω-
να με τη μαρτυρία ενός αδελφού τους, ο πατέρας τους, όντας «εραστής της Ιστορίας»

9. Δολοφονήθηκαν μαζί με άλλους στις 24 Ιουλίου του 1844 στην προσπάθειά τους να ανα-
τρέψουν το καθεστώς των Βουρβώνων στην Καλαβρία.
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έδωσε στα παιδιά του τα ονόματα αυτά. Τα άτομα που ονομάζονται έτσι, ζουν όλα
εκτός Γκαλλιτσιανού. Στα αρχεία απαντούν και τα ονόματα Ottavia, Galatea, Eleo-
nora, Beatrice. Τα βρίσκουμε μόνο στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. Ας δούμε
στη συνέχεια έναν πινάκα με τα ονόματα που απαντούν σήμερα στο Γκαλλιτσιανό:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κύρια ονόματα των κατοίκων του Γκαλλιτσιανού

Ανδρικά -  Γυναικεία Ανδρικά Γυναικεία
Domenico Domenica Leonardo Jolanda
Antonio Antonia Fortunato Elisabetta
Antonino Antonina Leo Teresa
Carmelo Giuseppina Giuseppe Maria
Giovanni Carmela Raffaele Callidea
Francesco Giovanna Andrea Rosalia
Bruno Francesca Sebastiano Carolina
Filippo Bruna Pietro Lucia
Michele Filippa Diego Cristina

Angela Saverio

Τα συνηθέστερα είναι: Domenico που αντιστοιχεί σε 16 άτομα, Giuseppe (14),
Raffaele (12), Antonino (11), Antonio (10), Leonardo (10), Carmelo (9), Fran-
cesca (8). Τα λιγότερο συνήθη είναι: Rosario, Andrea, Michele, Saverio, Angela,
Lucia, Jolanda, Gonfredo που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα μόνο άτομο.

Για να γίνει διάκριση ανάμεσα στα άτομα που φέρουν το ίδιο όνομα, εκτός" από
το παρωνύμιο, χρησιμοποιείται ο υποκοριστικός, θωπευτικός ή μεγεθυντικός τύπος
του βαφτιστικού ονόματος. Για παράδειγμα, αν το όνομα Carmela αντιστοιχεί σε
πέντε γυναίκες, τότε μπορούν να προσφωνούνται ως ακολούθως:Carmela, Carmelina,
Melina, Melèddha, Mela. Μερικά ακόμη παραδείγματα:

— Fancesca - Cicca - Ciccarèddha - Ciccola

— Giovanna - Gianna Giannèddha - Giannôla

— Antonia - Ntona - Ntonèddha - Ntonôla

— Maria - Mariiddha - Marold

— Elisabetta - Bettina, Betta, Bettinèddha

— Giuseppe: Peppi, Pepèddhi, Peppöna

— Francesco: Cicco, Ciccùci

— Carmelo: Melo, Melùci, Melèddho

— Antonio: Ntoni, Ntonàci, Ntonôli

— Leonardo: Nardo, Nardùci, Nardôli
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— Antonino: Nino, Niniici, Ninôli

— Filippo: Pippo, Ppèddha, Ppeddhöla

Συνήθως, ο μεγεθυντικός τύπος λειτουργεί και ως παρωνύμιο. Για την προσφώνη-
ση ενός προσώπου χρησιμοποιείται η κλητική του ονόματος στην υποκοριστική
μορφή του, της οποίας προτάσσονται τα προσαγορευτικά compare (κουμπάρε) για
τους άντρες, comare (κουμπάρα) για τις γυναίκες αλλά και τα υποκοριστικά τους
mare, pare αντιστοίχως. Στην πρώτη μορφή τους, την κανονική, χρησιμοποιούνται
όταν ανάμεσα στους συνομιλητές υπάρχει δεσμός πνευματικής συγγένειας που συνά-
πτεται με τα βαφτίσια ή τους γάμους. Στη δεύτερη, την υποκοριστική, χρησιμο-
ποιούνται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις10. Οι τιμητικές προσαγορεύσεις signorej
signora (κύριε / κυρία) χρησιμοποιούνται για άτομα ξένα προς την κοινότητα. Όπως
λέει ένας πληροφορητής μας, «ο τρόπος αυτός προσφώνησης δεν είναι δικός μας.
Χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις [signore/signora ] μόνο για κάποιον ξένο που θα
έρθει στο χωριό». Μερικά παραδείγματα προσφώνησης, που η τοπική κοινωνία χρη-
σιμοποιεί:

— Compare / Pare Ppè / Fill (Filippo)

— Compare / Pare Pè / Pepe (Giuseppe)

— Compare / pare Sciavè (Saverio)

— Compare / pare Bischià (Sebastiano)

— Compare / pare Brii (Bruno)

— Compare / pare Nardil (Leonardo)

— Compare / pare Petru (Pietro)

— Comare / mare Giuvà (Gio vanna)

— Comare / mare Ntonè (Antonia)

— Comare / mare Bettinè (Elisabetta)

Οι προσφωνήσεις ανάμεσα σε στενούς συγγενείς γίνονται με τη χρήση της αντί-
στοιχης τοπικής συγγενειακής ορολογίας. Τα αδέρφια προσφωνούνται με το Àeddéj
Xeddà (αδελφέ / αδελφή στο τοπικό ελληνικό ιδίωμα), τα ξαδέλφια με το σ-σεάερηοό/ή
(εξάδελφε/η). Αλλά και οι θείοι απευθυνόμενοι στα ανίψια χρησιμοποιούν το βαθμό
συγγένειας (αΤι κάνετε ανισπίο:»), το ίδιο και τα κουνιάδια (σwgεvάôιa). Απευθυ-
νόμενη η γυναίκα στον αδελφό του συζύγου της θα πει: «7t κάνετε σvvgεvή»\ Για
το σύζυγο της αδελφής, αντίθετα, χρησιμοποιείται ο ιταλικός όρος cognato (κουνιά-

10. Πρβ. το θείε / μπάρμπα και θεία που χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
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δος). Σημειώνουμε ότι τα άτομα άνω των τριανταπέντε ετών στις μεταξύ τους προσ-
φωνήσεις χρησιμοποιούν πάντα τον πληθυντικό της ευγενείας ακόμη και σε επί-
πεδο αδελφών. Οι νεότερες γενεές τείνουν να εγκαταλείψουν αυτές τις μορφές προσφώ-
νησης και οι πιο ηλικιωμένοι θεωρούν υπεύθυνους τους δασκάλους που υποδεικνύουν
στους μαθητές οικειότερους και απλούστερους τρόπους προσφώνησης στο εσωτερικό
του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οι ξένοι δημόσιοι λειτουργοί, με τους οποίους η κοινότητα έρχεται σε επαφή (Δη-
μόσιες 'Υπηρεσίες, δάσκαλοι κλπ. ), δυσκολεύονται να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε αν-
θρώπους που φέρουν το ίδιο όνομα. Ο ταχυδρόμος της περιοχής, εδώ και χρόνια, έχει
επιβάλει την αναγραφή στους φακέλους αλληλογραφίας της ημερομηνίας γέννησης του
παραλήπτη11. Το ίδιο γίνεται και με τους λογαριασμούς της ιταλικής ΔΕΗ (ENEL)
και του ΟΤΕ (SIP). Με τον ίδιο τρόπο διακρίνουν κα-t οι δάσκαλοι τους μαθητές που
έχουν συνωνυμία. Η ημερομηνία γέννησης ως στοιχείο ταυτοποίησης των ατόμων
εκπλήσσει όσους αγνοούν τη συγγενειακή πραγματικότητα του χωριού. Θα αναφέρω
ένα παράδειγμα από τα πιο ενδεικτικά. Στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας ο ταχυ-
δρόμος της περιοχής χρειάστηκε να απουσιάσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όταν για πρώτη φορά ο αντικαταστάτης του έφθασε στο χωριό, αντιμετώπισε ιδιαί-
τερες δυσκολίες στη διανομή της αλληλογραφίας. Στις ερωτήσεις που απηύθυνε στους
παρευρισκομένους στην πλατεία για κάποιο Nucera, παραλήπτη ενός δέματος, αυτοί
τον ρώτησαν αν στο δέμα αναγράφεται και η ημερομηνία γέννησής του. Έκπληκτος
ο ταχυδρόμος ρωτά: «Μα σοβαρολογείτε; Για ένα δέμα χρειάζεται η ημερομηνία
γέννησης; Τί σχέση έχει αυτό;», χωρίς να λάβει καμιά απάντηση. Οι υπάλληλοι του
Δήμου, όντας οι μοναδικοί «ξένοι» με τους οποίους η κοινότητα έχει τις συχνότερες
επαφές, γνωρίζουν τον καθένα με το παρωνύμιο του.

2.3. Το παρωνύμιο

Στο εσωτερικό της κοινότητας το σημαντικότερο στοιχείο καθορισμού της ταυ-
τότητας ενός ατόμου είναι το παρωνύμιο. Ονομάζεται ingiiiria (βρισιά) στην τοπική

11. Κάτι ανάλογο παρατηρείται ανάμεσα στους Môcheni, γερμανόφωνους πληθυσμούς της
Valle della Fersina ή Valle dei Mocheni στο Trento της Βόρειας Ιταλίας, οι οποίοι, λόγω των
συχνών συνωνυμιών, αναγράφουν στους φακέλους αλληλογραφίας όνομα, επώνυμο, όνομα γενιάς
και ονομασία του αγροκτήματος (hof στ ο τοπικό γερμανικό ιδίωμα), στο οποίο είναι εγκατεστημέ-
νος ο παραλήπτης. Στο εσωτερικό των χωριών το τελευταίο αυτό στοιχείο, το τοπωνύμιο του hof,
υποκαθιστά το επίσημο επώνυμο, το οποίο ως στοιχείο προσδιορισμού της ταυτότητας ουδεμία ση-
μασία έχει λόγω των συχνότατων συνωνυμιών. Βλ. S e 11 a n 1983.
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διάλεκτο και παράνομα στο ελληνικό ιδίωμα12. Από το βαφτιστικό, το επώνυμο και
το παρωνύμιο εκείνο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το τελευταίο. «Εμείς
εδώ χρησιμοποιούμε το παρατσούκλι κι έχουμε ξεχάσει το όνομα», μού είπε ένας ηλι-
κιωμένος μετά τη μάταιη προσπάθειά του να θυμηθεί το επίσημο όνομα ενός μακρινού
συγγενούς του.

Στο Γκαλλιτσιανό κάθε άτομο διαθέτει τουλάχιστον τρία παρωνύμια:

* της ράτσας

* το οικογενειακό

* το ατομικό

Στην ορολογία της συγγένειας που η τοπική κοινωνία χρησιμοποιεί, ο όρος ράτσα
κατέχει ξεχωριστή θέση. Με αυτόν δηλώνεται το σύνολο των καταγομένων από έναν
κοινό πρόγονο μέσω της αρρενογονικής γραμμής. Στο τοπικό ελληνικό ιδίωμα ονο-
μάζεται γενία (γενιά)13, είναι όμως οι ηλικιωμένοι που κυρίως κάνουν χρήση του
ελληνικού όρου. Η πλειοψηφία αναφέρει τον ιταλικό, γι' αυτό και εδώ χρησιμοποιώ
κυρίως αυτόν. Τα περισσότερα άτομα όλων σχεδόν των ηλικιών, μιλώντας για τη
γενεαλογική καταγωγή τους; κάνουν αναφορά σε τρεις μακριές ράτσιες ( razze lunghe ):
στη ράτσα των Micarèddoni, των Donlèoni και των Jatrùddoni. Οι ανήκοντες στην
πρώτη αναγνωρίζουν ως ιδρυτή της ράτσας τους τον Micarèddu, οι Donleoni τον Don
Leo και οι J atrùddoni το Γιατρό. Ο Micarèddu, παρωνύμιο του Domenico Nucera,
ο Don Leo Re Piccolo (Δον Λέο ο Μικρός Βασιλιάς), παρωνύμιο του Nucera Leone
και ο Γιατρός, παρωνύμιο του Nucera Raffaele —όλοι μεγάλοι γαιοκτήμονες του πε-
ρασμένου αιώνα, ο τελευταίος ήταν ο γιατρός του χωριού (dottore fisoco στ α αρχεία)
και της ευρύτερης περιοχής— είναι οι ιδρυτές των αρχικών γενιών. Με τον πολλαπλα-

12. Ο ίδιος όρος με τους τύπους nciuria, nciuriu χρησιμοποιείται και στη Σικελία, κυρίως
στην περιοχή της Μεσσήνης. Στην Κατάνη χρησιμοποιείται ο όρος peccu (= ελάττωμα), ενώ στο
Παλέρμο, εκτός από το nciuria, χρησιμοποιείται και ο όρος nnoccu που πιθανότατα σημαίνει φιό-
γκος ή λειρί (R u f f i n ο 1988: 485, υποσ. 1 ). Επίσης στη Zaccanopoli, κοινότητα της Βόρειας
Καλαβρίας στην Επαρχία της Cosenza, που μελέτησε η M. M i n i C u C i (1983 ), συνηθίζονται οι
όροι ingiuria, paranome (παράνομα) και difetto (ελάττωμα). Τον όρο παράνομα χρησιμοποιούν και
οι Αλβανόφωνοι των οικισμών Κουβαρά, Καλύβια και Κερατέα της Ν. Α. Αττικής. Βλ. Α λ ε ξ ά-
κη ς (1994: 163).

13. Ο ίδιος ακριβώς όρος γενιά χρησιμοποιείται και στη Μάνη, για να δηλώσει τόσο τη συγ-
γενική ομάδα όσο και τη φάρα (διευρυμένη συγγενική ομάδα που αποτελείται από περισσότερες γε-
νιές και από ακόμα περισσότερες οικογένειες), καθώς και το σόι (πατρογραμμική ομάδα γένος).
Τους όρους αυτούς χρησιμοποιούν οι Μανιάτες αναφορικά με τις μεγάλες συγγενικές ομάδες.
Βλ. Αλεξάκης 1980:36-37.
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σιασμό των αρσενικών απογόνων του κάθε ιδρυτή, οι ράτσες πολλαπλασιάζονται, γί-
νονται μακριές. Ο πολλαπλασιασμός επέρχεται από τη στιγμή που ο κάθε αρσενικός
απόγονος δημιουργήσει δικό του οικογενειακό πυρήνα και δικούς του απογόνους (αρ-
σενικούς), γεγονός που καθιστά και τον ίδιο εν δυνάμει ιδρυτή μιας καινούργιας
ράτσας (υπογενιάς), κάτι που μπορεί να συνεχιστεί μέσα στο χρόνο από γενεά σε γε-
νεά μέσω της αρρενογονικής πάντα γραμμής. Τα μέλη. ,όλων αυτών των πατρογραμ-
μικών ομάδων καταγωγής αναγνωρίζουν ότι κατάγονται από έναν κοινό πρόγονο, απο-
τελούν δηλαδή μέρος της αρχικής ράτσας. Αν μια υπογενιά δεν αφήσει κανένα αρσενικό
απόγονο, είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί, έστω κι αν η συνέχεια της αρχικής
ράτσας εξασφαλίζεται μέσω άλλων αρρενογονικών ομάδων καταγωγής. Η μαρτυρία
της Nucera Teresa, 49 ετών, κόρης του Nucera Domenico, επονομαζόμενου Negus,
εν δυνάμει ιδρυτή της υπογενιάς των Negussàdoni, καταγομένου από τη ράτσα των
Micarèddoni, κάνει τα πράγματα σαφέστερα:

Εμείς εδώ δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέμα της ράτσας, γι αυτό θέλουμε αρ-
σενικά παιδιά. Εμείς καταγόμαστε από τη ράτσα των «Micarèddoni». Υπήρ-
χαν οι πρόγονοι που ονομάζονταν έτσι (ο πατέρας μου, ο πατέρας του πατέρα
μου) κι έτσι σ' εμάς έμεινε η ονομασία Micarèddoni. Εδώ στο χωριό έχει πολ-
λούς Micarèddoni, όμως η ράτσα [υπογενιά] τον πατέρα μου («Negussàdoni»)
χάνεται, δεν υπάρχει πια, γιατί ο πατέρας μου δεν έκανε αρσενικά παιδιά. Τώρα
τά παιδιά μου θα πάρουν τη ράτσα [παρωνύμιο] του άντρα μου. Ο άντρας μου
κατάγεται από τονς «Donlèoni», εγώ από τονς Micarèddoni, όμως τα παιδιά
μον θα ονομάζονται Donlèoni και όχι Micarèddoni (συνέντευξη 16.1.87).

Οι ράτσες, επομένως, είναι οι μέγιστες γενιές, δηλαδή οι αρχικές μονάδες κατα-
γωγής, από τις οποίες διακλαδώνονται στη συνέχεια, μέσω της αρρενογονικής γραμ-
μής, πολλές μονογραμμικές ομάδες καταγωγής (μικρότερες ράτσες ήυπογενιές), οι
οποίες, με τη σειρά τους, διακλαδώνονται και πάλι από γενεά σε γενεά σε άλλες υπο-
γενιές, τα μέλη των οποίων αναγνωρίζουν πάντα ότι κατάγονται από έναν κοινό πρό-
γονο14. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ράτσας, των Micarèddoni (Διάγραμμα 1).
Οι αρσενικοί απόγονοι του ιδρυτή της ράτσας Fortunata, Sebastiano, Antonio-
Maria, μετά το γάμο ιδρύουν οι ίδιοι τις δικές τους υπογενιές. Στη συνέχεια, οι άρ-

14. Στην ορολογία της συγγένειας ο όρος ράτσα, με κάποιες διαφοροποιήσεις από περίπτωση
σε περίπτωση, χρησιμοποιείται και σε άλλες κοινωνίες της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ιταλίας
(Mab ili a 1980: 592-96· Arioti 1980: 97' Smith 1980, Palumbo 1991: 62). Επίσης
και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας: Ν.Α. Αττική, Αιγαίο, Επτάνησα κ.α. (Α λ ε ξ ά κ η ς 1994:
171, υποσ. 68).



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : Ot υπογενιές που κατάγονται από τον Micarèddu
Nucera Domenico (Micarèddu)

II γενία του Η γεν ία του Η γενία του

Fortunato Sebastiano Antonio Maria

(Bistiano) (Ntoni Maria)

Η γενία των Η γενία των Η γενία των Η γενία των Η γενία των Η γενία των Η γενία των

Nizàddoni Lufaràddoni Negussàddoni Bistianàddoni Massaràddoni Sparàddoni Borràddoni
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ρενες απόγονοι γίνονται ιδρυτές άλλων υπογενιών, διαδικασία η οποία συνεχίζεται
από γενεά σε γενεά. Από τα παιδιά του Micarèddoni, διακλαδώνονται νέες ράτσες.
Από τον Fortunate) οι ράτσες των Nizàddoni και Lufarèddoni, από τον Sebastiane
οι ράτσες των Negussàddoni, Bischianàddoni και Massaràdodoni, από τον Antonio
Maria οι ράτσες των Sparàddoni και Borràddoni. Όλες αυτές οι υπογενιές συγ-
κροτούν τη ράτσα του Micarèddu και όλοι φέρουν την κοινή ονομασία Micarèddoni,
δηλωτική τής γενεαλογικής καταγωγής τους από έναν κοινό πρόγονο.

Στην προηγούμενη μαρτυρία η πληροφορήτρια αναφερόμενη στον πατέρα της,
το σύζυγο και τον ιδρυτή της ράτσας της δεν κάνει χρήση του ονόματος ούτε του επω-
νύμου αλλά αποκλειστικά και μόνο του παρωνυμίου, αφού αυτό είναι το κυρίαρχο στοι-
χείο καθορισμού της γενεαλογικής ταυτότητας (σε ποια ράτσα ανήκει) ενός ατόμου.
Όλες οι ράτσες που αναφέραμε φέρουν το επώνυμο Nucera, αυτό όμως δεν λαμβάνε-
ται υπόψη για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Τη λειτουργία αυτή επιτελεί αποκλει-
στικά και μόνο το παρωνύμιο, το οποίο μεταβιβάζεται μέσω της αρσενικής γραμμής
μαζί με το επώνυμο σε όλους τους άρρενες απογόνους και τα μέλη των οικογενειών
που αυτοί ιδρύουν. Αυτό είναι το λεγόμενο «παρατσούκλι της ράτσας».

Πρώτος ο γερμανός γλωσσολόγος G. Rohlfs (1974: 203) επεσήμανε την τερά-
στια σημασία του παρωνυμίου στην κοινωνία του Γκαλλιτσιανού, κυρίως το γεγονός
ότι αυτό αποτελεί ένα πλήρες ονοματοδοτικό σύστημα, μοναδικό σε όλη την ελληνό-
φωνη περιοχή15, όπου ειδικά επιθήματα προσδιορίζουν τη θέση που κάποιος κατέχει
στο εσωτερικό μιας γενεαλογικής ομάδας. Με το επίθημα -àci (-άκη, ενικ. ), -àcia
(-άκια, πληθ. ) δηλώνονται οι γιοι των ιδρυτών μιας υπογενιάς, με το -èddena ενικ.,
-èddene πληθ. οι κόρες, με το -àci (-ούκη, ενικ. ), -àcia (-ούκια πληθ. ), οι εγγονοί,
με το -eddèdhena (ενικ.), -eddèddkene (πληθ.), οι εγγονές, με το -cucàci (-κου-
κάκη, ενικ.), -cucacia (-κουκάκια, πληθ.), οι δισέγγονοι, με το -eddeddhiinena
(ενικ.), -eddeddhünene (πληθ.), οι δισέγγονες (Διάγραμμα 2). Η γυναίκα του
ιδρυτή δηλώνεται με την κατάληξη -ena (-αινα)16, Niziena, Lufarissena, Borrena
είναι οι γυναίκες των Nizio, Lùfaro και Borro. Από το παρωνύμιο του ιδρυτή μιας
υπογενιάς με το επίθημα -ονι (ιταλ. -oni) δηλώνονται όλοι οι απόγονοι του. Οι Lu-
faràddoni, οι Nizzàddoni, οι Borràddoni είναι όλοι οι στενοί συγγενείς του Lùfaro,
του Nizio του Borro κ.ο.κ. Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα τον τρόπο μετάδο-

15. Από τότε έως σήμερα όμως καμιά σχετική μελέτη δεν έγινε. Ο τοπικός συγγραφέας,
ψυχίατρος Condemi, δημοσίευσε το 1987 μια σειρά παρωνυμίων χωρίς περαιτέρω ανάλυση.

16. Πρόκειται για την αντίστοιχη νεοελληνική ανδρωνυμική κατάληξη -αινα (Γιώργαινα,
Κώσταινα κλπ. ) που είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Πρβ. Κατσουλέας
1988



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Η ράτσα των Micarèddoni
Nucera Domenico (Micarèddu)

Fortunato
από τους Micarèddoni

Sebastiano (Bistiano)
από τους Micarèddoni

Antonio Maria (Ntoni Maria)
από τους Micarèddoni

Ο

Ο

Ο

Nizio Niziena Lufaro Lufarissena Negus Negussa
από τους Mic. από τους Mic. από τους Mic.

Δ Ο Δ Ο

Niziuci Niziùdhena Lufaràci Lufarèddhena
από τους Mic. από τους Mic.

ΟΟΟ Δ Δ Δ
Negussèddhene Bistianacùcia
από τους Mic. από τους Mic.

Δ Ο Δ___Ο Δ ===== Ο Δ

Bistianàci Bistianàcena Massaro Massarena Sparô Sparena Borro
από τους Mic. από τους Mic. άπό τους Mic. από τους Mic.

Ο

Bôrrena

Δ Ο

Massaràci Massarèddhena
από τους Mic.

Δ Ο Δ

Sparàci Sparèddhena
από τους Mic

Borràci
από τους Mic.

ΔΟ Δ Ο Δ ΟΔΟ ΔΟ

Niziacùci Niziuddheddùnena Lufaracùci Lufareddhèddnena Bistianacùci Bistianeddhèddhena Massaracùci Massareddhèddhena Sparacùci Spareddhèddhena
από τους Mic. από τους Mic. από τους Mic. από τους Mic. από τους Mic.

Δ Ο Δ Ο

Niziacucàci Niziuddheddùnena Lufaracùci Lufareddheddùhena
από τους Mic. από τους Mic.

Δ Ο Δ Ο

Massaracùci Massareddheddùnena Sparacùci Spareddheddùnena
από τους Mic. από τους Mic.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Η μεταβίβαση του παρωνυμίου των Lufaràddoni
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Η μεταβίβαση του παρωνυμίου των Bistianàddoni
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σης του οικογενειακού παρωνυμίου, ας πάρουμε ως παράδειγμα τη γενιά του Lùfaro
(Διάγραμμα 3): Ο Lùfaro είναι ο ιδρυτής της γενιάς, η Lufarrisscna είναι η γυναίκα
του, τα Lufaràcia τα αρσενικά παιδιά του, οι Lufarèddhene οι θυγατέρες του, τα
Lufaracùcia τα εγγόνια του, οι Lufareddéddhene οι εγγονές του, τα Lufaraciicàcia
τά δισέγγονά του, οι Lufareddheddkànene οι δισέγγονές του. Όλα αυτά τα άτομα
συγκροτούν την υπογενιά των Lufaràddoni, η οποία ανήκει στην αρχική γενιά (ρά-
τσα) του Micarèddu, αποτελεί δηλαδή μέρος της ράτσας των Micarèddoni. Άρα,
το παρωνύμιο, καθώς και το επώνυμο μεταβιβάζονται μέσω του αίματος, όπως λένε οι
πληροφορητές. δηλαδή μέσω των αρσενικών απογόνων, ξεκινώντας από τον κουρον-
νόννο (προπάππου) και φθάνοντας στο ποράανξόνι ή ανξονάκι (δισέγγονο)17. Με-
ταβιβάζονται δηλαδή όχι μόνο σε όλα τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας (σύζυγο,
γιους, κόρες) αλλά και στους απογόνους των αρσενικών παιδιών (εγγόνια, δισέγγονα)
του ιδρυτή μιας υπογενιάς.

Ας δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα:

Ο Rrünka — ο ιδρυτής της υπογενιάς/ράτσας

Η Rrùnkena = η σύζυγος

Το Rrunkàci — ο γιος

Η Rrunkenèddhena = η θυγατέρα

To Rrunkaciici = ο εγγονός

Η Rrunkeneddhèddhena = η εγγονή

Το Rruncacucàci = ο δισέγγονος

Η Rrunkeneddheddhünena = η δισέγγονη

Οι Rrunkàddoni = όλοι οι στενοί συγγενείς/απόγονοι του ιδρυτή

Ο Tubia~= ο ιδρυτής της υπογενιάς/ράτσας
Η Tubiena — η σύζυγος
Το Tubàci = ο γιος
Η Tubèddhena = η θυγατέρα
Το Tubacùci = ο εγγονός

17. Ο Gondemi (1987: 97 ) αναφέρει ότι στα ελληνόφωνα χωριά Μπόβα και Ρογούδι το
παρωνύμιο μεταβιβάζεται μόνο από πατέρα σε παιδί, χωρίς συνέχεια στις επόμενες γενεές. Αν όμως
λάβουμε υπόψη μας αρκετά παραδείγματα παρωνυμίων που αναφέρει ο R ο h 1 f s (1979 ) τόσο από
τα χωριά αυτά όσο και από το Roccaforte (Βουνί), όπου τα ειδικά επιθήματα -ena, -cuci κλπ. αφή-
νουν να υπονοηθεί ανάλογος τρόπος μεταβίβασης με εκείνον του Γκαλλιτσιανού, τότε η πληροφορία
αυτή πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή.
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Η Tubeddhèddhena = η ζγγονή
Το Tubacucàci = ο δισέγγονος
Η Tubeddhèddhnena = η δισέγγονη

Οι Tubbàddoni = όλοι οι στενοί συγγενείς/απόγονοι του ιδρυτή

Ο Lie νιο = ο ιδρυτής της υπογενιάς/ράτσας
Η Lleviena = η σύζυγος
Το Lleviùci = ο γιος
Η Llevièddhena — η θυγατέρα
Το Lleviacàci= ο εγγονός
Το Lleviacucàci= ο δισέγγονος
Η Llevieddheddhünena = η δισέγγονη

Οι Lleviüddoni = όλοι οι στενοί συγγενείς/απόγονοι του ιδρυτή

Κάθε άτομο μπορεί να αποκτήσει ένα ή και περισσότερα προσωπικά παρωνύμια
μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα παρωνύμιο είναι δυνατόν να
διαρκέσει όσο κανείς είναι νέος ή σε όλη του τη ζωή και να μεταβιβαστεί και στους
απογόνους του. Έτσι, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ένα ατομικό παρωνύμιο
υπερισχύει του κληρονομικού οικογενειακού. Ακόμη και σ' αυτές τις περιπτώσεις, το
παρωνύμιο της οικογένειας καταγωγής δεν χάνεται. Τουλάχιστον ένα άρσενικό παιδί,
έστω και αν διαθέτει άλλα προσωπικά παρωνύμια, κληρονομεί το οικογενειακό το
οποίο μεταβιβάζεται στα παιδιά και στα εγγόνια του. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη
μεταβίβαση του παρωνυμίου των Bistiàddoni, των καταγομένων από την οικογένεια
του Bistiàno (Sebastiano ) (Διάγραμμα 4). Από τα παιδιά του Bistiàno, η Antonia
και ο Leonardo κληρονομούν το παρωνύμιο της οικογένειας. Για τον Francesco
και τον Domenico υπερισχύουν τα προσωπικά. Ο Leonardo, γιος του Sebastiano,
κληρονομεί τόσο το όνομα, όσο και το παρωνύμιο του παππού. Για τον Carmelo και
Domenico υπερισχύουν τα ατομικά. Στην επόμενη γενεά ο Leonardo παίρνει εκ
νέου το παρωνύμιο του παππού από την πλευρά του πατέρα. Άλλες φορές ο ιδρυτής
ενός νέου οικογενειακού πυρήνα, εκτός από το παρωνύμιο της ράτσας, δέχεται κι ένα
επιπλέον που συνήθως κληρονομείται από ένα αρσενικό μέλος της γενεαλογικής του
γραμμής (πατέρα, θείο, παππού). Ο Nucera Leonardo, για παράδειγμα, έχει κλη-
ρονομήσει τόσο το όνομα, όσο και το παρωνύμιο (Borrο) ενός θείου του. Ο ίδιος μι-
λώντας για το παρωνύμιο του λέει: «Στο χωριό αυτό μεταβιβάζεται όχι μόνο το
όνομα αλλά και το παρατσούκλι, έτσι συνηθίζουμε εμείς εδώ».

Οι γυναίκες μετά το γάμο, αν και παίρνουν το παρωνύμιο του συζύγου, συνεχί-
ζουν να διατηρούν και το δικό τους (πατρικό). Για παράδειγμα, η Tindena είναι η
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γυναίκα του Tindi, θυγατέρα του Vàccaro (παρωνύμιο του πατέρα της). Η Rinena
είναι η γυναίκα του Rina, θυγατέρα του Pazziu (παρωνύμιο του πατέρα της). Ο
πληροφορητής C. G. λέει σχετικά με το παρωνύμιο της μητέρας τόυ:

Ο παππούς μον είχε το παρατσούκλι "Tindi". Τό ίδιο είχε κι ο πατέρας τον, ο
παππούς τον και ο πατέρας μον. Τη μάνα μον τη φωνάζονν «Tindena», αν όμως
μιλήσεις με τονς ηλικιωμένονς θ' ακούσεις να την αναφέρονν ως «Vaccarissena»
γιατί αντό είναι το κληρονομικό όνομα τον πατέρα της (συνέντευξη 4.4.85).

Αυτό ισχύει για όλες τις παντρεμένες γυναίκες. ' Η 'Μερικάναινα είναι η σύζυγος του
'Μερικάνο, κόρη του Cicco Kara muni και της Μαρίας Πανταλέναινας. Η Cancellè-
rena είναι σύζυγος του Cancellèri, αλλά είναι πιό γνωστή ως Spegialèddena, κόρη
του Spegiàli. Η Bizzàrena είναι σύζυγος του Bizzàro, όμως είναι πιο γνωστή ως
Kipèscena, κόρη του Kipèsci. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισ-
σότερα, εκείνο όμως που αξίζει να τονιστεί είναι ότι τόσο πριν από τον γάμο, όσο και με-
τά η γενεαλογική και κοινωνική ταυτότητα της γυναίκας καθορίζεται από το παρωνύμιο
του πατέρα και του συζύγου. Η απουσία προσωπικών παρωνυμίων για τις γυναίκες
—παρατηρημένο και σε άλλες μεσογειακές κοινωνίες18— είναι, προφανώς, συνυφα-
σμένη με τη θέση που αυτές κατέχουν στην τοπική κοινωνία, η οποία δεν τους επιτρέ-
πει την συμμετοχή στο δημόσιο βίο στον ίδιο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό στους
άντρες.

Αρκετά άτομα διαθέτουν ένα παρωνύμιο με το οποίο είναι γνωστά στο εσωτερι-
κό της κοινότητας κι ένα διαφορετικό για τον εκτός κοινότητας κόσμο. Ο Nucera
Antonino ήταν γνωστός στους συγχωριανούς του ως Nino Vàccari (οικογενειακό
παρωνύμιο) και στους κατοίκους των γειτονικών χωριών ως Nino il Messo (Nino
ο κλητήρας) λόγω της ιδιότητάς του στο Δήμο του Κονάοφουρίου.

'Αλλα παρωνύμια υποδηλώνουν την ξένη καταγωγή ενός ατόμου: Ο Βοννιζάνός
είναι ο καταγόμενος από το χωριό Βουνί (Roccaforte del Greco), ο Βοντάνος είναι
ο καταγόμενος από το Βούα (Bova), η Ρηγονδέζα είναι η καταγόμενη από το Ρο-·
γούδι (προφερόμενο και Ρηγούδι ή Ρηχούδι).

18. Η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να μας οδηγεί σε γενικεύσεις, αφού υπάρχουν περιπτώσεις
κοινωνιών της Μεσογείου όπου και οι γυναίκες αποκτούν δικά τους ξεχωριστά παρωνύμια που δεν
συνδέονται με εκείνα του συζύγου ή του πατέρα, όπως είναι οι περιπτώσεις της Μάνης (Μ π α σ έ α-
Μπεζαντάκου 1985 ), του Alcalà της Ανδαλουσίας (Ρ i 11-R i ν e r s 1976 ), όπου συνηθίζε-
ται χωρίς να αποτελεί κανόνα, ο μεν πατέρας νά κληροδοτεί το παρωνύμιο του στους γιους, η δέ
μητέρα στις κόρες και, τέλος, της Zaccanopoli της Καλαβρίας (M i n i c u C i 1983), όπου η γυ-
ναίκα είναι ο κύριος φορέας του παρωνυμίου και είναι αυτή που το κληροδοτεί και στα παιδιά, της.
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Ως παρωνύμιο χρησιμοποιείται και ο υποκοριστικός τύπος του βαφτιστικού,
συνοδευόμενος από το παρωνύμιο του πατέρα: ο Decu de Rina είναι ο Diego, γιος
του Rina, ο 'Ntoni Mericanàci είναι ο Αντώνης, γιος του Αμερικάνου.

Μερικά παρωνύμια αναφέρονται στις ικανότητες ενός ατόμου. Ένας νέος άνδρας
ονομάζεται Mimmo UArtista (Domenico ο Καλλιτέχνης), επειδή είναι καλός φω-
τογράφος. Ένας άλλος ονομάζεται Mimmo Milinari (Domenico ο Μυλωνάς), εξαι-
τίας της εξαιρετικής ικανότητάς του να υποδύεται το Μυλωνά στη φάρσα του Μυ-
λινάρη19.

Διάφορες περιστάσεις, τυχαίες και απρόβλεπτες, μπορεί να γίνουν αφορμή για
τη δημιουργία ενός παρωνυμίου. Συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου λεκτικές φράσεις
—περίεργες, λανθασμένες γραμματικά ή επαναλαμβανόμενες από ένα άτομο— κατα-
λήγουν να προσλάβουν τη λειτουργία παρωνυμίων. Πράγματι, μια ειδική κατηγορία
αποτελούν αυτά που βασίζονται «στη λέξη» (sulla parola), κατά τα λόγια των πλη-
ροφορητών, και που είναι τα πολυπληθέστερας. Ας ακούσουμε μια μαρτυρία:

Αν κάποιος πει μια περίεργη λέξη, μπορεί η λέξη αυτή να του μείνει ως παρα-
τσούκλι. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Τον παππού μου τον έλεγαν "Mischicio99
γιατί το σημείο όπου τρέχει το νερό το λέμε schicio στη διάλεκτο. Τον παππού
μου τον έλεγαν rrMico99 [υποκορ. του Domenico]. Κάποτε είπε αυτή τη λέξη
και του έμεινε ως παρατσούκλι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν κάποιος πήγαινε
φαντάρος και στο γυρισμό προσπαθούσε να μιλήσει ιταλικά. Συνήθως δεν πρό-
φερε σωστά τις λέξεις κι έτσι του κολλούσαν διάφορα παρατσούκλια που αργό-
τερα μεταβιβάζονταν από τους γονείς στα παιδιά, δηλαδή γίνονταν οικογενειακά
(συνέντευξη 12.1.87).

Μια ολόκληρη οικογένεια φέρει ως παρωνύμιο το όνομα ενός πρώην Νομάρχη του Ρη-
γίου της Καλαβρίας, ο οποίος επισκέφθηκε το χωριό μετά την επιστροφή των κατοίκων
από τη Gaeta (1955 ). Το επώνυμο του κίνησε την περιέργεια ενός νέου, ο οποίος το ε-
παναλάμβανε συνεχώς με αποτέλεσμα να του μείνει ως παρωνύμιο και να μεταβιβα-
στεί και σε όλα τα μέλη της οικογένειας που δημιούργησε μετά το γάμο του. Μια άλλη
οικογένεια ονομάζεται Κουρκουδία που στα ελληνικά της Καλαβρίας σημαίνει κουρ-

19. Πρόκειται για λαϊκό δρώμενο που παιζόταν μέχρι τη δεκαετία του '50 την τελευταία Κυ-
ριακή της Αποκριάς, ονομαζόμενη Σήκωση, όπου διακωμωδούνταν ot σχέσεις του Μυλωνά (Μυλι-
νάρη) και των βοηθών του και κατ' επέκταση οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα.
Αναβίωση του εθίμου επιχειρήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του '70 στα πλαίσια μιας ευρύτερης
κίνησης για την ανάδειξη και επανεκτίμηση του πολιτισμού και της γλώσσας των Ελληνοφώνων.
Σχετικά με το έθιμο αυτό βλ. ΓΙ ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ 1994 β.
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Architetto (αρχιτέκτονας) Curcudâci (κουρκούτι) Nucia
Barra Curro Paciunella (μικρή τρελή)
Bellicchi Decani Padalemo
Bennâro Dottore (γιατρός) Papalia (Παπαηλίας)
Bettinâci Forese (αγρότης) Parpatella
Billi Giannâ Pepi
Bischianeddu Gianulina Pepona
Biveri Gnoti (άγνωστος) Peruni (πηρούνι)
Bizzaro (ιδιότροπος) Juhâ Pilussa
Blachi Kigna (αιδοίο) Pistola (πιστόλας)
Bompi Lùfaro i Pitassi
Borro Mafisci j Piudda (όρνιθα)
Broscio Masciuninâcci I Putihara (παντοπώλισσα )
Buffo (αστείος) Massarâci 1 Righudesa (από το Ρηχούδι)
Busciola Mazzarella j Rina (μύτη)
Caino Medicucio ! Rosa (υποκ. του Rosario)
Compattiti (γιατρουδάκι) j Runcacùci
Cancellieri (αρχειοφύλακας) Menzalira (μισή λίρα) ! Santà
Copâcci Mericano (Αμερικάνος) Schiriddi
Cavalliere (ιππότης) Minchia Sciuri
Cezzùcci Mischicio Scordamaglia
Chilibrio Monella (παλαβός) Serisi
Giccolâci Mulario (νόθος) Sparô (σπάρος)
Ciccoleo Musciâci Storto (στραβός)
Gonsigliere (σύμβουλος) Namaredda Tubbia
Copacûci Ninni Vutano (από το Βούα)
Corro Nizio
Culibiâci Niziùci  Notaro (γραμματέας)



"Ngiurie" delle persone di Galliciano
Ta apanunomata to cristiano to Gaddicianö

1) Sprt lu Gtughà

2) Spitt lu AllMd

3) Spitt hi Mini Piiunf

4) Spitt tu GhrtTwJi

5) Spitt tu Madnxxaddana
β) Chortal
7) MunMani
β) Muund

9) Auto - Or·»

10) Mo<wta Ddaeu

11) Lcvwna

12) Gomboena

13) Mancanu

14) Madicucdu

15) SpO tu Man Maddaana

16) Nlnuuaci

17) Spitt tu Makxa

H) Spitt tu TubOacucI - Cutmwa

19) Mancanad Ciccu

20) CacoAlo

21) Prtotu

22) U.viud

23) P«pp< Condami

24) Cavalari

25) Bomi, Munnalla. Tnpparmua

26) Brösa

27) Fikppadda - Ciccüladda

28) Canekirrad Mm

29) Cangimrana

30) BiacNanad · Nnamaraddana

31) Caraladdana

32) Nlnunaei Brunu

33) Char* (Bar)

34) Ninusad Carmalu

35) Farinadda
3«) Uifani

37) Nizlud

38) PPÖ(

39) Mirtaraddunana

40) Farinaddao Pado

41) Nilio Palao

42) Zappiuca Rosa

43) Carmalu Buchianao

44) Culibiu

45) Runcacud

46) Naguuu

47) Costandinu

48) Cannomia (Tabaechena)

49) Busdula Falajuli
50; Poccu Vunisanu

51) Cucutna. Patrola. Brosci. Pappimuiciaci. Bari

52) Mumciaiiaddana

Χάρτης του Γκαλλιτσιανού σχεδιασμένος από τον Domenico Nuccra, επονομαζόμενο
Mimmo L' Artist α, για την επιδεξιότητα του στην τέχνη της φωτογραφίας.
Πρωτοδημοσιεύτηκε στο πολυγραφημένο περιοδικό "Grafome immia " [Γράφομε μαζί),
όπου οι νέοι και οι νέες του χωριού αντάλλασαν απόψεις γύρω από διάφορα θέματα στη
διάρκεια της δεκαετίας του '70. Σημειώνονται τα παρωνύμια των τότε κατοίκων του
χωριού και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σπίτι του καθενός. Αναδημοσιεύτηκε από
τους Casile Α. - Fiorcnza D.. Ellenofoni di Calabria. Aspctti storici, linguistic! e lettcrari.
Université per la terza età e per il tempo libero della Bovcsia. Bova Marina 1993, 26.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Παρωνύμια ελληνικής προέλευσης από την ελληνόφωνη περιοχή της Καλαβρίας,
ανθολογημένα από τον Rohlfs (1979)

Παρωνύμιο Σημασία Τόπος προέλευσης
Argaliaru 0 επισκευάζων αργαλειούς Bova
Asprocefalo Ασπροκέφαλος Ρογούδι
Cacalevri Κακαλεύρης Μπόβα
Carcarazza Καρακάξα Μπόβα
Caridi Καρύδι Μπόβα
Cheppalu Κέφαλος Ρογούδι
Chiddomussi Στραβομούτρης Ρογούδι
Chiddozappi Στραβοπλάτης Χωρίο του Ρηχουδίου
Ciaramitaru Κεραμιδάς Ρογούδι
Cuzzomiti Κουτσομύτης Ρογούδι
Guzzorecchi Κουτσαύτης Ρογούδι
Fasciolaru Φασολάς Ρογούδι
Fisalevri Φυσαλεύρης Bova
Folearu Φωλιάς (αυτός που παίρνει Ρογούδι

φωλιές )
Jeraci Γεράκι Bova
Lacanedda Λεκανίτσα Bova
Laghissa Λαγίνα Bova Marina
Lagô Λαγός Ρογούδι
Lahana Λαχανάς Ρογούδι
Lamperi Λαμπερή Bova
Mangialicu Αυτός που τρώει λύκους Bova
Pahio Παχύς Roccaforte
Pisciacravattaru Αυτός που ουρεί στο κρεβάτι Bova
Piscuparu Μεγάλος Επίσκοπος Ρογούδι
Pizzia créa Αυτός που ουρεί κρέας Bova
Pondici Ποντικός Bova
Pondichissena Ποντικίνα Bova
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κούτι (χυλός με γάλα ή νερό και αλεύρι από αραβόσιτο). Στον αρχηγό της οικογέ-
νειας, όταν ήταν μικρός, άρεσε υπερβολικά η κονρκονδία. Μια Κυριακή η μητέρα του,
αφού ετοίμασε την κουρκουδία, τον πήρε και πήγαν στην εκκλησία. Στη διάρκεια
της λειτουργίας με υψωμένη τη φωνή στρέφεται στη μητέρα και της υπενθυμίζει ότι
αν δεν επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι, ((η κουρκονδία σπρυχαίνεται» (το κουρκού-
τι θα κρυώσει). Η φράση αυτή στάθηκε αρκετή για τη δημιουργία του σχετικού πα-
ρωνυμίου, το οποίο αργότερα έγινε οικογενειακό, αφού μεταβιβάστηκε σε όλους τους
απογόνους που ο ίδιος δημιούργησε μετά το γάμο του.

Δημιουργοί παρωνυμίων μπορεί να είναι άτομα με έντονη τη χιουμοριστική διά-
θεση αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Ας ακούσουμε μια μαρτυρία:

Υπάρχονν πολλά παρατσούκλια πον έχονν δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά
στις μεταξύ τονς σνναναστροφές. Τα παρατσούκλια αντά σχετίζονται με τη
σνμπεριφορά κάποιον. Μπορεί κάποιο παιδί να είναι πονηρό, άλλο να είναι φλύ-
αρο, άλλο να λέει λίγα λόγια, όπως και νά *χει, πάντα βρίσκεται λόγος να κολλή-
σονν σε κάποιον ένα παρατσούκλι. Ανάλογα με τη σνμπεριφορά, πάει και το
παρατσούκλι ((συνέντευξη 4.4.85).

Ο Ν. D. από μικρός ήταν γνωστός ως ο γιός του Γιάννη Κούκον (παρωνύμιο του
πατέρα του) καί της Κούκαινας. Όταν πήγε στο σχολείο, στα παιχνίδια με τους συνο-
μηλίκους του έκανε ζαβολιές και συμπεριφερόταν με μεγάλη πονηριά. Έτσι τα υπό-
λοιπα παιδιά του έβγαλαν το παρωνύμιο Mico [υποκορ. του Domenico] La Volpe
(Μίκο Η Αλεπού), το οποίο φέρει μέχρι σήμερα20. Ένας νέος άντρας ονομάζεται
Dottore (Γιατρός), γιατί «κάνει τη ζωή των γιατρών», σύμφωνα με τα λόγια του
δημιουργού αυτού του παρωνυμίου, δηλαδή δουλεύει ελάχιστα, όπως οι γιατροί,
κατά τη γενικότερη αντίληψη που επικρατεί στο χωριό για τη μη χειρωνακτική ερ-
γασία. Σ' αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες αντίστοιχες, πρόκειται γι* αυ-
τό που παρατηρεί ο Pitt-Rivers (1976: 169), ότι το παρωνύμιο αποτελεί μέσο επι-
βολής κυρώσεων εκ μέρους της κοινωνίας για τους παρεκκλίνοντες από την κοινώς
αποδεκτή συμπεριφορά.

20. Πρβ. μερικά παραδείγματα παρωνυμίων από τα ελληνόφο^να χωριά Στερνατία και Κο-
ριλιάνο της ελληνόφωνης περιοχής της Απουλίας που έχει καταγράψει ο Αναστ. Καραναστάσης:
ο Κιονρη, ο Κίκκο του Μάου, ο Γιώρgη μ' ηπ-πίπα, ο Πονάικούάάη, ο Νταίάάα (σταγόνα), ο
δόμδα. Βλ. I.A. αριθ. 832, σ. 178, Αναστ. Καραναστάση, Στερνατία 1965. Ο Πατέρα,
ο Παπαΐνα, ο Χάρο, ο Τσΰάάο (ο ψύλλος), ο Πιτσαντώνη, ο Χεμμένο (χεσμένος), ο Κριαλέκσο (ο
Κύριε Ελέησον), ο άάράα, ο Μίσ-σιαμέρα (ο Μεσημέρης), ο Μαλελόγο (κακός λόγος), ο Σίάβρο,
ο Χριστούάάη. Βλ. I.A. Χφ. 836, σ. 149. Αναστ. Καραναστάση, Κοριλιάνο 1963-64.
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Ακόμη και οι νεκροί αναφέρονται με το παρωνύμιο τους, στο οποίο προτάσ-
σεται η λέξη mar ο (μαύρος, δύστυχος) για τους άντρες και mar α ή maricedda για
τις γυναίκες.

Ο σκωπτικός χαρακτήρας των παρωνυμίων είναι αναμφισβήτητος, σε καμιά
περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένος21. Όσα όμως από αυτά είναι κα-
θαρώς προσβλητικά ή στιγματίζουν αρνητικά ένα άτομο και συνδέονται με γεγονότα τα
οποία τόσο η ατομική όσο και η συλλογική μνήμη θέλει να ξεχάσει, υπόκεινται σε δύο
βασικούς κανόνες:

α) δεν εκφέρονται ενώπιον του ενδιαφερομένου,

β) δεν μεταβιβάζονται στις επόμενες γενεές22.

Τέτοια είναι η περίπτωση ενός κατάδικου που πέθανε στη φυλακή. Το παρωνύμιο
του μεταβιβάστηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στη σύζυγο και στη μια κόρη,
για να ξεχαστεί αμέσως μετά το γάμο της κόρης. Όποιος αναφέρεται σ' αυτήν χρησι-
μοποιεί μόνο το παρωνύμιο του συζύγου και ποτέ το πατρικό της.

Το παρωνύμιο χρησιμοποιείται και στις μεταξύ συγχωριανών προσφωνήσεις,
κυρίως εκ μέρους των πιο ηλικιωμένων. Όμως και οι νεώτεροι κάνουν αναφορά τόσο
στα προσωπικά όσο και στα οικογενειακά παρωνύμιά τους23. Όχι σπάνια οι κάτοικοι
του χωριού στις τηλεφωνικές συνομιλίες τους με άτομα του κοντινού περίγυρου με τα

21. Πρβ. την παρατήρηση που εδώ και χρόνια έχει κάνει ο R ο h 1 f S (1972: 121, υποσ. 17)
για τη Νότια Ιταλία και τη Σικελία: «Σε μερικές περιοχές της Ιταλίας (Καλαβρία, Σικελία, Σαλέντο)
τα παρωνύμια αν και ονομάζονται «βρισιές» ingiuris, εν τούτοις δεν θεωρούνται υβριστικές ονομα-
σίες. Αντίθετα, ot φορείς τέτοιων ονομάτων, συνήθως, είναι υπερήφανοι γι' αυτά, ακόμη και στις περι-
πτώσεις εκείνες που δεν είναι καθόλου συμπαθητικά». Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη μελέ-
τη της M i n i c il C i 1983. Το ίδιο ισχύει και για τους γερμανόφωνους πληθυσμούς της Valle del
Fersina του Trento, όπου το παρωνύμιο αναγράφεται ακόμη και στις επιτύμβιες στήλες των νε-
κροταφείων (Se 11 an 1983:226)

22. Πρβ. Pitt-Rivers (1976: 167) και Sellan (1983:225), οι οποίοι διαπιστώνουν
το ϊδιο στις κοινωνίες που έχουν μελετήσει. Ο πρώτος σημειώνει ότι ακόμη και στην περίπτωση
που ένα προσβλητικό παρωνύμιο μεταβιβαστεί και στις επόμενες γενεές, με την πάροδο του χρόνου
χάνει την αρχική του σημασία. Πρβ. και Αλεξάκη 1996: 1960,

23. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο του τοπικού συγγρα-
φέα F. C ο n d e m i (1990: 23) για τον τρόπο αναφοράς του στους συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι
μιας ομάδας Ελληνοφώνων στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1988: «Ήμασταν δεκατέσσερις, δέκα
άντρες και τέσσερις γυναίκες: ο Micôli [η υπογράμμιση δική μου] και η κόρη του Antonella, ο
Prefeta (Νομάρχης) και η κόρη του Mariella (...), ο Mimmo Farinedùci, ο Toto Bennaruci, ο
Lillo Nizsiuci, ο Pietro Borracüci, ο Ciccio κι εγώ ο Γιατρός Κωνσταντινάκης (Costandinùci).
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οποία δεν υπάρχει δεσμός στενής φιλίας ή συγγένειας συστήνονται με το παρωνύμιο.
Ακόμη και η αναφορά σε στενούς συγγενείς γίνεται με τη χρήση του παρωνυμίου.
Από μια αυτοβιογραφική αφήγηση ενός πληροφορητή-ανθολογώ τα σημεία εκείνα
όπου ο αφηγητής κάνει αναφορά στους συγγενείς του: «Ο γαμπρός μον ο "Benarèd-
du33, ο ξάδελφος μον ο rfNtoni Sparacùci", ο κονμπάρος μον ο "Ntoni Lufara-
du", ο ξάδελφος μον ο "Ntoni Sparacùci33, ο κονμπάρος μον ο Ntoni Lufara-
cùci33, ο άλλος γαμπρός μον ο "Antoni Meericanàci33, ο κονμπάρος μον<"οΓβΙίά",
ο ξάδελφος μον ο rrMassaràcï', ο θείος μον ο frBorro33, η σνμπεθέρα μον η tfBenà-
rrena", ο κονμπάρος μον ο rrDecu de Rinaο θείος μον ο 'Sparö33...». Ο ίδιος
πληροφορητής αναφερόμενος στο παρωνύμιο του, τόνισε ότι αυτό είναι απαραίτητο
«για να μην ξεχνιόμαστε μεταξύ μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία γύρω από το παρωνύμιο διαφοροποιούνται
ανάλογα με την ηλικία των πληροφορητών. Οι πιο ηλικιωμένοι κάνουν χρήση περισ-
σότερο των παρωνυμίων της ράτσας και της οικογένειας παρά των ατομικών. Συνή-
θως αγνοούν αυτά που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα. Αντίθετα, οι νέοι αγνοούν
καμιά φορά παρωνύμια οικογενειακά, όντας όμως στην πλειοψηφία τους γνώστες
των παρωνυμίων της ράτσας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι η προθυμία των πληροφορητών να
μιλούν για το παρωνύμιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απροθυμία και σιωπή απέ-
ναντι σε ερωτήσεις που αφορούν τη σημασία κάποιου εξ αυτών. Οι περισσότεροι ή
δεν θυμούνται την προέλευση ή αποφεύγουν να δώσουν λεπτομέρειες.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να σταθώ για λίγο σε κάποιους χαρακτηρισμούς, έντονα
σκωπτικούς, με τους οποίους οι κάτοικοι των γύρω ιταλόφωνων χωριών χαρακτήριζαν
τους ελληνόφωνους: παάάέκοι, παάάλλια, parpatuli (αγροίκοι, παλαβοί, επαίτες).
Στάση σαφώς "εθνοκεντρική" που παρατηρείται εκεί όπου συνυπάρχουν διαφορετι-
κές κουλτούρες και η καθεμιά θεωρεί και τοποθετεί τον εαυτό της υπεράνω της άλλης24.'
Η απόδοση υποτιμητικών ή καλύτερα περιπαικτικών χαρακτηρισμών ανάμεσα σε

24. Πρβ. τη στάση των ιταλοφώνων του Trento της Βόρειας Ιταλίας απέναντι στους γερμα-
νόφωνους Môcheni. Ακόμη και η ίδια η ονομασία Möcheni παλαιότερα ήταν συνώνυμη του χαζον
(S e 11 a n 1983: 235). Επίσης τη στάση των Ιταλών απέναντι στα πρώτα μεταναστευτικά κύματα
Αλβανών (14ο αι.) στην Καλαβρία, οι οποίοι έδωσαν υποτιμητικές ονομασίες ακόμη και στις πε-
ριοχές όπου αυτοί εγκαταστάθηκαν (M e y r i a t 1961: 350). Χαρακτηριστική της στάσης αυτής
είναι και η πληροφορία του Padula 1977: 323 σχετικά με το αλβανόφωνο χωριό της Καλαβρίας
S. Giacomo, τους κατοίκους του οποίου οι Ιταλοί θεωρούσαν κλέφτες (ladri ) και αποκαλούσαν
cnzzidiari (κασιδιάρηδες ).
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κοντινά χωριά αποτελεί γενικότερο φαινόμενο στην Ελλάδα, την Ιταλία και αλλού25.
Ακόμη και ανάμεσα σε Παλαιό και Νέο Γκαλλιτσιανό, που μεταξύ τους απέχουν λι-
γότερο από 2 χλμ., παρατηρείται κάτι τέτοιο: οι κάτοικοι του παλαιού οικισμού
αποκαλούν τους κατοίκους του νέου «'Αγιους Αορεντσιώτες» (Santi Lorenzoti),
παρομοιάζοντάς τους με εκείνους του κοντινού χωριού S. Lorenzo που κατά τη γνώμη
τους είναι αφιλόξενοι.

Από τα όσα μέχρι τώρα ελέχθησαν, μπορούμε να κάνουμε μερικές γενικές δια-
πιστώσεις: το επώνυμο, το βαπτιστικό όνομα και το παρωνύμιο αποτελούν τα τρία
συστατικά στοιχεία του ονοματοδοτίκού συστήματος στο Γκαλλιτσιανό. Οι ανάγκες
που το καθένα από αυτά καλύπτει και οι λειτουργίες που επιτελεί είναι διαφορετικές,
ωστόσο η διαλεκτική σχέση που τα συνδέει μεταξύ τους καθορίζει, τελικά, την ταυτό-
τητα των ατόμων σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Το επώνυμο με-
ταβιβαζόμενο από γενεά σε γενεά μέσω του αίματος, δηλαδή μέσω της αρρενογονικής
γραμμής, διαιωνίζει συμβολικά τη ράτσα (γενία) και την οικογένεια μέσα στο χρόνο.
Η χρήση του περιορίζεται στα επίσημα έγγραφα, αφορά δηλαδή αποκλειστικά και μόνο
τις σχέσεις των μελών της κοινότητας με τον κρατικό μηχανισμό (ληξιαρχείο και
λοιπές δημόσιες υπηρεσίες). Το όνομα μεταβιβαζόμενο αμφιπλευρικά καθορίζει την
ταυτότητα των ατόμων σε δύο επίπεδα: κάθετο (ανιόντες συγγενείς, παππούδες, για-

25. Για την ανταλλαγή περιφρονητικών χαρακτηρισμών ανάμεσα στα ελληνόφωνα χωριά της
Καλαβρίας και της Απουλίας'βλ. Πετροπούλου 1994α. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα πα-
ρωνύμια χωριών της Καλαβρίας που αναφέρει ο V. Padula για την περίοδο πριν και μετά την ενο-
ποίηση του ιταλικού κράτους (1861 ). Επιλέγω τα πιο χαρακτηριστικά: Mezzcazetta (Μισή καλ-
τσούλα) ονόμαζαν οι γείτονές τους τούς κατοίκους του χωριού Tortora επειδή ήταν εξαιρετικά φτω-
χοί. Mangialardi τους κατοίκους του χωριού S. Domenica, επειδή έτρωγαν πολύ λαρδί, Sasei (Ψω-
ραλέοι) τους κατοίκους της Grisolia, Cipullari (Κρεμμυδάδες ) της Cirella έπειδή είχαν άφθονη πα-
ραγωγή ωραίων κρεμμυδιών. Zaccanari του Bombicino επειδή στην είσοδο του χωριού τους υπήρχε
ένα χοιροστάσιο (τσάκανο), Spagari του Cetraro επειδή παρήγαγαν λινάρι, Labri (κλέφτες) της
Facconara, Cruciffisuori του Longobardi, γιατί σύμφωνα με μια παράδοση κάποτε για να τιμωρή-
σουν ένα συκοφάντη, τον κάρφωσαν σ' ένα δέντρο, Cipullari του Belmonte, γιατί έλεγαν ότι η πλειο-
ψηφία του πληθυσμού έτρωγε όλο το χρόνο κρεμμύδια (cipolle στα ιταλικά), Tammurrari του Aiel-
1θ, γιατί σε όλες τις γιορτές έπαιζαν το tamburro (ταμπούρλο), Sardellari του Cariati, γιατί [ψά-
ρευαν πολλές σαρδέλλες και Lucetari, γιατί λόγω κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών είχαν όλοι το
χρώμα της σαύρας (lucertola). Βλ. Padula (1977: 391-395, 402-403, 405-406). Πρόκειται
σαφώς, για παρωνύμια που αντανακλούν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Πρβ.
επίσης Κουτελάκης (1988: 258 ), ο οποίος αναφερόμενος στους αμοιβαίους υποτιμητικούς χα-
ρακτηρισμούς των κατοίκων του Μεγάλου και Μικρού Χωριού της Τήλου, σημειώνει ότι οι Με-
γαλοχωρίτες αποκαλούσαν Αλαδιώτες τους Μικροχωρίτες και εκείνοι με τη σειρά τους τούς απο-
καλούσαν Κουντονριώτες, Καραΐτες και Μυλωνάδες.
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γιάδες) και οριζόντιο (εκ πλαγίου συγγενείς, θείοι, θείες). Η ύπαρξη συγγενικών σχέ-
σεων που συνδέουν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού —απόρροια της συγγενειακής και
κοινοτικής ενδογαμίας— επιφέρει τη μη ανανέωση ονομάτων και επωνύμων με απο-
τέλεσμα ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συνωνυμιών. Ως εκ τούτου, τόσο το όνομα όσο
και το επώνυμο αδυνατούν να λειτουργήσουν ως διαφοροποιητικοί παράγοντες με-
ταξύ των ατόμων ανάγοντας το παρωνύμιο σε κυρίαρχο στοιχείο γενεαλογικής ταυ-
τότητας και κοινωνικής ταξινόμησης ενός ατόμου. Από τα τρία, τουλάχιστον, παρω-
νύμια που κάθε άτομο διαθέτει —ράτσας, οικογενειακό και ατομικό— τα δύο πρώτα
είναι συνώνυμα της γενεαλογικής συνέχειας. Το τρίτο χαρακτηρίζει και ταξινομεί κά-
ποιον σε κοινωνικό επίπεδο με βάση τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, τα ελαττώ-
ματα ή χαρίσματα, τον τόπο καταγωγής, το επάγγελμα, τις ικανότητες κλπ.
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SUMMARY

The nickname as a basic component of genealogy identification and social
classification : The case of a Helleno-phonic village in Southern Italy (Gallitsiano)

by Christina Petropoulou Ph. D.

The last name, the name and the nickname form the three main elements
of Gallitsiano's name-giving system. Although each of these names serves
different needs and undertakes various functions, the interactive relationship
between them defines, nevertheless, people's identity at a personal, familial
and social level.

As the last name is transmitted from one generation to the next through
blood, meaning the patrilineal system, it symbolizes the perpetuation of race
and family over time. Its use is limited to official documents, in other words it
stricly and exclusively refers to relations among community members within
the bureaucratic system (birth records and other public services). The first
name, transmitted bi-lineally (from both sides of family) defines the identity
of individuals in two levels: vertical (senior relatives, grandfathers, grand-
mothers) and horizontal (side-relatives, uncles, aunts). The existence of kin
relationships that connect almost the entire population —a residue of relative
and community endogamy— brings a stop to the renewal of first and last
names, resulting in a high percentage of synonymity. Evidently, both the
first and last name, unable to function as differentiating factors among indi-
viduals, render the nicknames to a dominant element for identification of ge-
nealogy and social classification of a person. There are at least three kinds of
nicknames given to each person: racial, familial and personal. The first two
are synonymous with genealogy continuity and the third describes and class-
ifies someone on a social level based on character traits, behavior, virtues and
flaws, place of origin, occupation, abilities e.t.c.
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής διατροφής σχετίζονται κυ-
ρίως με τις εδαφικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, που καθορίζουν το είδος
και το μέγεθος της παραγωγής, καθώς και τις δυτατότητες προμήθειας ειδών διατρο-
φής δια του εμπορίου. Εξετάζονται, εδώ, οι παράγοντες που προσδιορίζουν την παρα-
γωγή, την κατανάλωση και τη διάθεση στο εμπόριο συγκεκριμένων προϊόντων δια-
τροφής στο νησί της Σαντορίνης.

Σε επιτόπια έρευνά μας καταγράψαμε υλικό για τα θέματα που έχουν σχέση
με την παραγωγή, προμήθεια και κατανάλωση ειδών διατροφής, με τη βοήθεια ειδι-
κού ερωτηματολογίου της Ακαδημίας Αθηνών1 και συγκροτήσαμε χειρόγραφο, το
οποίο καταθέσαμε στο Κ.Ε.Ε.Λ. ( αριθμ. εισαγωγής 4524).

Η Σαντορίνη είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα τοπία της
Ελλάδας. Συγκροτείται από τρεις νήσους, τη Θήρα, τη Θηρασία και το Ασπρονή-
σι, διατεταγμένες σε σχήμα στεφάνου ή δακτυλίου γύρω από μια βαθειά ωοειδή
λεκάνη (την Καλντέρα ) που καταλαμβάνεται από θάλασσα. Είναι μετά τον Βεζού-
βιο, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα ηφαίστεια2. Στην ηφαιστειογενή
σύσταση του εδάφους της οφείλονται σε σημαντικό ποσοστό οι ποσοτικές και ποιο-
τικές ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην καλλιέργεια των διαφόρων προϊόντων.
Το ηφαιστειογενές έδαφος είναι γόνιμο, ενώ το νοτιοανατολικό ασβεστολιθικό μέρος

* Φιλόλογος, μεταπτ. φοιτήτρια Λαογραφίας, απεσπασμένη στο Κ.Ε.Ε.Λ. κατά τα έτη 1996
και 1997.

1. Στεφ. Δ. Η μ έ λ λ ο υ, Αι κ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Παραδοσιακός
υλικός βίος του Ελληνικού λαού (ερωτηματολόγιο ). Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας, αριθ. 17. Ακαδημία Αθηνών, 1983.

2. Γ. Γ ε ω ρ γ α λ ά, Η γένεσις και η εξέλιξις του συμπλέγματος των ηφαιστειογενών νή-
σων της Σαντορίνης. Μ. Δ α ν έ ζ η Σαντορίνη, 1971, σ. 19.
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του νησιού είναι μάλλον άγονο, κατά ένα μεγάλο μέρος πετρώδες και γυμνό, με πτω-
χή βλάστηση.

Το κλίμα της Σανατορίνης παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά των ξηρότερων
περιοχών των μεσογειακών χωρών. Η ετήσια πτώση βροχής ανέρχεται μόλις σε
361,5 χιλιοστά, ενώ σε άλλα νησιά, όπως η Νάξος, ανέρχεται σε 386,5, στη Σύρο 534,5
και στην Άνδρο στα 665,1 χιλ. Η έλλειψη του εδαφικού ύδατος είναι το σπουδαιό-
τερο πρόβλημα για την ανάπτυξη της χλωρίδας, καθώς και των καλλιεργειών του
νησιού και αναπληρώνεται εν μέρει από το νερό της ατμοσφαιρικής υγρασίας, το
οποίο συγκρατείται από το πορώδες έδαφος3. Το κλίμα της Σαντορίνης είναι πολύ
υγιεινό. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία ποικίλλει από 20-28ο C και ενίοτε ανέρχεται
στους 30ο C, το δε χειμώνα η θερμοκρασία σπανίως κατέρχεται μεταξύ 6-10 C
και σπανιότατα στο μηδέν3". Οι κάτοικοι υδρεύονται από δεξαμενές στις οποίες
αποταμιεύεται το νερό της βροχής και σε περιπτώσεις ανομβρίας από φρέατα τα οποία
βρίσκονται στην ανατολική παραλία του νησιού4. Σήμερα, βέβαια, οι γεωτρήσεις
έχουν συμβάλει στην ουσιαστικότερη επίλυση του προβλήματος.

Όπως αναφέρει ο Μ. Ζώρζος5 δεν μπορεί να ορισθεί αν η πανάρχαια Σαντορίνη,
«η προ των ηφαιστείων εκρήξεων μη πυρογενής νήσος, κατωκείτο ή μή, εικάζεται
όμως ότι θα ήτο ακατοίκητος ώς πετρώδης και άγονος». Το μόνο, το οποίο μπορεί να
βεβαιωθεί, είναι ότι η νήσος αυξήθηκε και έγινε στρογγύλη κατά την τεταρτογενή
προϊστορική εποχή. Κατοικούνταν από ανθρώπους, ot οποίοι ευρίσκονταν σε υψηλό
σημείο προόδου και πολιτισμού και εγνώριζαν την καλλιέργεια της ελιάς και την
τυροκομία, είχαν δε και εμπορικές συναλλαγές.

Από τις αρχαιολογικές έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι κάτοικοι που έ-
ζησαν περί το 2.000 π.Χ. είχαν ποίμνια αιγών και προβάτων, γνώριζαν την τυροκο-

3. Χ. Δ ι α π ο ύ λ η, Η χλωρίς της Σαντορίνης. Καλλιεργούμενα φυτά. Μ. Δ α ν έ ζ η Σαν-
τορίνη 1971, σ. 33.

3α. F. Richard, Τα Μυστήρια της Σαντορίνης (1650), στδν Κ. Σιμόπουλο, «2ένοι
ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333 μ.Χ.-1700», τόμος Α', Αθήνα 1972 (β' έκδοση). «Το νησί δεν ποτί-
ζεται από ρυάκια και βρύσες. Το νερό που παίρνουν οι άνθρωποι έρχεται από τον ουρανό και αν στα-
ματήσουν ot βροχές και δεν γεμίσουν οι στέρνες είναι καταδικασμένοι σε θάνατο, εκτός αν πιούν
γλυφό νερό που βρίσκεται σε μερικά πηγάδια στο γιαλό. Η γη δεν έχει ανάγκη από νερό το κα-
λοκαίρι. Μ' όλο που η επιφάνεια είναι ξερή, σα να φλέγεται, το έδαφος απορροφά τη νύχτα υγρασία και
προσφέρει άφθονα προϊόντα».

4. Μ. Ζώ ρ τ ζ ο ς, Ημερολόγιον Θήρα-Αμοργός, 1933, σ. 18.

5. Ό.π., σ. 8.
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μία, καλλιεργούσαν σιτηρά, ψάρευαν, έκαναν εξαγωγή λαδιού, έπλεκαν υφάσματα,
μεταξύ των οποίων ((εξαίρετα εθεωρούντο τα βαμβακερά, τα καλούμενα δίμιτα
(dimittes)»6, και «ύφαιναν εκλεκτό είδος χιτώνα που τον έλεγαν θηραίο»7*

Αν θεωρήσουμε ότι τις πρώτες περί εμπορίου γνώσεις μετέδωσαν στους Έλλη-
νες οι Φοίνικες, ο εμπορικότερος και ναυτικότερος αυτός λαός της αρχαιότητας που
ξεκίνησε από τη Μεσοποταμία και τη Συρία και μετέφερε στην Ελλάδα υφάσματα,
καρπούς για σπορά ή και άλλα γεωργικά προϊόντα, δίδαξαν σημαντικά στοιχεία της
καλλιεργητικής τέχνης, όπως τη ζεύξη των αμαξών, τη γεφύρωση των ποταμιών,
την παραγωγή λαδιού από την ελιά και άλλα πολλά, η Σαντορίνη πρώτη υποδέχτηκε
αυτούς τους νεωτερισμούς.

Η οινοφόρος άμπελος (vitis vinifera), η οποία καλλιεργείται σε όλες τις Κυ-
κλάδες από την προϊστορική εποχή, έχει ιδιαίτερη σημασία από οικονομική άποψη.
Ιδιαίτερα πρόσφορα για την καλλιέργεια της αμπέλου είναι τα ηφαιστειογενή εδάφη
της Σαντορίνης. Γι' αυτό και όλες οι πεδινές εκτάσεις του νησιού καλύπτονται από
αυτήν8. Η ποιότητα του κρασιού της Σαντορίνης είναι, ως γνωστόν, η καλύτερη των
Κυκλάδων, η δε παραγόμενη ποσότητα ανερχόταν κατά το 1841 σε 2.700.000 οκά-
δες, το δε 1889 σε 4.000.000 οκάδες. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Χελδράιχ
(1889), «ο πασίγνωστος γενναίος οίνος της Σαντορίνης είναι το πολυτιμότατο προϊόν
της νήσου και ως σημαντικότατο εμπόρευμα αποτελεί τον κύριο πόρο ζωής των κα-
τοίκων»9. Άλλη συστηματική γεωργική καλλιέργεια δέν αναπτύχθηκε στη νήσο
εκτός από την αμπελουργία, η οποία αποδίδει αρκετό πλούτο.

Από τα υπόλοιπα προϊόντα της νήσου σημειώνουμε το κριθάρι, η παραγωγή
του οποίου χρησιμοποιείται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, την περιώνυμη
φάβα και τον ντοματοπελτέ που εξάγονται σε ικανοποιητικές ποσότητες. Παλιότερα
υπήρχε στο νησί αρκετή έκταση φυτευμένη με συκομουριές, με ανάλογη ανάπτυ-
ξη της σηροτροφίας, ωστόσο έχει αποψιλωθεί και ισχύει αυτό που γράφει ο Γάλ-
λος συγγραφέας Εδμόνδος Αμπού ότι «στη Σαντορίνη δεν υπάρχει ούτε ένα δέν-
δρο για να προφυλαχθεί ο οδοιπόρος από τον ήλιο»10.

6. Σ τ ε φ. Δ. Η μ έ λ λ ο υ, Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Γάλλω περιηγητή Ρ. Aug. de
Guys, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών τόμος ΙΓ'-ΙΔ'
(1960-1961), σ. 217.

7. Μ. Ζ ώ ρ ζ ο υ, ό. π., (Αρχαϊκός της νήσου πολιτισμός), σ. 11.

8. Ό.π., σ. 11.

9. Χ. Δ ι α π ο ύ λ η, (Καλλιεργούμενα φυτά), ό.π., σ. 38.

10. Μ. Ζ ώ ρ ζ ο υ, (Η νήσος της σήμερον γεωργικώς), ό.π., σ. 22.
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Δεύτερο γεωργικό προϊόν είναι το κριθάρι, με ετήσια παραγωγή 500.000 οκά-
δων. Στους αγρούς, που είναι κλιμακωτά διατεταγμένοι, καλλιεργούνται, επίσης, διά-
φορα είδη οσπρίων, όπως ο αρακάς, από τα σπέρματα του οποίου παρασκευάζεται
η γνωστή φάβα της Σαντορίνης, η οποία χρεωστεί την ονομασία της στους Ιτα-
λούς, όπως αναφέρει ο F. Richard11.

Η ελιά αποτελεί πιθανώς αυτοφυές φυτό των Κυκλάδων. Η παλαιότερη ιστο-
ρική εμφάνιση τόσο της ήμερης, όσο και της άγριας ελιάς, χρονολογείται στη Σαν-
τορίνη από το 2.400 π.Χ. Αυτό προκύπτει από τις ανασκαφές στα ηφαιστειογενή
εδάφη της, όπου ανευρέθησαν πιεστήρια ελαίου, ξύλα ελιάς και παραστάσεις του δέν-
δρου επί αγγείων12. Από τις ανασκαφές της Κνωσού προκύπτουν στοιχεία για την
παραγωγή του λαδιού κατά τη μινωική εποχή. Το σχετικά αραιό φύλλωμα της ελιάς
καθιστούσε δυνατή την ανάπτυξη στους ελαιώνες πλούσιας αυτοφυούς βλάστησης,
ιδιαίτερα κατά την άνοιξη. Πολλές φορές γινόταν στους ελαιώνες παράλληλη καλ-
λιέργεια σιτηρών ή διαφόρων οσπρίων. Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν πια
ελαιόδεντρα και η κατανάλωση καλύπτεται με το εισαγωγικό εμπόριο από την Κρή-
τη και άλλα μέρη13.

Στις δύο προσχωματικές πεδιάδες του νοτιοανατολικού τμήματος του νησιού
γίνεται εντατική καλλιέργεια ντομάτας, η σημαντική παραγωγή της οποίας οδήγη-
σε στην ανάπτυξη αξιόλογης βιομηχανίας κονσερβοποιήσεως ντοματοπελτέ14. Επίσης
καλλιεργούνται κρεμμύδια, φασόλια, φακές. Η αγκινάρα, γνωστή ήδη στους αρχαίους
Αιγυπτίους, καλλιεργείται στη Σαντορίνη. Απαντά όμως και αυτοφυής, όπως σε αρ-
κετά νησιά των Κυκλάδων. Τα ρεβίθια, γνωστά στην Ελλάδα από την Ομηρική επο-
χή, με πιθανή προέλευση από τη Δυτική Ασία, καλλιεργούνται επίσης στη Σαντο-

Ρίνη·:.................

Η κολοκυθιά, η καρπουζιά, η αγγουριά (κατσούνια), η φλασκιά (είδος κολο-
κυθιάς) και η πεπονιά, η οποία απαντά ως εγχώρια ποικιλία με καρπούς μικρού μεγέ-
θους γνωστή με το όνομα «καουνιά», ευδοκιμούν επίσης στη Σαντορίνη. Σε αφθονία
απαντά ο κρόκος, κοινώς ζαφορά. Κηπευτικά είδη, όπως η μπάμια, η μικρή και άσπρη
μελιτζάνα, τα κοκκινογούλια, τα μαρούλια, η αντράκλα, το άνηθο, το μάραθο, καλλιερ -
γούνται στη Σαντορίνη για οικιακή χρήση.

11. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, 1, ό.π., σ. 531.

12. Χ. Δια π ούλη, ό.π., σ. 33.

13. Χ. Δ ι απ ο ύλη, ό.π., σ. 34.

14. Για το θέμα συντάσσεται ειδική μελέτη.
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Η ηφαιστειογενής γεωλογική σύσταση της Σαντορίνης παρέχει σημαντικό πλού-
το σε ορυκτά προς εκμετάλλευση.

Σημαντικότερη και πιο χαρακτηριστική είναι η παραγωγή της πορσελάνης,
ευρύτερα γνωστής ως θηραϊκή γη. Προσφέρεται για σημαντική βιομηχανική εκμετάλ-
λευση. Χρησιμοποιήθηκε σε δομικά έργα ακόμα και εκτός Ελλάδος, κατ' εξοχήν στην
κατασκευή των λιμενικών έργων, όπως της Κωστάντζας, της Τεργέστης, του ισθμού
του Σουέζ, των υπονόμων της Αλεξάνδρειας και πολλών άλλων παρόμοιων έργων
εντός και εκτός Ελλάδος15.

Αν και η γεωργική παραγωγή της Σαντορίνης δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα ση-
μαντική, υπερτερεί σε σχέση με την κτηνοτροφία. Ο περιηγητής Richard (1650)
αναφέρει ότι στη Σαντορίνη σπάνια γεύονται το κρέας16 και ο Thevenot (1655) ότι
το κρέας είναι ανύπαρκτο στο νησί17. Η όλη*παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων γι-
νόταν στο πλαίσιο της οικιακής οικονομίας, η οποία δεν ήταν επαρκής για τις ανάγ-
κες των κατοίκων και συμπληρωνόταν με το εισαγωγικό εμπόριο.

Η οικιακή κτηνοτροφία συνίστατο στην εκτροφή χοίρων, αιγών:, ορνίθων και
κουνελιών. Υπήρχαν ελάχιστες αγελάδες και καθόλου πρόβατα. Το χοιρινό κατανα-
λωνόταν υπό μορφή συντηρημένου (παστού) κρέατος που μαγειρευόταν με διάφορους
τρόπους, ως λαρδί, λουκάνικα, πηκτή κ.ά. Οι όρνιθες καταναλώνονταν αμέσως μετά
τη σφαγή. Αποτελούσαν συμπλήρωμα της διατροφής για κάθε οικογένεια. Κουνέλια
και πάπιες εκτρέφονταν από λίγες οικογένειες18.

Κρέας αγόραζαν από το χασάπη μόνο Χριστούγεννα και ΙΙάσχα, όσοι δεν διέ-
θεταν οικιακή παραγωγή. Η κατανάλωση κρέατος τις υπόλοιπες,ημέρες του χρόνου
ήταν σπάνια και πάντοτε Κυριακή. Παλαιότερα δεν αγόραζαν ^αθόλου .κρέας. Η
παρασκευή κρεατοκεφτέδων ήταν σπάνια. Αντίθετα, διάφορα άλλα είδη κεφτέδων,
όπως ντοματοκεφτέδες, πατατοκεφτέδες, φεσκουλοκεφτέδες και σπανακοκεφτέδες
αποτελούσαν συχνή διατροφική συνήθεια.

Τα ζυμαρικά αποτελούσαν τη βάση της διατροφής, χρησιμοποιούμενα είτε αυ-
τούσια είτε ως κύριο ή δευτερεύον συστατικό για την παρασκευή φαγητού.

Φρούτα χρησιμοποιούσαν όσα παρήγε το νησί (σύκα, φραγκόσυκα, καρ-
πούζια, καούνια και προπαντός σταφύλια). Επειδή ήταν όλα καλοκαιρινά, το χει-
μώνα τα χρησιμοποιούσαν αποξηραμένα.

15. Μ. Ζ ώ ρ ζ ο υ, ό.π., σ. 21.

16. Κ. Σιμόπουλου, 1, ό.π., σ. 532.

17. Ό.π., σ. 569.

18. Κ. Σιγάλας, Γεωργοοικονομική θέση και ανάπτυξη της Θήρας. Μ. Δ α ν έ ζ η, ό.π., 1971.
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Τα γλυκίσματα δεν χρησιμοποιούνταν καθημερινά στα σπίτια των αγροτών.
Αντίθετα, οι εύποροι είχαν πάντα κάτι στον «κεσέ» τους, συνήθως γλυκά του κου-
ταλιού, και όταν αυτά δεν υπήρχαν είχαν λουκούμια του εμπορίου.

Παρακολουθώντας τις διατροφικές συνήθειες ενός τόπου, διαπιστώνουμε ότι
αυτές αποτελούν, ώς έναν τουλάχιστον βαθμό, αντανάκλαση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων. Κοινωνικά μπορούμε να διακρίνουμε τους κατοίκους της Σαντορίνης σε δύο
κύρια στρώματα, τους εύπορους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι «άρχοντες»,
και τους «χωρικούς» ή «παρακατιανούς» (το αγροτικό στοιχείο κατά την τοπική ονο-
μασία). Η αντίληψη αυτή ήταν και παραμένει ακόμα σε κάποιο βαθμό ριζωμένη στους
κατοίκους του νησιού. Η διατροφή των δύο αυτών στρωμάτων παρουσιάζει ομοιότη-
τες και διαφορές. Ο αγρότης ξυπνούσε πρωί-πρωί, έπινε το φασκόμηλο ή το χαμο-
μήλι του, έτρωγε ό,τι είχε μείνει από το βράδυ και στη συνέχεια έπαιρνε «την πε-
τσέτα», που του ετοίμαζε η γυναίκα του πρωί-πρωί, με ξηρή εποχική τροφή, για
κολατσιό (αβγό, σφουγγάτο, ντομάτα, κολοκύθι τηγανητό, μελιτζάνα, κρεμμύδι, ελί-
τσες σπιτικές — τα κορολίδια ή γρολίδια, και κάτι παστό, για να πιει με τους συν-
τρόφους του το κρασί ή την τσικουδιά). Το κολατσιό γινόταν στο αμπέλι γύρω στις
δέκα και κρατούσε μισή έως μία ώρα. Αυτές ήταν στιγμές κοινωνικής ανθρώπινης
επαφής, όπου συζητούσαν όλοι τους προβληματισμούς τους γύρω από την παραγω-
γή ή γύρω από προσωπικά ζητήματα. Το μεσημεριανό φαγητό το έτρωγε στο
αμπέλι γύρω στις δύο το μεσημέρι. Αυτό ήταν συνήθως κονσέρβα, ψωμοτύρι, πα-
στός ωμός μπακαλιάρος, ξαλμυρισμένος και κομμένος σε λεπτές λωρίδες (ξελουρι-
σμένος), με λάδι και ξίδι, ρέγγα, σαρδέλα κ.ά.

Η υπόλοιπη οικογένεια ξεκινούσε την ημέρα της την ώρα που έπρεπε να ετοι-
μαστούν τα παιδιά για το σχολείο. Έκαναν την προσευχή τους και συνήθως έλεγαν:

Η ξημέρωσε ο Θεός και είδαμε το άγιο φως.
Προσκυνούμε το Χριστό και τον Τίμιο Σταυρό,
να μας βλέπει από κακό και από κάθε πονηρό.
Όσα μάθια θα μας δούνε, τόσοι Άγιοι να μας βοηθούνε19.

■^Υστερα έπιναν το γάλα τους, αν είχαν τις δικές τους κατσίκες, ή κάποιο άλλο ρόφημα
και έπαιρναν μαζί τους το κολατσιό, που δεν ήταν άλλο από μια χούφτα σταφίδες, σύ-
κα και ένα κομμάτι κρίθινο ψωμί. Στις γιορτές δεν υπήρχε διαφορά στο πρωινό.

Η νηστεία τηρούνταν αυστηρά απ* όλη την οικογένεια, ακόμη και στο κολατσιό

19. Μ. Α β ε ρ κ ί ο υ - Ρούσσου, Σαντορίνη Ήθη, έθιμα και παραδόσεις, 'Αθήνα 1979,
<7. 113.
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των παιδιών. Η νηστεία έπρεπε να τηρηθεί και στην «πετσέτα» που θα έπαιρνε ο
αγρότης στη δουλειά (πατάτα βραστή, ντομάτα, ελιά κ.ά. ανάλογα με την εποχή).
Για την υπόλοιπη οικογένεια, νηστίσιμα φαγητά ήταν η ταχινόσουπα, οι γουλοντολμά-
δες, η ντοματόσουπα κ.ά.

Αυτό που χαρακτήριζε την παραδοσιακή κοινωνία της Σαντορίνης ήταν η
φροντίδα να καταναλώνουν μόνο ό,τι παρήγαν και να είναι ολιγαρκείς, εφ* όσον το
εισόδημά τους δεν παρείχε τα περιθώρια προμήθειας άλλων ειδών μέσω του εμπορίου.

Οι εύποροι ξεκινούσαν την ημέρα τους πολύ αργότερα από τους αγρότες. Το
γάλα υπήρχε πάντοτε στο πρωινό τους, προερχόμενο συνήθως από τη δική τους πα-
ραγωγή. Μόνο κατά τη νηστεία έπιναν χαμομήλι ή φασκόμηλο. Το πρωινό συνοδευό-
ταν από βούτυρο και μαρμελάδα, που είχαν φτιάξει από το καλοκαίρι, ή μέλι που
αγόραζαν από την Ανάφη. Το κολατσιό δεν ήταν γι' αυτούς απαραίτητο.

Το μεσημέρι ήταν επιβεβλημένη η οικογενειακή συγκέντρωση. Ο πατέρας κα-
θόταν στην κορυφή του τραπεζιού, συμβολικά, ως επικεφαλής της οικογένειας, ενώ
η θέση της μητέρας ήταν κοντά στην κουζίνα, για να μπορεί να εξυπηρετεί τους συν-
δαιτημόνες. Οι προσκεκλημένοι κάθονταν καθ' υπόδειξη της νοικοκυράς. Η προσευχή
γινόταν και στα δύο γεύματα. Στις αγροτικές οικογένειες ο πατέρας απουσίαζε συνή-
θως από το μεσημεριανό τραπέζι, γιατί συνέχιζε την εργασιακή του απασχόληση στα
αμπέλια (εργασία από το χάραμα μέχρι τη δύση του ηλίου). Το φαγητό, φτωχικό με
τα σημερινά μέτρα της αφθονίας, αλλά πολύ επιμελημένο, με αγάπη και φροντίδα από
τη νοικοκυρά, είτε αυτή ήταν «αρχόντισσα» και είχε τη βοηθό της, είτε ήταν «χωρι-
κή» και το έφτιαχνε μόνη της. Η διατροφή τους περιελάμβανε δύο φορές την εβδο-
μάδα όσπρια (κουκιά, ξερό μπιζέλι, φάβα, ρεβίθια, φασόλια μαυρομύτικα, φακές,
αν υπήρχαν). Διάφορα χορταρικά (μαρούλι, κουνουπίδι, γούλα, λάχανο, παραπούλια),
που καλλιεργούσαν στον κήπο του σπιτιού, μαγειρεμένα με πολλούς τρόπους, αποτε-
λούσαν κύριο και όχι συνοδευτικό φαγητό, αντίθετα με τα αυτοφυή, που φύτρωναν
στον κίσηρα: γουλοπόριχα, βρουβοπόριχα, πορίχια (ο ανθός από τα βρουβοπόριχα) καί
γαλατσίδες, καθώς και τα ποτιστικά ραδίκια και βλήτα που συνόδευαν κάποια άλλη
τροφή.

Τα παιδιά είχαν και το «απογευματινό» τους (το μερέντι) που αποτελούνταν
από ψωμί με θρεψίνη, ή πελτέ και λάδι ή ψωμί με λάδι και αλάτι, ή λιγότερο συχνά
ψωμί με βούτυρο και ζάχαρη. Το έτρωγαν με το τέλος της απογευματινής σχολικής
εκπαίδευσης.

Το βραδινό γεύμα για τις αγροτικές οικογένειες ήταν το σημαντικότερο της
ημέρας, γιατί τότε μαζεύονταν όλα τα μέλη της οικογένειας και έλεγαν τα νέα τους, συ-
ζητούσαν τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας, εφ* όσον και τα παιδιά (τα αγό-
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ρια).πολλές φορές συνόδευαν καί βοηθούσαν τον πατέρα στη δουλειά. Ή λαδόσουπα ή
λαδομανέστρα ήταν το «μαλακτικό» βραδινό για τους αγρότες μετά από την ξηρο-
φαγία όλης της ημέρας. Τη σερβίριζαν μαζί με κουλούρα κρίθινη, «χλωρό» (τυρί) και
«ελίτσα».

Στις- ονομαστικές και στις μεγάλες γιορτές οι αγρότες δεν πήγαιναν στη δου-
λειά τους. Το μεσημεριανό φαγητό τους αυτές τις ημέρες περιλάμβανε κότα, κουνέλι,
κατσίκι, παστό χοιρινό, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της κάθε οικογένειας.
Οι εύποροι συνήθιζαν να τρώνε κρέας συχνότερα και κυρίως κότα, που έπρεπε να τη
σφάξουν από το Σάββατο, για να σιτέψει και να τη φάνε την: Κυριακή. Στις ονομα-
στικές γιορτές συνήθιζαν τις εθιμοτυπικές επισκέψεις. Τα γλυκά παρασκευάζονταν
από τη νοικοκυρά. Οι εύποροι συνήθιζαν τα μπουσέ, το παντεσπάνι, την πουτίγκα,
συνοδευόμενα από λικέρ δικής τους παραγωγής, ενώ οι αγρότες τα λουκούμια ή γλυ-
κά με υλικά παραγωγής τους, μαζί με τσικουδιά.

Μετά το φαγητό συνήθιζαν τη βεγγέρα. Η βεγγέρα ήταν η συγκέντρωση, «μά-
ζωξη», σέ κάποιο σπίτι,! διαφορετικό κάθε φορά αλλά πάντα μεταξύ των επωνύμων
του χωριού, μετά το βραδινό τους, όπου θα έλεγαν διάφορες ιστορίες, ανέκδοτα και θα
συζητούσαν τις πολιτικές εξελίξεις, τις καθημερινές τους ανησυχίες και άλλα. Η βεγ-
γέρα αποτελούσε την ψυχαγωγία του χωριού και σ' αυτή τη συγκέντρωση συμμετείχαν
όλοι, μικροί και μεγάλοι. Κρατούσε μέχρι τις έντεκα το βράδυ. Κερνούσαν γλυκό αν
υπήρχε στο σπίτι, λουκούμι, σταφίδες και τσικουδιά για τους άνδρες. Οι αγρότες,
αντίθετα, πήγαιναν για ύπνο από τις οκτώ ή εννιά το βράδυ, για να μπορέσουν να ξυ-
πνήσουν στις πέντε το πρωί.

Ό,τι περίσσευε τη μία μέρα έπρεπε να καταναλωθεί την επόμενη, όπως το «φα-
βατοζούμι», το «φάβα το παντρεμένο» και άλλα. Ό,τι δεν μπορούσαν να φάνε οι ίδιοι
συμπλήρωνε το ταί (το φαγητό) των ζώων. Έτσι γινόταν μεγάλη οικονομία, εφ'
όσον τα προσφερόμενα είδη διατροφής ήταν λίγα και τα «στόματα» πολλά.

Στις θρησκευτικές γιορτές ήταν απαραίτητη «η πανήγυρη» (γιορταστικό' φαγη-
τό) ανάλογα με την εποχή της γιορτής. Το φαγητό ήταν νηστίσιμο ή αρτίσιμο, αναλό-
γως. Τα συνηθέστερα φαγητά ήταν η φάβα, τα μαυρομύτικα φασόλια, μπακαλιά-
ρος τηγανητός ή γιαχνί με πατάτες, κρέας με πατάτες και πάντα κρασί ντόπιο. Τα
Χριστούγεννα έτρωγαν χοίρο, που έσφαζαν το φθινόπωρο ή λίγο πριν από τις γιορτές
(χοιροσφάγια) και αποθήκευαν το κρέας του. Το Πάσχα έτρωγαν κατσίκι στο
φούρνο.

Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κατανάλωση ή προσφορά ειδών
διατροφής υπαγορεύεται από προλήψεις και δεισιδαίμονες δοξασίες, ισχύουν ιδιαίτε-
ροι κανόνες. Έτσι δεν εδάνειζαν προζύμι ή ψωμί το βράδυ αν είχαν κάποιο δικό τους
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στην ξενιτιά, γιατί το είχαν για γρουσουζιά. Στους αρρώστους, εξ άλλου, έδιναν κο-
τόπουλο και κρέμες ώς δυναμωτικά φαγητά.

Στις κηδείες συνήθιζαν να μοιράζουν λουκούμια και τσικουδιά στο νεκροταφείο.
Τις τελευταίες δεκαετίες δίνουν σοκολατάκι, κονιάκ και πάνε στο σπίτι των συγγε-
νών του νεκρού, αν διαθέτουν επαρκή χώρο για φιλοξενία. Διαφορετικά πηγαίνουν
στα καφενεία και προσφέρουν καφέ, παξιμάδι από το φούρνο και κονιάκ. Τα κόλλυβα
τα έκαναν στο σπίτι από σιτάρι, που το αγόραζαν από το παντοπωλείο. Τώρα τα φτιά-
χνουν στα μαγαζιά. Τα κόλλυβα γίνονταν κανονικά στα τριήμερα, εννιάμερα, σαρα-
τάμερα, εξάμηνα, χρόνο, καθώς και τα Ψυχοσάββατα. Δεν έκαναν τραπέζι το βράδυ
της κηδείας, ενώ τώρα συνηθίζουν οι συγγενείς να φτιάχνουν ψαρόσουπα για τα πρό-
σωπα της οικογένειας.

Σήμερα οι αγρότες είναι ελάχιστοι. Τα παιδιά τους έχουν απομακρυνθεί τε-
λείως από τη γεωργία. Όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, εξακολουθούν να τηρούν το
ωράριο που είχαν παλιά, δηλ. από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Επειδή όμως
το νησί έχει τουρισμό, η πλειονότητα του κόσμου ασχολείται μ' αυτόν. Το χειμώνα που
είναι νεκρή περίοδος βρίσκουν την ευκαιρία για ταξίδια στο εξωτερικό. Έχουν τις
χειμερινές διακοπές. Υπάρχει όμως και η μερίδα των τεχνιτών, οικοδόμων, υδραυ-
λικών και άλλων τέτοιων επαγγελματιών που δεν δουλεύουν με τις ίδιες σκληρές
συνθήκες, όπως παλιά. Τώρα έχει αλλάξει και η σύνθεση του πληθυσμού. Δεν
είναι όλοι πια Σαντορινιοί. Υπάρχουν και πολλοί ξένοι και ιδιαίτερα στο χώρο των
δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελούν μια σεβαστή ομάδα εργαζομένων στο νησί.
Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός από την κύρια δουλειά τους, ασκούν και κάποια
συμπληρωματική, σε σχέση πάντα με τον τουρισμό (τουριστικά μαγαζιά, ψησταριές,
χώροι αναψυχής κ.ά.). Δεν υπάρχει η οικογενειακή θαλπωρή, όπως .υπήρχε, παλιά.
Το κάθε μέλος έχει το δικό του ωράριο. Η διατροφή σήμερα έχει απλοποιηθεί, ανε-
ξάρτητα από το αν δουλεύουν οι γυναίκες. Δεν κάνουν πια την «κουμπάνια» τους φτιά-
χνοντας τον πελτέ, τα γλυκά, τις μαρμελάδες, όπως έκαναν παλιά. Ούτε χοίρους σφά-
ζουν, ούτε λουκάνικα φτιάχνουν, ούτε χλωρά. Τα φαγώσιμα είδη τα προμηθεύονται
όλα από το εμπόριο. Και αν ακόμα υπάρχουν κάποιες γυναίκες που φτιάχνουν παρα-
δοσιακά προϊόντα, αυτό. γίνεται για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Τα Χριστού-
γεννα άρχισαν και εδώ να μαγειρεύουν τη γαλοπούλα που δεν έχει καμιά σχέση με
τις παραδόσεις της Σαντορίνης. Τώρα το κρέας είναι στην ημερήσια διάταξη και
όχι όπως παλιά, Χριστούγεννα - Πάσχα και σε μεγάλες γιορτές. Επίσης η διατροφή
σήμερα περιλαμβάνει πολύ ψάρι, γιατί το προμηθεύονται πολύ εύκολα, εφόσον η δια-
κίνησή του γίνεται καθημερινά και σε όλα τα χωριά. Είναι φθηνό και εύκολο στην πα-
ρασκευή του. Δεν υπάρχουν χαμηλές οικονομικά τάξεις. Έτσι όλοι, εκτός από ελά-
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χιστες περιπτώσεις, έχουν τη δυνατότητα ν* αγοράσουν κρέας, ψάρι, φρούτα και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης. Δεν διαιτώνται, όπως παλιά, με τη λαδόσουπα. Ούτε παρα-
σκευάζονται τα παραδοσιακά, το σφουγγάτο της Αποκριάς ή οι λουκουμάδες του α-
γίου Ανδρέα. Και τις νηστείες δεν τις τηρούν όπως παλιά.

Τα μελιτίνια εξακολουθούν να παρασκευάζονται το Πάσχα. Αλλά ακόμα και την
προηγούμενη δεκαετία η παρασκευή όλων αυτών των παραδοσιακών προϊόντων
προϋπέθετε μια συνεργασία. Η μια νοικοκυρά βοηθούσε την άλλη. Π.χ. αυτές που
ήξεραν να «τσιμπούν» τα μελιτίνια, ή όσες ήταν πολύ καλές στο άνοιγμα του φύλλου,
κατάστρωναν πρόγραμμα και ήξερε η μια πότε θα ετοιμάσει τα γλυκά η άλλη. Τώρα
ο κύκλος έχει περιοριστεί πολύ και ο παραδοσιακός φούρνος έχει μεταφερθεί στην
κουζίνα του σπιτιού. Ο ρυθμός της ζωής είναι τόσο έντονος αφού και εκεί έχει φθά-
σει ο απόηχος της ζωής των μεγαλουπόλεων και κατά συνέπεια έχει επέλθει κοινωνική
αποξένωση. Η γειτονιά δεν υπάρχει πια. Δεν βλέπεις τις γιαγιάδες ή τις νοικοκυρές,
μετά τις δουλειές τους να κάθονται έξω στις αυλές τους ή στα ριμίδια πλέκοντας τις δαν-
τέλες τους ή καθαρίζοντας τη φάβα τους ή τέλος πάντων συζητώντας μεταξύ τους.
Οι βεγγέρες σταμάτησαν. Η φροντίδα των παιδιών με τις εξωσχολικές δραστηριό-
τητες και οι υπερωριακές εργασίες έχουν αλλάξει το ρυθμό της ζωής στο νησί.

Δεν συνυπάρχουν κοινωνικά πια οι άνθρωποι. Έχουν «προσαρμοστεί» στα και-
νούργια δεδομένα. Τα πανηγύρια εξακολουθούν να γίνονται, αλλά δεν υπάρχει σ' αυτά
η κατάνυξη που υπήρχε, αν και είναι οι μόνες στιγμές που αναβιώνει η κοινωνική συνύ-
παρξη, όχι μόνο των χωριανών, αλλά και όλων των Σαντορινιών. Σε κάποια τέτοια πα-
νηγύρια, π.χ. του αγίου Γεωργίου, θα τρέξει άλλος από το Καμάρι, άλλος από τα Φη-
ρά, μέσα στο Κατευχιό, στη Λαγκαδιώτισσα, «να πάρει την πανήγυρή του». Αυτά
που σερβίρονται στα πανηγύρια είναι όσα συνηθίζονταν από παλιά, αλλά πιο πλούσια
τώρα. Στον εσπερινό του αγίου Χαραλάμπους π.χ. δίνουν το απαλουδάκι και το μπι-
φτέκι μέσα σε συσκευασία ατομική. Μπιφτέκι φυσικά, δεν υπήρχε παλιά. Ανήμερα
του αγίου Χαραλάμπους δίνουν άλλα φαγητά. Απ' αυτά άλλα είναι ταξίματα, άλλα
είναι «πανηγύρια». Επειδή πολλοί δεν μένουν συνέχεια στη Σαντορίνη, ίσως συνδυάζουν
μια τέτοια γιορτή για να έρθουν στο νησί και να κάνουν ένα τάμα ή να προσφέρουν
ό,τι μπορούν. Άλλα πανηγύρια έχουν κρέας με κοφτό μακαρονάκι, όπως του αγίου
Μηνά, στα Φηρά. Παλιά, βέβαια, δεν υπήρχε κρέας. Τώρα τα έξοδα τα αναλαμβάνουν
κάποιοι οικονομικά ευκατάστατοι. Σταθερό σημείο αναφοράς όμως των πανηγυριών
είναι το κρασί. Ενώ έχει, δυστυχώς, μειωθεί πολύ η καλλιέργεια της αμπέλου, εν τού-
τοις έχει ξεκινήσει η αναβίωση του πατήματος στις κάνναβες. Τώρα όλο και περισσό-
τεροι οινοπαραγωγοί φτιάχνουν τα δικά τους κρασιά και μάλιστα πολύ αξιόλογα.
Παρ' ότι υπάρχουν μεγάλα οινοποιεία, όπως του Μπουτάρη, της Ένωσης κ.ά., η ατο-



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

169

μική προσπάθεια όλο και επεκτείνεται, εξαιτίας της ζήτησης του συγκεκριμένου
κρασιού.

Στα αρτοποιεία φτιάχνουν κουλούρες, τους «ντάκβ^ς», από σιτάρι βέβαια, σαν
παραδοσιακή μορφή ψωμιού.

Υπάρχουν ελάχιστες οικογένειες που σφάζουν χοίρους, όχι για την «κουμπάνια»
τους αλλά για να τους διαθέσουν στο εμπόριο.

Το χλωρό γίνεται πολύ περιορισμένα, μόνο από τις παλιές νοικοκυρές και αυτό
πάλι για να το πουλήσουν. Φυσικά δεν βρίσκεις εύκολα να αγοράσεις κατσικίσιο γάλα,
γιατί κυριαρχεί το φρέσκο της βιομηχανίας. Τα σύκα και τα φαραόσυκα είναι ελά-
χιστα. Η κάπαρη που βρίσκεις να αγοράσεις είναι ελάχιστη και αυτή πανάκριβη.

Την τσικουδιά δεν τη συνηθίζουν. Έχουν κυριαρχήσει τα ξένα ποτά, κυρίως
το ουίσκι. Το ούζο, η μπύρα και το κρασί υπάρχουν σε αφθονία. Οι Σαντορινιοί όμως
πολλές φορές όταν βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν, δεν θα προτιμήσουν το δικό
τους κρασί αλλά ξένα, εμφιαλωμένα.

Στο γάμο φτιάχνουν ακόμη το κουφέτο με το μέλι και μοιράζεται σε όλο τον
κόσμο από το σπίτι της νύφης. Στη συνέχεια, το πανηγύρι του γάμου γίνεται σε
κέντρο και όχι στο σπίτι, όπως παλιά.



SUMMARY

The nutrional habits of the inhabitants of the island of Santorini

by Kyriaki Chryssou-Karatza

The volcanic composition of Santorini soil and the prevalent climate
conditions define the quantitative and qualitative peculiarities observed in
the cultivation of various products and in a wider sense they characterize the
nutritional habits of the inhabitamts. The wine-producing vine (vitis vinifera)
and the tomato and barley rowing were the main agricultural products. There
are also various kinds of legume cultivated (e.g. the Santorini split pea). Cattle
raising other than for primary domestic purposes had never been a staple in
Santorini. Meat consumption was rare and restricted on Sundays and special
occasions. The inhabitants' nutrition also contained legume and because of
its scarcity, fish and mostly cod was consumed only in its salted form.

Some kinds of greenballs constituted a common nutritional habit. Past
either on its own or in combination with soup was the base of their nutrition.
The only fruit used was of local production. Sweets were in the peasant house-
holds unless on special occasions, while it was a necessary staple for the well
— off household, even if it has to be the simplest form possible, a turkish de-
light (loukoumi) for example.

A characteristic element of their nutrition was their effort to utilize what-
ever they could produce, by consuming the following day any leftovers from
the previous one.

«Panigiris», a festal dish was necessary in religion celebration. Sick peo-
ple were given chicken and cream as restorative food. In funerals, it was the
custom for loukoumi and raki to be offered in the graveyard area.



ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
TOT ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤ
1945 - 1997

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέ ιδιαίτερη χαρά παραδίδω στους "Ελληνες Λαογράφους τη λαογραφική βι-
βλιογραφία της Βορείου 'Ηπείρου (ό δρος χρησιμοποιείται με την ίστορικο-γεω-
γραφική του έννοια).

Ή βιβλιογραφία περιλαμβάνει έργασίες πού έχουν έκδοθεΐ στην 'Αλβανία και
καλύπτει την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1945) μέχρι τό 1997,
θεωρώντας γνωστό 6,τι έχει γραφτεί μέχρι τότε.

Οί λαογραφικές εκδόσεις της περιόδου αύτης δέν είναι λίγες. Πολύ λίγες, σχε-
δόν άνύπαρκτες, είναι ομως οί εκδόσεις στά ελληνικά. Έκτος από αύτό, οί εκδόσεις
πολλές φορές είναι μονόπλευρες και άκρωτηριασμένες έξ αίτιας του πολιτικο-κοι-
νωνικοΰ κλίματος-της εποχής, παρά τις προσπάθειες ορισμένων έρευνητών γιά έπι-
στημονική άντικειμενικότητα.

Στή βιβλιγραφία έχουν σημειωθεί έ'ργα μέ επιστημονική σοβαρότητα. Δέν βι-
βλιογραφήθηκαν άρθρα μέ εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, έκτος αν κάποιο άπό αύτά κρί-
θηκε άξιοπρόσεκτο (οί τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες). Μέ σκοπό την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση του ερευνητή, δέν βιβλιογραφήθηκαν Ιργα πού σχετίζονται άπο-
κλιστικά μέ τή Λαογραφία της Βορείου 'Ηπείρου, αλλά και έ'ργα στά όποια υπάρ-
χουν άναφορές ή δεδομένα γι* αυτήν, έ'στω και στά πλαίσια γενικών λαογραφικών
μελετών. Γιά τον ίδιο σκοπό έγινε μετάφραση των τίτλων στά ελληνικά, καθώς και
σύντομο άναλυτικό σημείωμα.

Ή κατάταξη των έκδόσεων είναι χρονολογική (σύμφωνα μέ τό έτος έ'κδοσης)
ένώ τά επώνυμα των συγγραφέων κάθε έτους σημειώθηκαν μέ αλφαβητική σειρά.
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Γιά μιά πιο γενική παρουσίαση, έχουν συνταχθεί ευρετήρια ονομάτων και λαογραφι-
κών δρων, καθώς και κατάλογος περιοδικών, έφημερίδων και συμμείκτων τόμων.

Μέ τό συναίσθημα της πιο βαθιας ευγνωμοσύνης, επιθυμώ νά εκφράσω τις εύ-
χαριστίες μου πρός την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πρόεδρόν της—, καθη-
γητήν κύριον Δημήτριον Λουκατον, γιά την πολύ ευγενική τους συμπαράσταση και
για τη βοήθειά τους, στο αρχικό στάδιο της εργασίας μου.

"Ολως ιδιαιτέρως εύχαριστώ τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών και τη Διευθύντριά του κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, πού μου έδωσαν τη δυνατότητα νά έργασθώ ώς επιστημονικός συνεργάτης
στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος της 'Επιτροπής 'Ερευνών της 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών και φιλοξενούν τή βιβλιογραφία μου στήν 'Επετηρίδα του Κέντρου.

Γεώργιος Δ. Παναγιώτου
Καθηγητής Πανεπιστημίου

1. Spasse, Sterio. Manifestimi folklorik i Ballkanasve, «Bota e Re»,Tiranë,
2/1945, f. 26-35 [Λαογραφική εκδήλωση των Βαλκανίων...].

Ό γνωστός μυθιστοριογράφος Σ. Σπάσσε γράφει γιά τό Λαογραφικό Βαλκανικό Φεστιβάλ
του 1945. Τό έκτιμά σάν εκδήλωση φιλίας των βαλκανικών λαών, σάν δείγμα κοινών λαο-
γραφικών στοιχείων. Υπογραμμίζει και έθνικές ιδιοτυπίες, καθώς και έπαρχιακά (βορειοη-
πειρωτικά κ.ά. ) χαρακτηριστικά.

2. Shuteriqi, Dhimitër S. Metrika shqipe, Tiranë, 1947, 103 f. pH άλβα-
νική μετρική...].

Ό τροχαϊκός χαρακτήρας της αλβανικής γλώσσας και του αλβανικού στίχου. Οί κυριότεροι
(όχτασύλλαβος, έξασύλλαβος και δωδεκασύλλαβος ) και δευτερεύοντες στίχοι (πεντασύλλα-
βος, τετρασύλλαβος, δεκασύλλαβος κ.ά. ). Ή άνάγκη μελέτης του ποιητικού στίχου μαζί μέ
τή μουσική του στό δημοτικό τραγούδι. Ό δημώδης στίχος είναι διπλός. Κοινά χαρακτηρι-
στικά γιά δλες τις περιοχές (και στή Βόρειο "Ηπειρο) και έπαρχιακές διαφορές. Σύγκριση
μέ τους στίχους άλλων βαλκανικών λαών —. Βιβλιογραφία.

3. Folklor popullor. Nga këngët e Luftës së Vlorës, «Literatura jonë», Tira-
në, 3-4/1948, f. 48-62 [Δημώδης λαογραφία. 'Από τά τραγούδια γιά τόν
πόλεμο της Αύλώνας...]. Χωρίς δνομα συγγραφέα.

Μία σημείωση και τραγούδια γιά τόν πόλεμο της Αύλώνας (1920 ) έναντίον τών 'Ιταλών—.
Και στήν εισαγωγή και στά τραγούδια δ πόλεμος αύτός θεωρείται σάν έθνικοαπελευθερωτι-
κός, ένώ οί Ιταλοί πού κρατούσαν τήν Αύλώνα και τά περίχωρά της, σάν κα-
ταχτητές. Στιγματίζονται οί συνεργάτες τών 'Ιταλών και έκφράζεται ή χαρά γιά τήν έπι-
τυχία του πολέμου.
Τά τραγούδια είναι καθαρώς ιστορικά.
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4. Anamali, Skënder. Vjosa dhe qendrat antike në luginën e saj, «Buletin
i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 4/1949, f. 53-65 ['H Βιόσα (Αώος) καί
τά άρχαΐα μνημεία στήν κοιλάδα της...].

Κυρίως άρχαιολογική έπισκόπηση, άλλά καί μέ δεδομένα ίστορικου καί έθνολογικοΰ χαρα-
κτήρα (οίκία, ένδυμασία, επαγγέλματα, κοινωνική ζωή, θρύλοι). 'Αναφέρονται τά κέντρα:
'Απολλωνία, Βύλις, 'Ολυμπία, Άμάντια, Λέκλη, 'Αντιγόνια,
Κ ο υ κ ι ά ρ ι κ.ά.

5. Ceka, Hasan - Adami, Jovan. Raport mbi zbulimet prehistorike në
Maliq, «Buletin i Institutit të Shkencave», Tiranë, 2 / 1949, f. 94-105
['Έκθεση γιά τις προϊστορικές άνακαλύψεις στό Μαλίκι...].
'Αρχαιολογικές άνασκαφές στό Μαλίκι (Κορυτσά) καί τά άποτελέσματά τους: κεραμικά,
έργαλεΐα, νομίσματα καί κυρίως οίκίες πάνω άπό τό νερό τής λίμνης (palafit). Δεδομένα
γιά τήν οικονομική, πολιτιστική, οίκογενειακή καί έθνολογική ζωή τής έποχής.
Περίληψη στά γαλλικά.

6. Çabej, Eqrem. Disa eufemizma të shqipes, «Buletin i Institutit të
Shkencave», Tiranë, 1 / 1949, f. 72-84 [Μερικοί εύφημισμοί τής 'Αλβα-
νικής...].

Εύφημισμοί τής αλβανικής γλώσσας καί άναλογίες στά Βαλκάνια. Εύφημισμοί σχετικά μέ
ζώα (λύκος, άρκούδα, νυφίτσα, μέλισσα, φίδι), μέ τή δαιμονολογία (νεράιδες, νύφες, μοί-
ρες), μέ άρρώστιες (κοκκύτης, ευλογιά κ.ά.), μέ τό θάνατο.
Παραδείγματα καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

7. Nga epika poppullore himariote, «Literatura jonë», Tiranë, 1 / 1949,
f. 35-38. ['Από τή δημοτική χειμαρριώτικη έποποιΐα ...].

Σύντομη σημείωση καί κείμενα δημοτικών έπικών (ίστορικών) τραγουδιών τής Χ ε ι μ ά ρ-
ρας στήν άλβανική γλώσσα. Υπογραμμίζεται ό πλούτος, ή πατριωτική (προαλβανική)
πνοή, ή έξέλιξη τών έπικών τραγουδιών.
Χωρίς όνομα συγγραφέα.

8. Shuteriqi, Dhimitër S. Legjenda e Skënderbeut, «Buletin i Institutit
të Shkencave», Tiranë, 1 / 1949, f. 3-51 [Ό θρύλος τοΰ Σκεντέρμπεη...].

Τό δημοτικό διήγημα μέ θρυλικό χαρακτήρα γιά τό Σκεντέρμπεη (λογοτεχνικό διήγημα καί
άπλά άπομνημονεύματα σχετικά μέ τόπους, μάχες κ.ά. ). Οί αιτίες γιατί τά διηγήματα είναι
πολύ πιό περισσότερα άπό τά τραγούδια. Λογοτεχνικά τους γνωρίσματα καί περιεχόμενο.
Πώς τόν φαντάζεται ό λαός τόν Σκεντέρμπεη (υπερφυσική του γέννηση, δύναμη, στρατιωτική
ίδιοφυΐα, άπλοϊκότητα). Τά κυριότερα κέντρα έπιβίωσης τών διηγημάτων (Κρούγια, Μάτι,
άλλά καί πιό νότια καί βόρεια). Ό δημοτικός θρύλος καί ή ίστορία.
Περίληψη στά γαλλικά.

9. Domi, Mahir. Fokloristët e parë shqiptarë, «Letërsia jonë», Tiranë, 2/
1950, f. 288-292 [Οί πρώτοι 'Αλβανοί λαογράφοι...].
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Μέ τούς δύο Κορυ.τσαίους συλλέκτες καί έκδότες λαογραφίας, τόν Thimi Mitko (Εύθύμιος
Μήτκος)-καί τόν Spiro Dine (Σπύρος Ντίνε) άρχίζει ή αλβανική λαογραφία σάνέπιστήμη.
Ό πρώτος έξέδωσε τό βιβλίο «Bëleta shqypëtare» (Αλβανική μέλισσα — 1878) καί ό δεύ-
τερος τό «Valët e detit» (Θαλασσοκύματα — 1908).

Εκτιμάται ιδιαίτερα ό Μήτκο σάν σοβαρός καί πιστός συλλέκτης μέ έπιστημονικόν όρίζοντα
καί σάν άξιος παράγοντας τής Εθνικής 'Αλβανικής 'Αναγέννησης.

Ή ύλη έχει προέλευση κυρίως άπό τήν Κορυτσά, άλλά καί άπό άλλες βορειοηπει-
ρωτικές περιοχές (στά άλβανικά).

10. Zojzi, Rrok. Mbi veshjet kombëtare, «Buletin i Institutit të Shken-
cave», Tiranë, 1-2, 3 / 1950, f. 75-119, 70-105 [Γύρω άπό τις έθνικές έν-
δυμασίες... ].

Γενική άνασκόπηση τών άλβανικών λαϊκών ένδυμασιών κατά έθνογραφικές περιοχές (καί
τής Βορείου Ηπείρου). Οί πρώτες ύλες (μαλλί, δέρμα, λινάρι, σπάρτος, μετάξι), ή προε-
τοιμασία καί έπεξεργασία τους. Ή βαφή. Τό ράψιμο. Εργαλεία: ρόκα, άργαλειός κ.ά.
Περίληψη στά γαλλικά.

11. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore të Luftës Nacio-
nalçlirimtare dhe të rindërtimit, Tiranë, 1951, 188 f. Botim i Institutit
të Shkencave [Δημοτικά τραγούδια του Έθνικοαπελευθερωτικου 'Αγώνα
καί τής άνοικοδόμησης... "Εκδοση τοΰ 'Ινστιτούτου Επιστημών].

Περιέχει τραγούδια (ποίηση) τής περιόδου 1939-1951 άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή
Βόρειο "Ηπειρο (γιά τό κάθε τραγούδι ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις). Θέματα: τό Κόμμα
καί ό Έ. Χότζια, γεγονότα τοΰ πολέμου, Πεσώντες, Μεταπολεμικά γεγονότα, Άνοικοδό-
μηση.

Περιέχει καί τραγούδια γιά τις «έλληνικές προκλήσεις» τοΰ Αύγούστου 1949.
Στή σύντομη είσαγωγή γίνεται λόγος γιά τήν έξέλιξη τής δημοτικής ποίησης στήν περίοδο
αύτή, τό ένδιαφέρον τοΰ Κόμματος γιά τή λαογραφία, τήν πατριωτική καί διεθνιστική πνοή
τής «νέας ποίησης».

12. Zojzi, Rrok. Studime mbi veshjet kombëtare, «Buletin i Institutit të
Shkencave», Tiranë, 1, 2 / 1951, f. 56-71, 71-76 [Μελέτες γύρω άπό τις
έθνικές ένδυμασίες... ].

Ή χειρωνακτική έργασία γιά τό φτιάξιμο γαϊτανιών καί κλωστών σέ διάφορες περιοχές (καί
στή Βόρειο "Ηπειρο). Οί πρώτες υλες καί ή τεχνοτροπία. Τά έργαλεΐα. Πλεχτά καί κεντί-
σματα. Δαντέλες.
38 σκίτσα.

Περίληψη στά γαλλικά.

13. Gjergji, Andromaqi - Zojzi, Rrok. Vështrim etnografik mbi krahinën
e Oparit, «Buletin për Shkencat Shoqërore», Tiranë, 2 / 1952, f. 34-46
['Εθνογραφική άνασκόπηση τής περιοχής τοΰ Όπάρι....].

Τά σύνορα τής περιοχής τοΰ Όπάρι (Κορυτσά), οί κάτοικοι του καί ή προέλευση τους.
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Δεδομένα γιά τόν κοινωνικό πολιτισμό. Ή οικία. Οί φορεσιές. Οί χτίστες και οί λοτόμοι.
Δημώδεις δοξασίες, γιορτές, προλήψεις (άϊ-Γιώργης, Χριστούγεννα κ.ά. ).
8 φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

14. Këngë dhe valle popullore, Tiranë, 1952, 43 f. Botim i Komitetit të Ar-
teve dhe të Kulturës [Δημοτικά τραγούδια και χοροί... 'Έκδοση Επιτρο-
πής Τεχνών και Πολιτισμού].

Μουσική (σέ πεντάγραμμο) δημοτικών τραγουδιών και χορών από διάφορες περιοχές (και
άπό τη Βόρειο "Ηπειρο). "Εχει έκλαϊκευτικό και 6χι έπιστημονικό χαρακτήρα. Δέν άναφέ-
ρεται που βασίζεται ή άπόδοση της μουσικής.

15. Adami, Jovan. Historia e rrugëve të Shqipërisë në kohën antike, «Bul-
letin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 1 / 1953, f. 36-65 [Ή ιστορία των
δρόμων της 'Αλβανίας στους άρχαίους χρόνους...].

Γενική ανασκόπηση γιά τούς δρόμους της 'Αλβανίας στήν άρχαιότητα. Εσωτερικοί και διε-
θνείς δρόμοι. Ή τεχνολογία. Οί κυριότεροι δρόμοι. Δρόμοι πού περνούσαν άπό τή Νότιο
'Αλβανία γιά τήν Ελλάδα. Οί δρόμοι σάν Ινδειξη άνάπτυξης. Γέφυρες και τεχνολογία χτισί-
ματός τους.

Περίληψη στά γαλλικά.

16. Puzanova, Vitore. Piktori shqiptar Onufri i shekullit të XVI, «Buletin
i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 3 / 1953, f. 8-33 [Ό 'Αλβανός ζωγράφος
του XVI αιώνα 'Ονούφριος...].

Ή ζωή και τό έργο του 'Ονούφριου. Οί εργασίες του σέ έκκλησίες, κυρίως στό Μ π ε ρ ά τ ι.
Ή τέχνη του (θεωρείται σάν ζωγράφος εύρωπαϊκών διαστάσεων). Τό εθνογραφικό έγχώ-
ριο στοιχείο στις έργασίες του.
Περίληψη στά γαλλικά.

17. Sako, Zihni. Folklori shqiptar. Tekst per shkollat e mesme. Botim i
Ministrisë së Arësimit dhe të Kulturës. Tiranë, 1953, 136 f. [Ή άλβανική
λαογραφία. Γιά τή μέση έκπαίδευση. "Εκδοση του 'Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού...].

Τό βιβλίο προορίζεται γιά τά γυμνάσια και άλλες μεσαίες σχολές. Πραγματεύονται θέματα
τών δημοτικών μνημείων λόγου: τί είναι ή λαογραφία, ή ιστορία της άλβανικής λαογραφίας,
ό πλούτος της, ή έξέλιξή της στήν «εποχή του Κόμματος», τά εΐδη της λαϊκής λογοτεχνίας,
τά κυριότερα θέματά της, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε είδους.
Τά προβλήματα πραγματεύονται κατά τή μαρξιστική θεωρία.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, κυρίως άπό τό Νότο (Α ύ λ ώ ν α, Τεπελένι,
Αργυρόκαστρο).

18. Zadeja, Çesk - Daija, Tish. Kangë popullore shqiptare (botim muzikor),
Moskë, 1953, 60 f. ['Αλβανικά δημοτικά τραγούδια (μουσική), Μόσχα...].
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01 δύο γνωστοί 'Αλβανοί μουσικοσυνθέτες έκδίδουν στή Μόσχα τή μουσική (σέ πεντάγραμ-
μο ) λίγων έκλεκτών τραγουδιών. "\Αν και δέν ύπάρχουν ένδείξεις, όρισμένα άπ' αύτά τά τρα-
γούδια (κυρίως τά πολυφωνικά), £χουν τήν προέλευση τους άπύ τή Βόρειο "Ηπειρο.
Σύντομο σημείωμα γιά τήν άλβανική δημοτική μουσική, στήν οποία οί συγγραφείς διακρί-
νουν τήν όμοφωνία και πολυφωνία.

19. Gjergji, Andromaqi. Arti popullor shqiptar, «Nëndori», Tiranë, 8 / 1954,
f. 117-123 [eH άλβανική δημοτική τέχνη...].

Τά κυριότερα είδη. Ξυλόγλυπτα άντικείμενα βοσκών. Ξυλόγλυπτα σέ ναούς και οικίες. Κέν-
τρα κεραμικής στήν 'Αλβανία (Φάρκα, Κορυτσά, Καβάγια). 'Τφαντικά και στρώματα.
Δημοτικές φορεσιές και ή τέχνη τους. Σύντομη έπισκόπηση της δημοτικής άρχιτεκτονικής·
Παραδείγματα και άπό τήν Κορυτσά, Πρεμετή, 'Αργυρόκαστρο, Μ ο υ-
ζ ε κ ι ά.
Φωτογραφίες.

20. Haxhihasani, Qemal. Kryengritja e 1847 - ës në poezinë tonë popu-
llore, «Nëndori», Tiranë, 9 / 1954, f. 138-146 [Ή επανάσταση του 1847
στή δημοτική μας ποίηση...].

Ή άπεικόνιση της άντιτούρκικης έπανάστασης του 1847 (Νότια 'Αλβανία — κυρίως Α ύ-
λώνα, Μπεράτι, Μαλακάστρα, 'Αργυρόκαστρο, "Αγ. Σαράντα)
στήν άλβανική δημοτική ποίηση: τά αίτια της έπανάστασης, οί άρχικές έπιτυχίες της, οί άρ-
χηγοί της (Ζ. Γκιολέκα, Ρ. Χεκάλι κ.ά.), οί βαρβαρότητες τών Τούρκων, ή έθνική συνείδη-
ση τών έπαναστατών και ή άντιφεουδαρχική πνοή τους, τό οικτρό τέλος.

21. Sako, Zihni - Harito, Keti. Përralla popullore shqiptare. Botim i Insti-
tuât të Shkencave, Tiranë, 1954, 224 f. ['Αλβανικά δημοτικά παραμύθια.
"Εκδοση 'Ινστιτούτου Επιστημών...].

'Ανθολογία παραμυθιών άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Σύντομη εισαγωγή γιά τή σημασία του παραμυθιου, γιά τόν πλούτο, τις καλλιτεχνικές άξιες
και τά μειονεκτήματά του (παλιές δοξασίες, άνημαρξιστικές ίδέες κ.ά. ), γιά τον εθνικό
χαρακτήρα του.

22. Sokoli, Ramadan. Veglat muzikore të popullit tonë, «Buletin i Insti-
tute të Shkencave», Tiranë, 4 / 1954, f. 115-141 [Τά μουσικά βργανα του
λαου μας...].

Tà κυριότερα είδη τών μουσικών οργάνων: ίδιόφωνα, άερόφωνα, χορδόφωνα. Περιγραφή
τών όργάνων του κάθε είδους: τεχνολογία, μουσικές ιδιότητες, τρόποι χρήσης, είδη τραγου-
διών ή χορών πού συνοδεύουν, τόπος χρήσης, συγκρότηση τους σέ όρχήστρες κ.ά.
Προσπάθειες σύγκρισης μέ άνάλογα δργανα άλλων λαών και άπόδειξης της άρχαιότητάς τους.
'Αναφέρονται και δργανα της Βορείου 'Ηπείρου (αύλός, δίαυλος, λαούτο, μπακλαμάς, ταμ-
πουράς, γκάιντα, κλαρίνο, βιολί κ.όί.).
Μουσικά παραδείγματα.
Σκίτσα και φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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23. Sokoli, Ramadan. Vallet shqiptare, «Nëndori», Tiranë, 8 / 1954, f. 109-
118 [Οί άλβανικοί χοροί...].

Ό πλούτος και ή ποικιλία τών χορών. Τά είδη τους: χοροί άνδρών καί γυναικών, δμαδικοί
καί βχι, φωνητικοί καί μέ όργανα, θεματικοί (ίεροτελεστικοί, δουλειάς, έρωτικοί, σατιρικοί,
έπικοί-πολεμικοί). Ή στρουκτούρα τών χορών. Τό έθνικό στοιχείο καί οί έπαρχιακές ιδιο-
τυπίες. Ή άρχαιότητα καί ή άξία τών χορών. Ή τέχνη τους. Οί ρυθμοί τους.
Άναφέρονται καί χοροί της Β. Ηπείρου: ό λιάπικος, ό άσύμμετρος, ό πωγωνίσιος κ.ά.

24. Ceka, Hasan. Monedhat e lashta të Dyrrachionit dhe Apollonisë dhe
të dhanat e tyne mbi gjendjen ekonomike e historike t'Ilirëve të vendit
tonë, «Buletin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 3 / 1955, f. 9-38 [Τά άρ-
χαΐα νομίσματα τοΰ Δυρραχίου καί της Απολλωνίας καί τά δεδομένα τους
γιά τήν οικονομική καί ιστορική κατάσταση τών Ιλλυριών τής χώρας μας...].
Τά μεταλλικά νομίσματα τών δύο πόλεων καί ή προέλευσή τους (εισαγόμενα καί έγχώρια).
Ή άρχαιότητα καί ή μορφή τους. Οί έμπορικές σχέσεις τών δύο πόλεων μέ άλλες πόλεις καί
χώρες (καί μέ τήν Ελλάδα). Τά νομίσματα σάν ένδειξη έξέλιξης, κοινωνικής κατάστασης,
ίστορικών γεγονότων, έθνογραφικών γνωρισμάτων, μυθολογικών άντιλήψεων, ψυχοσύνθεσης.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

25. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore legjendare, Tiranë, 1955, 350 f.
Botim i Institutit të Shkencave [Δημοτικά θρυλικά τραγούδια ... "Εκδοση
Ινστιτούτου Επιστημών].

'Ανθολογία θρυλικών τραγουδιών, ταξινομισμένων κατά τό θέμα τους σέ δύο κεφάλαια: έπι-
κά θρυλικά τραγούδια (ήρωικά) καί παραλογές. Τό δεύτερο κεφάλαιο περιέχει παραλογές
καί άπό τή Β. "Ηπειρο: τοΰ νεκρού άδελφοΰ (Αργυρόκαστρο), τής άναγνώρισης
άδερφου καί άδερφής, τοΰ τριομερήτικου γαμπροΰ, τοΰ γεφυριοΰ τής Άρτας κ.ά. (όλα στήν
άλβανική ).

Σέ κάθε τραγούδι υπάρχει σύντομο εισαγωγικό σημείωμα. Είσαγωγή γιά τή σημασία, τήν
άρχαιότητα, τήν ποικιλία, τόν έθνικό χαρακτήρα, τις έπαρχιακές ίδιοτυπίες τών τραγουδιών.
Λεξιλόγιο καί πίνακες (ευρετήρια).

26. Kënge dhe valle (botim muzikor), Komiteti i Arteve dhe i Kulturës, Ti-
ranë, 1955, 60 f. [Τραγούδια καί χοροί (μουσική), έκδοση τής Επιτροπής
Τεχνών καί Πολιτισμού..;].

Περιέχει τή μουσική (σέ πεντάγραμμο) τραγουδιών καί χορών άπό διάφορες περιοχές, καί
άπό τή Β. "Ηπειρο (ιδιαίτερα τραγούδια καί χορούς πολυφωνικούς).

"Εκδοση μέ έκλαϊκευτικούς σκοπούς, χωρίς τά άπαιτούμενα έπιστημονικά στοιχεία ή έπε-
ξηγήσεις.

Χωρίς βνομα συγγραφέα.

27. Komnino, Gjergj. Këngë popullore lirike, Botim i Institutit të Shken-
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cave, Tiranë, 1955, 350 f. [Δημοτικά λυρικά τραγούδια, έκδοση Ινστιτού-
του Επιστημών...].

'Ανθολογία δημοτικών λυρικών τραγουδιών: νανουρίσματα, νυφιάτικα, μοιρολόγια, ερωτικά,
κοινωνικά, ξενιτιάς, νιζάμηδων, δουλειάς, γιορτινά, παιδικά, άστεΐα.

Σημειώσεις μέ εθνογραφικό, Ιστορικό, γλωσσολογικό, καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Λεξιλόγιο.
Πίνακες και ευρετήρια: συλλέκτες, περιοχές, βιβλιογραφία.

Σύντομη εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά του είδους, τόν πλούτο, τις άξίες, τά κριτήρια
ταξινόμησης κ.ά.

Παραλείπονται τά θρησκευτικά και «άντιδραστικά» τραγούδια.
Πολλά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις).

28. Myderizi, Osman. Letërsia shqipe me alfabet arab, «Buletin i Institut
të Shkencave», Tiranë, 2 / 1955, f. 148-168 [Ή άλβανική λογοτεχνία μέ
άρα β ικο άλφάβητο... ].

'Αλβανοί ποιητές-ραψωδοί του 18ου και 19ου αιώνα πού έχουν γράψει μέ άραβικό άλφάβητο.
Οί περισσότεροι και πιό διακεκριμένοι κατάγονταν άπό τό Νότο: Μπεράτι, 'Αργυρό-
καστρο, Πρεμετή, Κονίσπολη.

Ή ζωή και τό έργο τους. Σχέσεις μέ τή δημοτική ποίηση.'Ανατολίτικη επιρροή. Προβλή-
ματα της ίστορικοκοινωνικής ζωής της εποχής και του περιβάλλοντός τους.
Γιά τή λαογραφία έχουν μιά κάποια σημασία οί σχέσεις τους μέ τή δημοτική ποίηση και
ψυχοσύνθεση.

29. Popa, Theofan. Piktor Kostandini prej Shpati, «Buletin i Institutit të
Shkencave-Shkencat Shoqërore», Tiranë, 4 / 1955, f. 211-214. [Ό ζω-
γράφος Κωνσταντίνος άπό τή Σπάτη...].

Ή ζωή και τό έργο του ζωγράφου, μέ σχεδόν λαϊκό ΰφος. Οί έργασίες του σέ έκκλησίες της
Σπάτη και άλλου. Τό έθνικό και έθνογραφικό στοιχείο στις έργασίες του. Θεωρείται σάν
ένας άπό τους πιό διακεκριμένους και ιδιόρρυθμους εικονογράφους, ό όποιος έκμεταλλεύτηκε
μέ τέχνη τή φύση και τό έθνογραφικό στοιχείο της περιοχής του. 'Εκτιμάται ιδιαίτερα τό
πορτραίτο του λαϊκού όργανοπαίχτη.

30. Shuteriqi, Dhimitër S. Kënga e popullit, Ndërrmarja botuese « Nairn
Frashëri», Tiranë, 1955, 334 f. [Τό τραγούδι του λαοΰ, Έκδ. οίκος «Ναΐμ
Φράσερι» ....].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών (έπικά - θρυλικά και ιστορικά, παρα-
λογές, λυρικά - γάμου, έρωτικά κ.ά. ) και περιοχών. Περιέχει και τραγούδια άπό τούς 'Αρ-
βανίτες της 'Ιταλίας και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο ( Α ύ λ ώ ν α, Μ ο υ ζ α κ ι ά, 'Αργυρό-
καστρο, Κορυτσά κλπ.).

Σημειώσεις γιά πρόσωπα, γεγονότα, δοξασίες, συνήθειες, καλλιτεχνικές άξίες.
Εισαγωγή γιά τόν πλούτο και τήν έξέλιξη της δημοτικής ποίησης, γιά τις πηγές έμπνευσης
της, τήν έθνική και έπαρχιακή ιδιοτυπία, τις σχέσεις μέ τήν ποίηση άλλων βαλκανικών λαών.
Λεξιλόγιο και ευρετήρια.
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31. Haxhihasani, Qemal. Ekspedita folklorike e Kolonjës, «Buletin i Insti-
tutit të Shkencave - Shkencat Shoqërore», Tiranë 1 / 1956, f. 189-205
[Ή λαογραφική άποστολή της Κολιώνιας... ].

'Ιστορικά, γεωγραφικά καί έθνογραφικά δεδομένα γιά τήν περιοχή της Κολιώνιας μέ
κέντρο τήν Έ ρ σ έ κ α (τό ιστορικά ορισμένων χωριών, τά έθνογραφικά σύνορα τής περιο-
χής, τά επαγγέλματα, ή ξενιτιά, οί σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί μέ τήν 'Ελλάδα, ή θρησκεία,
ορισμένες 'ιεροτελεστίες, π.χ. ή «άγρια φωτιά» κ.α.).

Ή λαογραφία (τά μνημεία λόγου) τής περιοχής: τά ε'ίδη τής ποίησης καί τοϋ πεζοϋ λόγου,
ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τους, οί άξιες, ή άρχαιότητα, τό κοινό εθνικό στοιχείο καί τό έπαρ-
χιακό. Τά άποτελέσματα τής άποστολής.

32. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore historike, botim i Institutit të
Shkencave, Tiranë, 1956, 408 f. ['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια, έκδ. 'Ιν-
στιτούτου Επιστημών...].

Ανθολογία μέ τραγούδια άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο. Χρονολογική ταξι-
νόμηση: άρχίζει μέ τή μάχη τοϋ Κοσσυφοπεδίου (1389) κατά τών Τούρκων μέχρι τό 1955.
Περιέχει τραγούδια γιά τόν Σκεντέρμπεη, τόν Άλή Πασά, τήν έπανάσταση τοΰ 1847 κατά
τών Τούρκων, τήν 'Εθνική 'Αλβανική 'Αναγέννηση, τήν 'Ανεξαρτησία (1912), τόν Πρώτο
καί Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τή σοσιαλιστική περίοδο.

Σημειώσεις μέ ιστορικό, έθνογραφικά, γλωσσικό, καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Λεξιλόγιο καί
ευρετήρια.

Στήν εισαγωγή (γραμμένη άπό τό συγγραφέα καί τόν Ζ. Σάκο) άναφέρονται τά γνωρίσματα
τοΰ είδους, ό πλοϋτος καί ή ποικιλία τους (σχετίζονται μέ τή μακρόχρονη ιστορία τών 'Αλ-
βανών καί τόν άγώνα τους γιά έλευθερία), οί καλλιτεχνικές τους άξίες.
Περιέχει καί θρύλους (σέ πεζό λόγο) γιά τόν Σκεντέρμπεη καί τραγούδια γιά τις ελληνο-
αλβανικές σχέσεις σέ διάφορες εποχές.

33. Zojzi, Rrok. Një vështrim etnografik mbi traditat e lundrimit në Shqi-
përi, «Buletin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 1956, nr. 4, f. 149-192
['Εθνογραφική άνασκόπηση γιά τις παραδόσεις ναυσιπλοίας στήν Αλβανία...].
Τό ιστορικό της ναυσιπλοΐας άπό τούς άρχαίους χρόνους (Ιλλυριοί). Ή συνέχεια τής παρά-
δοσης. Ή τεχνολογία κατασκευής μέσων ναυσιπλοΐας. Τά κυριότερα κέντρα ναυπηγίας καί
λαϊκής παράδοσης. Τά κυριότερα λιμάνια καί ή κατασκευή τους. Τό έθνικό στοιχείο καί οί
εξωτερικές έπιρροές. Λέξεις καί φράσεις μέ επαγγελματικό χαρακτήρα.

Σχήματα καί φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

Στοιχεία άπό τις παραλίες τής Β. 'Ηπείρου.

34. Këngë dhe valle (botim muzikor)—, Ministria e Arësimit dhe e Kulturës,
Tiranë, 1957, 184 f. [Τραγούδια και χοροί (μουσική), εκδ. Υπουργείου
Παιδείας καί Πολιτισμού...].

Μουσική (σέ πεντάγραμμο) έκλεκτών τραγουδιών καί χορών άπό διάφορες περιοχές (καί
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άπό τή Βόρειο "Ηπειρο). Έκδοση μέ έκλαϊκευτικούς σκοπούς, γι' αύτά χωρίς τις ανάλογες
επιστημονικές άπαιτήσεις: δέν υπάρχουν ενδείξεις, ή μουσική δίνεται οχι άπό πιστές ήχο-
γραφήσεις άλλά άπό μνήμης.
Χωρίς δνομα συγγραφέα.

35. Popa, Theofan. Onufri, piktor i madh shqiptar i shekullit XVI, «Bule-
tin i Institutit të Shkencave - Shkencat shoqërore», Tiranë, 1 / 1957, f.
44-47 [Ό 'Ονούφριος, μεγάλος άλβανος ζωγράφος τοϋ 16ου αιώνα...].

Ή ζωή καί το εργο τοϋ ζωγράφου, σάν ενας άπο τούς μεγαλύτερους εικονογράφους—. Οί
έργασίες του σέ εκκλησίες τοϋ Μ π ε ρ ά τ ι κ.ίί. Οί καλλιτεχνικές τους αξίες (έκτιμάται
ιδιαίτερα το ιδιότυπο κόκκινο χρώμα τους). Τό έθνικό καί λαϊκό στοιχείο.
Περίληψη στά γαλλικά.

36. Sako, Zihni - Harito, Keti - Haxhihasani, Qemal. Fjalë të urta të po-
pullit tone, botim i Universitetit Shtetëror (Sektori i Folklorit), Tiranë
1958, 224 f. [Παροιμίες τοΰ λαοϋ μας, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου
(Τμήμα Λαογραφίας)...].

Εκλογή παροιμιών καί παροιμιακών φράσεων (γύρω στις 3.500) άπό διάφορες περιοχές, καί
άπό τή Β. Ήπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις γιά κάθε παροιμία).
Κοινωνιολογικοθεματική κατάταξη («Ή πατρίδα», «τό Κόμμα», «Ή πίστη», «Παροιμια-
κές φράσεις», «Νέες παροιμίες» κ.α.).

Στήν εισαγωγή δίνεται ορισμός τών παροιμιών, τό περιεχόμενο τους, υπογραμμίζεται ή άρ-
χαιότητα καί ή έξέλιξή τους, οί καλλιτεχνικές αξίες, ή δομή, οί σχέσεις μέ παροιμίες άλλων
λαών.

Βιβλιογραφία καί λεξιλόγιο.

37. Sokoli, Ramadan. Prozodia dhe metrika jonë popullore, «Nëndori»,
Tiranë, 8, 9 / 1958, f. 177-227, 159-203 [Ή δημοτική μας προσωδία καί
μετρική...].

Ή υπεροχή τροχαϊκών ρυθμών στήν αλβανική γλώσσα καί ποίηση. Ή άνάγκη μέτρησης τών
δημοτικών στίχων λαμβάνοντας ύπόψη τή μελωδία τους. Οί κυριότεροι στίχοι (όχτασύλλα-
βος, έξασύλλαβος, δωδεκασύλλαβος ), οί δευτερεύοντες καί ή δομή τους. Παραδείγματα άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) καί διάφορα είδη τραγουδιών.

38. Haxhihasani, Qemal. Kërkime dhe vëzhgime folklorike në rrethin e
Përmetit, «Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Sho-
qërore», Tiranë, 1 / 1959, f. 118-158 [Λαογραφικές ερευνες καί έπιτηρήσεις
στήν έπαρχία τής Πρεμετής...].

Οί έθνογραφικές περιοχές της Πρεμετης. Τά έπαγγέλματα. Έθιμα τοκετοΰ καί γάμου.
'Ιεροτελεστίες. Γιορτές. Τραγούδια πού τά συνοδεύουν. 'Ιστορικά, λυρικά τραγούδια καί
μπαλάντες.

Περίληψη στά γαλλικά.
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39. Mustafa, Ikbale. Motive popullore shqiptare tekstili e trikotazhi, bo-
tim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gju-
hësisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë, 1959, 105 f. ['Αλβανικά δημοτικά μο-
τίβα υφαντικών και πλεκτών, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου τών Τιράνων,
'Ινστιτούτο 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Εθνογραφίας...].
Λεύκωμα μέ 5 σελ. εισαγωγή και 100 σελ. σκίτσα έγχρωμα μέ μοτίβα υφαντικών και πλε-
κτών άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Β. "Ηπειρο. Στήν εισαγωγή γίνεται σύντομη γενική
άνασκόπηση τών θεμάτων. 'Επεξηγήσεις.

Έκδοση και στά γαλλικά (Les motifs populaires albanais de textile et de tricotage,
1959) και στά άγγλικά (Albanian Motives. Textiles and Needlework, 1959).

40. Sako, Zihni. Folklori shqiptar, «Historia e letërsisë shqipe», botim i
Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë,
Sektori i Letërsisë, Tiranë, 1959, vëll. I, f. 3-136 [Ή άλβανική λαογραφία,
«Ή ιστορία της άλβανικής λογοτεχνίας», έκδοση τοϋ Κρατικού Πανεπιστη-
μίου τών Τιράνων, 'Ινστιτούτο της 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Λογο-
τεχνίας...].

"Ενα είδος εισαγωγής στή λαογραφία. Προορίζεται γιά τούς φοιτητές της Φιλολογικής Σχο-
λής. Θέματα: Ή λαογραφία σάν επιστήμη. Ή ιστορία της άλβανικής λαογραφίας. Ή δημο-
τική ποίηση: θρυλική, ιστορική, λυρική. Ό πεζός λόγος: παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα,πα-
ροιμίες, αινίγματα. 'Εξετάζεται κυρίως τό περιεχόμενό τους άπό μαρξιστική άποψη.Διακρί-
νονται : προοδευτική καΐ οπισθοδρομική (άντιδραστική ) λαογραφία.
'Αναφέρεται και ή λαογραφία της Β. 'Ηπείρου (Ν. Αλβανίας).

41. Sokoli, Ramadan. Polifonia jonë popullore, «Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», 3/1959, f. 117-156. [Ή λαϊ-
κή μας πολυφωνία...].

Γενική άνασκόπηση. Περιοχές επιβίωσης της πολυφωνίας (Ν. 'Αλβανία, άριστερά τοϋ πο-
ταμού Σκουμπίνι), ε?δη της (λιάπικη, τόσκικη), κυριαρχία της πεντατονικής κλίμακας.

και άλλα γνωρίσματα της πολυφωνίας. Οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Οί ρυθμοί. Οί τύποι. Ό
εθνικός της χαρακτήρας.
Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

42. Xhaçka, Vasil. Lind ja e martesa në Devoll, «Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 1 / 1959, f. 199-208
[Ό τοκετος και δ γάμος στο Ντεβόλι...].

Παραδοσιακά ϊθιμα τοϋ τοκετού και τοϋ γάμου στήν περιοχή τοϋ Ντεβόλι (Κορυτσά).
Ποιά άπ' αύτά ϊχουν έπιζήσει. Διαφορές κατά τίς θρησκείες (μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι
Χριστιανοί).
Περίληψη στά γαλλικά.
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43. Xhaçka, Vasil. Disa zakone të festave kalendarike në Devoll, «Buletin
i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 3 /
1959, f. 268-274 [Μερικά έθιμα τών λαϊκών γιορτών της χρονιάς στο Ντε-
βόλι...].

Προπολεμικά έθιμα τών ορθοδόξων στά χωριά τοϋ Ν τ ε β ό λ ι (Κορυτσά) σε σχέση μέ
τις γιορτές: Πρωτοχρονιά, Μέρα τής Άνοιξης (1 Μάρτη), 'Αποκριές, "Αι-Γιώργης, "Αι -
Γιάννης, Λάζαρος, Πάσχα, Θεοφάνεια κ.ά. έθιμα σέ σχέση μέ τό θάνατο καί μέ τόν "Αγιο
τής οικογένειας.
Περίληψη στά γαλλικά.

44. Zojzi, Rrok - Mborja, Dhimitër. Arti popullor në Shqipëri (Kostüme.
Takstile—. Punime në metal e në dru. Banesa), botim i Universitetit Shte-
tëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnogra-
fisë, Tiranë, 1959, 114 f. [Ή δημοτική τέχνη στήν 'Αλβανία (κοστούμια,
υφαντικά, έργασίες σέ ξύλο καί μέταλλο, οικία...].

Εισαγωγή (10 σ. ). 'Επεξηγήσεις 100 σ. έγχρωμα σκίτσα καί ιχνογραφίες σχετικά μέ τά
παραπάνω θέματα.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο.
Έκδοση καί στά γαλλικά: L'art populaire en Albanie, 1959.

45. Gjata, Trim. Mbi krijimin e gjuhës nacionale muzikore dhe disa çështje
të studimit të folklorit, «Nëndori», Tiranë, 9 / 1960, f. 154-182 [Γιά τή
δημιουργία της έθνικής μουσικής γλώσσας καί μερικά προβλήματα τής μελέ-
της τής λαογραφίας...].

Σάν τόν καλύτερο δρόμο δημιουργίας τής έθνικής μουσικής γλώσσας άναφέρει τή μελέτη καί
χρήση της δημοτικής μουσικής. Συνιστά ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τήν πολυφωνία καί τή
λαογραφία τών νοτίων περιοχών (Μπουζεκιά, Αύλώνα, Άργ υρόκαστρο
κ.ά. ) σάν ιδιότυπη καί μέ μεγάλες δυνατότητες.

46. Sokoli, Ramadan. Ritmika e muzikës sonë popullore, «Nëndori», Ti-
ranë, 2 / 1960, f. 86-116 [Οί ρυθμοί τής δημοτικής μας μουσικής...].

Ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών ρυθμών. Σχέση τών μουσικών καί γλωσσικών ρυθμών. Ή
κυριαρχία τροχαϊκών καί διπλών ρυθμών. 'Εθνικές καί επαρχιακές ιδιοτυπίες. Παραδείγ-
ματα άπό διάφορες περιοχές καί διάφορα είδη τραγουδιών.
'Αναφορές καί στή μουσική της Νότιας 'Αλβανίας, ιδιαίτερα στήν πολυφωνία.

47. Fico, Agron. Kërkime folklorike në krahinën e Zagorisë, «Buletin i Uni-
versitetit Shtëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 2 / 1961,
f. 135-155 [Λαογραφικές ερευνες στήν περιοχή τής Ζαγοριάς... ].
Καθορισμός τής Ζαγοριάς σάν ιδιαίτερης έθνογραφικής περιοχής (στά ΒΔ. τοΰ Αργυρο-
κάστρου). Λίγα ιστορικά καί έθνογραφικά δεδομένα. Τά έπαγγέλματα. Ό ρόλος τής ξενι-
τιάς. Οί γιορτές καί ιεροτελεστίες. Ό χριστιανικός τους χαρακτήρας (οί Ζαγορίτες είναι
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όλοι Χριστιανοί ορθόδοξοι). "Εθιμα γάμου. Τραγούδια σχετικά μέ τις γιορτές. Άλλα τρα-
γούδια: μπαλάντες, ιστορικά, λυρικά. Ό δημοτικός πεζός λόγος (παραμύθια κ.ά. ). Ό εθνι-
κός (αλβανικός) χαρακτήρας της ζαγορίτικης λαογραφίας καΐ οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Πε-
ριορισμένα δεδομένα γιά τή μουσική (πολυφωνία). Παραδείγματα.
Ή διατριβή ίχει μορφή εκθεσης λαογραφικής αποστολής.
Περίληψη στά γαλλικά.

48. Haxhihasani, Qemal - Luka, Kolë. Chansonnier populaire albanais, botim
i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1961,
104 p. ['Αλβανικά δημοτικά τραγούδια, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου
Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Ανθολογία άλβανικής δημοτικής ποίησης, μεταφρασμένης στά γαλλικά. Συμπεριλαμβάνει
τραγούδια διαφόρων ειδών (θρυλικά, ιστορικά, μπαλάνες, λυρικά) άπό διάφορες περιοχές,
και άπό τή Β. Ήπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις).

Στήν εισαγωγή υπογραμμίζονται: ό πλούτος, τό περιεχόμενο, οί καλλιτεχνικές άξίες, οί
σχέσεις μέ τήν ποίηση άλλων λαών, οί έθνικές ιδιοτυπίες τής άλβανικής δημοτικής ποίησης,
τά κριτήρια εκλογής τραγουδιών, ό σκοπός τής άνθολογίας.

49. Sako, Zihni - Fico, Agron - Harito, Keti - Haxhihasani, Qemal. Mbled-
hës të hershëm të folklorit shqiptar (1635-1912), I, botim i Universitetit
Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1961, 562 [Παλιοί συλ-
λέκτες άλβανικής λαογραφίας (1635-1912), τόμ. I, έκδοση Κρατικού Πανεπι-
στημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Υλικά πού ίχουν συλλέξει και εκδώσει οί: Frank Bardhi (111, παροιμίες άπό τό «Dictio-
narium latinoepiroticum, Roma, 1635), Χειρόγραφο τοϋ Κιέουτι — 'Ιταλία — 1737 μέ
18 δημοτικά τραγούδια, μεταξύ τών οποίων και ό «Τριομερήτικος γαμπρός»), Vuk St. Ka-
raxhiç (Χειρόγραφο μέ 13 τραγούδια, ϊκδ. άπό τόν άλβανολόγο γλωσσικό Ν. Jokli), Zef
Krispi (Memorie storiche..., 1853), J. G. von Hahn (Albanesischen Studien, 1854, μέ
υλικά συλλεγμένα στή Β. Ήπειρο), C. Η. Τ. Reinhold (Noctes pelasgicae..., 1855 —
συλλ. άπό τούς 'Αρβανίτες τής "Υδρας, Σπέτσες, Πόρου), J. de Rada (Rapsodie d'un poe-
ma albanese, 1866), D. Camarda (Appendice al Saggio di Gramatologia comparata
sulla lingua albanese, Prato, 1866), G. Jubany (Raccolta di canti popolari ... albanesi,
Trieste, 1871 ), A. Dozon (Manuel de la langue chkipe où albanaise, 1879 — λαογραφι-
κά τής Πρεμετής), J. U. Jarnik (Prispevky ku poznàni nâreèi Albânskyli, Praga,
1883), H. Pedersen (Albanesische Texte mit Glossar, Leipzig, 1895 — συλλογή άπό τή
Β. "Ηπειρο, κυρίως άπό τό χωριό Μ ο υ ρ σ ί).

Εισαγωγή γιά τό ιστορικό, τις άξίες κάθε συλλέκτη και τή συμβολή του, γιά τά κριτήρια
έ'κδοσης.

Παραμελούνται τά υλικά μέ θρησκευτικό και «άντιδραστικό» χαρακτήρα.

50. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal. Mbledhës të hershëm të folklorit
shqiptar (1635-1912), II, botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, In-
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stituti i Foklorit, Tiranë, 1961, 370 f. [Παλιοί συλλέκτες της αλβανικής
λαογραφίας (1635-1912), τόμ. II, έκδοση Πανεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστι-
τούτο τής Λαογραφίας...].

Λαογραφικά πού ε/ει συλλέξει ό Thimi Mitko (Ευθύμιος Μήτκος) άπό τήν Κορυτσά. 'Ορι-
σμένα έχουν εκδοθεί άπό τόν ίδιο (Ή άλβανική μέλισσα, 1878: περιέχει παροιμίες, θρυλικά,
'ιστορικά και λυρικά τραγούδια, παραμύθια, αινίγματα κ.ά., μέ προέλευση κυρίως άπό τή Β.
"Ηπειρο). "Αλλα είναι χειρόγραφά του (Ή μικρή μέλισσα, χειρόγραφο άπό τό άρχεΐο τοϋ
άλβανολόγου J. U. Jarnik, οί έπιστολές του).
Παραμέληση θρησκευτικών καί «άντιδραστικών» λαογραφικών.

Εισαγωγή γιά τή ζωή καί τό ϊργο τοΰ Μήτκο. Θεωρείται οχι μονάχα σάν λαογράφος (θεμε-
λιωτής της άλβανικής λαογραφίας) άλλά καί γνήσιος πατριώτης καί ένας άπό τούς ήγέτες
της 'Εθνικής Άλβανικής 'Αναγέννησης.

51. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Për Partinë shqipe
mali, botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit,
Tiranë, 1961, 136 f. [Γιά το κόμμα — βουνίσιον άετό, έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο τής Λαογραφίας...].

«Δημοτικά» τραγούδια γιά τό Κόμμα 'Εργασίας άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο
"Ηπειρο (υπάρχουν ένδείξεις), άπό τήν ήμέρα της ίδρυσής του ώς τό 1961.
Σημειώσεις γιά πρόσωπα καί γεγονότα.

Εισαγωγή γιά τό δημοτικό τραγούδι γύρω άπό τό Κόμμα καί τόν ήγέτη του.

52. Gjergji, Andromaqi. Provë për një studim etnografik të fshatit Rëm-
bec (Korçë), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, I / 1962, f. 193-250 [Δοκί-
μιο έθνογραφικής μελέτης τοΰ χωριοΰ Ρεμπέτσι (Κορυτσά), στό «'Αλ-
βανική Εθνογραφία», I / 1962...].

Τό ιστορικό τοΰ χωριοΰ κατά τόν 19° καί 20°' αιώνα (πώς έγινε τσιφλίκι, οί ίδιοχτήτες, ή
άρχή τών καπιταλιστικών σχέσεων). Ή γεωργία — ό κυριότερος κλάδος τής οικονομίας
(γεωργικά έργαλεϊα, γεωργικές δουλειές, άποδοτικότητα, σιτηρά, κτηνοτροφία, ψάρεμα).
Ή οίκονομικο-κοινωνική ζωή. Ή ξενιτιά. Οικία. Φορεσιές. Διατροφή. Οικογένεια.
Περίληψη στά γαλλικά καί ρώσσικα.

53. Gjergji, Andromaqi. Kodiku i kishave të fshatit Rëmbec (Korçë), «Bu-
letin i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë,
3 / 1962, f. 193-203 [Ό κώδικας τών έκκλησιών τοΰ χωριοΰ Ρεμπέτσι (Κο-
ρυτσά)...].

Τό περιεχόμενο τοΰ κώδικα (σύντομα), οί σημειώσεις τοΰ οποίου άνήκουν στά χρόνια 1815-
1902. Ή γη της έκκλησίας καί τά σύνορά της. Τά σύνορα τοΰ χωριοΰ. Πώς δημιουργήθηκε
τό τσιφλίκι τοΰ Ρεμπέτσι. Φέρνονται άποσπάσματα άπό τις σελ. 19, 24, 37-38, 65, 179.
Περίληψη στά γαλλικά.

54. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore historike (1878-1912), botim i
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Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1962,
184 f. ['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια (1878-1912), έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο της Λαογραφίας...].

'Εκλογή ιστορικών δημοτικών τραγουδιών γιά γεγονότα της περιόδου 1878-1912 (Άλβα-
νική 'Αναγέννηση ) : ό Σύνδεσμος της Πρισρέν, τό Συνέδριο τοϋ Βερολίνου, ή άπόκρουση τών
Τούρκικων έκκαθαριστικών επιχειρήσεων, οί προσπάθειες γιά τή «διαφύλαξη τών εθνικών
έδαφών», οί έξεγέρσεις κατά τών Τούρκων στά 1881-82, 1885, 1904-1912, οί Βαλκανικοί
πόλεμοι, ή 'Ανεξαρτησία τοϋ 1912.

Τά περισσότερα τραγούδια προέρχονται άπό τή Βόρεια καί Μέση 'Αλβανία, άλλά υπάρχουν
και αρκετά άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν ενδείξεις). 'Ορισμένα άναφέρονται στον «έλληνι-
κό σωβινισμό» (γεγονότα τοϋ 1878, 1897, 1912).

Εισαγωγή: ό πλοΰτος, ό ρεαλισμός, τό πατριωτικό πνεΰμα κ.δ. τών τραγουδιών.

55. Haxhihasani, Qemal. Thimi Mitko, Έκδ. Οίκος «Naim Frashëri», Ti-
ranë, 1962, 110 f. [Ό Ευθύμιος Μήτκο...].

Ή ζωή και τό ϊργο τοϋ Κορυτσαίου Ε. Μήτκου σάν λαογράφου, έθνογράφου, πολιτικοΰ, πα-
ράγοντα της 'Αλβανικής 'Εθνικής 'Αναγέννησης. 'Εκτιμά ιδιαίτερα τά πατριωτικά του (άλ-
βανικά) αισθήματα, τή λαογραφική του έργασία μέ πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα ενός
όπαδοΰ τής ρομαντικής Σχολής. Κατακρίνει τήν ίδέα του γιά έ'να έλληνο-αλβανικό κράτος.
Βιβλιογραφικό σημείωμα γιά τίς εργασίες τοϋ Μήτκο.

56. Kono, Kristo. Mbi disa këngë popullore karakteristike të rrethit të Kor-
çës, «Korça e Re», Tiranë, 3 / 1962, f. 85-89 [Γύρω άπό μερικά χαρακτη-
ριστικά δημοτικά τραγούδια της έπαρχίας Κορυτσάς...].

Σύντομη μουσική ανασκόπηση : όμοφωνικά καί πολυφωνικά τραγούδια. Τά κυριότερα χαρα-
κτηριστικά τής πολυφωνικής μουσικής. Τραγούδια άστικά (τραγουδιοΰνται μόνον στήν πό-
λη Κορυτσά). Σχέσεις μέ τά τραγούδια άλλων επαρχιών (ιδιαίτερα Κ ο λ ι ώ ν ι α καί
Πογραδέτσι). Παραδείγματα.

57. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qema! - Fico, Agron. Mbledhës të hershëm
të folklorit shqiptar (1635-1912), III, botim i Universitetit Shtetëror të
Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1962, 600 f. [Παλιοί συλλέκτες της
άλβανικής λαογραφίας (1635-1912), τόμ. III, έκδοση Κρατικού Πανεπιστη-
μίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο τής Λαογραφίας...].

'Επανέκδοση συλλογών άπό: Spiro Dine (Valet e Detit — Τά κύματα τής θάλασσας, 1908,
μέ λαογραφικά άπό τή Β. Ήπειρο — ό Ντίνε ήταν άπό τόΒυθκούκκι τής Κορυτσάς),
Vincenco Prenushi (Kangë popullore gegnishte — Δημοτικά γκέγκικα τραγούδια, 1911),
Fiamuri i Arbërit, 1883-1887 (περιοδ. «Ή σημαία τής 'Αρβανιτιάς», έκδ. J. de Rada-
Καλαβρία), Κ. Α. Shapkarev (στό «Zbornik ot bëllgarski narodni umotvorenia», II,
77, Σόφια, 1892), «Shqipëria», 1897 (έφημ. «Ή 'Αλβανία»), «Albania, 1897-1909 (Ή
ϋλη προέρχεται κυρίως άπό τή Β. "Ηπειρο), καθώς καί άπό άλλες εφημερίδες, περιοδικά
κλ.π.
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58. Sokoli, Ramadan. Folklori ynë dramatik, «Nëndori», Tiranë, 1 / 1962,
f. 84-138 [Ή δραματική μας λαογραφία...].

Ή έννοια τοϋ όρου «δραματική λαογραφία» (δημοτικό θέατρο, παιχνίδια, καρναβάλια). Τά
εϊδη κατά τά έπαγγέλματα (γεωργία, κτηνοτροφία, κυνήγι, ύπαλληλία), το χαρακτήρα τοϋ
συγκριτισμοΰ (μονάχα λόγος, λόγος καί μουσική, λόγος καί χορός κ.ά.), τό χρόνο (καρναβά-
λια Πρωτοχρονιάς, 'Αποκριών, Άνοιξης). Επαρχιακές ιδιοτυπίες.

Τά παραδείγματα φέρνονται κυρίως άπό τό Βορρά, άλλά άναφέρονται καί στοιχεία άπό τό
Νότο.

59. Zojzi, Rrok. Ndamja krahinore e popullit shqiptar, «Etnografia Shqi-
ptare», Tiranë, I / 1962, f. 16-94, botim i Universitetit Shtetëror të Ti-
ranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnografisë. [Ή
επαρχιακή διανομή τοϋ αλβανικού λαοϋ ... εκδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τι-
ράνων, 'Ινστιτούτο 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας, Τμήμα 'Εθνογραφίας].

Ή άνάγκη καθορισμοΰ τών άλβανικών έθνογραφικών περιοχών. Μεγάλα συγκροτήματα πε-
ριοχών πού συνέβαλαν στή δημιουργία τοΰ έθνους τών 'Αλβανών. I. Ή Γκεγκεριά καί οί πε-
ριοχές της (ή κυρίως Γκεγκεριά, τό Ντουκαγκίνι, ή Βόρεια ορεινή περιοχή — ή Malësia, ή
ΒΔ. πεδινή περιοχή. II. Ή Τ ο σ κ α ρ ί α, ή Μουζεκιά, ή Λιαπουριά (στήν τε-
λευταία συμπεριλαμβάνεται τό ΝΔ. τμήμα καί ή Τσαμουριά).
4 χάρτες.

Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

60. Dojaka, Abaz. Enë dhe orendi të Labërisë, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, II / 1963, f. 50-80 [Τά άγγεΐα καί τά έπιπλα τής Λιαπουριά ς... ].

Τά σύνορα τής περιοχής άπό έθνογραφική άποψη. Περιγραφή μέσων «τής έστίας», προετοι-
μασίας τοΰ ψωμιοΰ, φαγητοΰ, γιά νερό, γιά άποθήκευση καί διαφύλαξη γεωργικών καί κτη-
νοτροφικών προϊόντων, μέσα φωτισμοΰ καί ΰπνου, χειρόμυλος, ξύλινο χαβάνι (γουδί), ντου-
μπέκι.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

61. Gjergji, Andromaqi. Provë për një studim etnografik në kooperativen
bujqësore «Shkëndia» në rrethin e Korçês, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, II / 1963, f. 81-109 [Δοκίμιο για μία έθνογραφική μελέτη στο γεωργι-
κό συνεταιρισμό «Shkëndia» στήν έπαρχία Κορυτσάς...].

Τό ιστορικό τοΰ συνεταιρισμού, θεμελιωμένου τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1948. Ή οικονομία τοΰ συ-
νεταιρισμού, ή έξέλιξη τής γεωργίας, ό τρόπος οργάνωσης τής δουλειάς. Ή οικογενειακή
ζωή καί ή διατροφή. Οικία. Ή μορφωτική καί κοινωνική ζωή. Ό ρόλος τοΰ Κόμματος.
Γενική έξέλιξη.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

62. Mitrushi, Llambrini. Dasma në lalët e Myzeqesë, «Etnografia Shqipta-
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re», Tiranë, II / 1963, f. 175-218 [Ό γάμος στούς Λιάλιους (Χριστιανούς)
της Μ ο υ ζ ε κ ι α ς... ].

Ή έθνογραφική περιοχή τής Μουζακιας και τά σύνορα της. Ό πληθυσμός. Ή αρραβώνα.
Παραδείγματα συμβολαίων άρραβώνας άπό τον 19ο αιώνα Τά προικιά· Ό καθαρισμός τής
ήμέρας τοϋ γάμου. Ή έ'κθεση τής προίκας. Τό στόλισμα τής νύφης, ή φορεσιά της. 'Ιεροτε-
λεστίες και τελετή.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά και ρωσικά.

63. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Panajoti, Jorgo. Folklor
shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëll. i parë, Tiranë, 450 f., botim i
Institutit të Folklorit (Universiteti Shtetëror i Tiranës) ['Αλβανική λαο-
γραφία, Σειρά I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. πρώτος ... έκδοση 'Ινστιτού-
του Λαογραφίας (Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιράνων)].

Κείμενα πού ίχουν συλλεκτεΐ και έκδοθεϊ παλαιόθεν, άρχίζοντας άπό τό 1854. Κατάταξη
κατά τόν συλλέκτη: G. J. von Hahn (ύλικά άπό τή Β. Ήπειρο), Η. Pedersen, Α. Dozon
(Β. Ήπειρο), J. U. Jarnik, J. de Rada, Α. Dozon (Β. Ήπειρο), G. Meyer (Β. Ήπει-
ρο) κλπ. Ό τόπος συλλογής σημειώνεται σέ ξεχωριστό πίνακα.

Στήν εισαγωγή γίνεται λόγος γενικά γιά τούς μύθους, παραμύθια, θρύλους, τόν πλοϋτο και
τό ρόλο τους, τις άξίες τους, τά κριτήρια Ικδόσεώς τους.

64. Agolli, Nexhat - Bogdani, Rama/an. Njohuri të përgjithshme rreth
valleve popullore shqiptare, botim i Shtëpisë Qendrote të Krijimtarisë
popullore, Tiranë, 1964, 72 f. të shaptilografuara [Γενική άνασκόπηση
γύρω άπό τούς δημοτικούς άλβανικούς χορούς, εκδ. Κεντρικής Εστίας Λαϊ-
κής Δημιουργίας...].

Τί είναι οί δημοτικοί χοροί, ό πλούτος και ό ρόλος τους. Τά ε'ίδη των χορών κατά τό γένος
τών χορευτών, τό περιεχόμενο, τή δομή τους και τόν τρόπο ερμηνείας. Ό χορός, ή ποίηση
και ή μουσική. Οί ρυθμοί τών χορών. Επαρχιακές ιδιοτυπίες.
'Αναφέρονται και χωριά τής Β. 'Ηπείρου.
Τό βιβλίο ϊχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

65. Bihiku, Ikbal. Qilima shqiptarë, botim i Universitetit Shtetëror të Ti-
ranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë,
1964, 115 f. ['Αλβανικοί τάπητες, εκδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τιράνων,
'Ινστιτούτο 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Εθνογραφίας],

Σύντομη εισαγωγή γραμμένη άπό τόν έθνογράφο Rr. Zojzi: Χαρακτηριστικά τών άλβανι-
κών ταπητών. 'Ονομασίες. Προέλευση, τεχνολογία. Καλλιτεχνικές άξιες. Μετάφραση τής
εισαγωγής στά γαλλικά και άγγλικά.

108 σελ. ϊγχρωμες ιχνογραφίες μέ τάπητες κλπ. άπό τήν Γ κόρα, Κορυτσά, Κοσσυ-
φοπέδιο, Κούκσι, Λ ι α π ο υ ρ ι ά, Σκόδρα, Τίρανα.
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66. Dheri, Eft im - Daiu, Mexhit - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore,
botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë,
1964, 136 f. [Δημοτικά τραγούδια, έ'κδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τιράνων,
Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, εποχών καί περιοχών. 'Αρκετά προέρχον-
ται άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν ενδείξεις).

Δίνεται το κείμενο (ή ποίηση) καί ή μουσική (σέ νότες) κάθε τραγουδιού. Κατάταξη κατά
τό είδος. 'Αναφέρονται: ό συλλέκτης ό τραγουδιστής, ό τόπος συλλογής, ό μεταγραφέας
μουσικής, ό άριθμός τής ταινίας ήχογράφησης.

Σύντομη εισαγωγή γιά τά κριτήρια εκλογής, σύνταξης καί μουσικής μεταγραφής.

67. Pepo, Petraq. Materiale për historinë e krahinës së Himarës në vitet
1785-1788, «Studime Historike», Tiranë, 3 / 1964, f. 127-144 [Δεδομένα
γιά τήν ιστορία τής περιοχής Χειμάρρας κατά τά έτη 1785-1788...].
Περιγραφή τής περιοχής Χειμάρρας. Ή οικονομία της. Οί φορεσιές. Τό κυνήγι. Κοι-
νωνική οργάνωση. Ό βαθμός άνεξαρτησίας. Τά βπλα.

Τά συμπεράσματα βασίζονται σέ ιστορικά ντοκουμέντα, ατομικές μαρτυρίες καί πληροφορίες.

68. Sokoli, Ramadan. Kangët rituale në të kremtet vjetore të popullit
tonë, «Studime Filologjike», Tiranë, 4 / 1964, f. 163-199 [Τά τελετουρ-
γικά τραγούδια σέ γιορτές τής χρονιάς τοϋ λαοϋ μας...].

Ποιές είναι οί γιορτές. Ή άρχαιότητά τους καί ή επιρροή της έκκλησίας. Οί σκοποί τους.
Τά τραγούδια πού τις συνοδεύουν. Ή σημασία τους. Οί καλλιτεχνικές άξιες καί ή μουσική
τους. Ό έθνικός τους χαρακτήρας καί επαρχιακές ιδιοτυπίες.
Παραδείγματα κυρίως άπό τή Βόρεια 'Αλβανία, άλλά καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

69. Domi, Mahir. Sotir Kolea (1872-1945), «Nëndori», Tiranë, 9 / 1965, f.
' 131-146 [Ό Σωτήρ Κολέα ...].

Τό λαογραφικό καί γλωσσολογικό έργο τοϋ Σ. Κολέα, ιδιαίτερα τό βιβλίο του «Goja e po-
pullit» (1944). 'Εκτιμά τήν άφοσίωσή του στή λαογραφία καί τή συλλεκτική του έργασία,
τόν κατακρίνει γιά τήν παραποίηση τών λαογραφικών υλικών.
Ό Κολέα έχει άσχοληθεϊ κυρίως μέ τή λαογραφία τής Β. 'Ηπείρου (στά αλβανικά).

70. Dheri, £ftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. Këngë popullore dashu-
rie, Tiranë, 1965, botim i Instituti të Folklorit, 90 f. [Δημοτικά ερωτικά
τραγούδια ... εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών έρωτικών τραγουδιών άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β.Ήπειρ ο
(στά άλβανικά). Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: οί τραγουδιστές, ό συλλέκτης, ό τόπος
καί ό χρόνος συλλογής, ό μεταγραφέας τής μουσικής, ό άριθμός ταινίας ήχογράφησης—.
Δίνεται ή ποίηση καί ή μουσική ( μέ νότες).

Σύντομη εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο καί τις άξιες τών τραγουδιών, γιά τά κριτήρια έκλογής,
σύνταξης καί μουσικής μεταγραφής.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

189

71. Gjergji, Andromaqi. Veshja e popullit në qytetin e Korçës gjatë she-
kullit XIX, «Studime Historike», Tiranë, 3 / 1965, f. 167-173 [Ή ένδυ-
μασία τοΰ λαοϋ στήν πόλη Κορυτσά κατά τον 19ο αιώνα...].

'Αντρικές φορεσιές (φουστανέλα, ντολαμάς, γούνα). Γυναικεία ροϋχα. Διαφορές στις φορε-
σιές Χριστιανών καί Μουσουλμάνων. Ταξικές διακρίσεις. Ή έξέλιξη ορισμένων έξαρτημά-
των. Τά υλικά κατασκευής τών ρούχων. Ή έπιρροή τής άστικής φορεσιάς στά χωριά.
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

72. Mitrushi, Llambrini. Kodiku i manastirit të Shën Kozmait, «Studime
Historike», Tiranë, 3 / 1965, f. 175-182 [Ό κώδικας τοΰ Μοναστηρίου Ά-
γίου Κοσμά...].

Περιγραφή τοϋ κώδικα τοΰ Μοναστηρίου Άγίου Κοσμά στό χωριό Κολκόντας (Φίε-
ρ ι), κώδικας πού συμπεριλαμβάνει 317 συμβόλαια γάμου. Μετάφραση ενός άπ' αύτά στά
άλβανικά. Σύγκριση μέ έθιμα γάμου πού έχουν επιζήσει (ό κώδικας είναι γραμμένος έλ-
ληνικά ).

Περίληψη στά γαλλικά.

73. Pepo, Petraq. Kodiku i madh i Korçës si burim historik, «Konferenca I
e Studimeve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 530-536 [Ό μεγάλος Κώ-
δικας τής Κορυτσάς σαν ιστορική πηγή, «Ή πρώτη Συνδιάσκεψη 'Αλβανολο-
γικών μελετών»...].

Δεδομένα γιά τήν Κορυτσά καί περίληψη τοΰ κώδικα. Ή οργάνωση τών Χριστιανών.
Ή οικονομική τους ζωή. Οί σχέσεις μέ τούς φεουδάρχες της περιοχής. Ή παιδεία καί ό πο-
λιτισμός τών Χριστιανών. Κανονισμοί έπαγγελμάτων. 'Αποφάσεις τής χριστιανικής κοινό-
τητας. Ό κώδικας είναι γραμμένος στήν έλληνική.

74. Sako, Zihni. Rreth disa elementeve të përbashkëta ndërkombëtare në
përrallat shqipe dhe veçoritë e tyre kombëtare, «Konferenca I e Studi-
meve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 315-321 [Γύρω άπο ορισμένα κοινά
διεθνή στοιχεία στά άλβανικά παραμύθια καί οί έθνικές τους ιδιοτυπίες, «Ή
πρώτη Συνδιάσκεψη 'Αλβανολογικών μελετών»...].

Ή άνάγκη συγκριτικών μελετών στό πεδίο τών παραμυθιών. Λίγα γιά τό ιστορικό καί τά
μειονεκτήματά τους. Κοινά διεθνή στοιχεία στά άλβανικά παραμύθια: Ή Λευκή Πεντάμορ-
φη, ό Δράκος, ή Σταχτομάρω, ό Κοντορεβυθούλης. Τό κοινό καί εθνικό στοιχείο.
Ή σύγκριση γίνεται κυρίως μέ τά παραμύθια βαλκανικών λαών.
Τά περισσότερα παραδείγματα έχουν παρθεί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

75. Sokoli, Ramadan. Folklori muzikor shqiptar (Morfologjia), botim i
Institutit të Folklorit, Tiranë, 1965, 284 f. [Ή άλβανική μουσική λαογρα-
φία (Ή μορφολογία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...}.

Ή άνάγκη μελέτης τής δημοτικής μουσικής. Τό ιστορικό της καί οί δυσκολίες.
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Ή ποικιλία τής άλβανικής δημοτικής μουσικής καί τά ε'ίδη της (ομοφωνία, πολυφωνία).
Οί τύποι κάθε είδους άπό μορφολογική (δομική) άποψη. Οί περιοχές χρήσης τους.
Ή πολυφωνία τής Νοτίου 'Αλβανίας και οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες της. Τά προπεντατονικό
καί πεντατονικό σύστημα. Ό ρόλος τοϋ κάθε τραγουδιστή. Ή άρχαιότητα. Ή επιρροή σέ
άλλους λαούς.

76. Strazimiri, Gani. Disa tipare të arkitekturës së qytetit të Beratit, «Kon-
ferenca I e Studimeve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 555-561 [Χαρα-
κτηριστικά της αρχιτεκτονικής τής πόλης Μπεράτι, «Ή Πρώτη Συνδιάσκεψη
'Αλβανολογικών μελετών»... ].

Λίγα γιά τό ιστορικό τοϋ Μπερατιοϋ. Ή άρχιτεκτονική τών διαφόρων συνοικιών. Τό
κέντρο τής πόλης. Ή άνάπτυξη της πόλης κατά τόν 18ο καί 19ο αίώνα. 'Ιεροί χώροι. Λαϊ-
κές οίκίες. Ό ρόλος της σκάλας. Κοινά στοιχεία μέ οικίες άλλων πόλεων καί χωριών.
Σκίτσα, φωτογραφίες, πίνακες. '

77. Zojzi, Rrok. Mbi veshjet tradicionale të populit tonë, «Studime Histo-
rike», 4 / 1965, f. 143-158 [Γύρω άπο τις παραδοσιακές φορεσιές τοϋ λαοϋ
μας...].

Ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών ενδυμασιών. Ή έννοια τοϋ δρου «έθνική ενδυμασία». Ταξινό-
μηση σύμφωνα μέ τό υλικό κατασκευής, τό κόψιμο, τό ράψιμο. Δύο βασικά εΐδη: μέ γούνα,
μέ τζουμπλέτα. Ή μορφολογία καί οί παραλλαγές τους: ή φουστανέλα, τά ποτούρια. Ή προ-
έλευση τών δύο ειδών (τύπων): ό τύπος μέ γούνα είναι θρακο-ιλλυρικός, ό τύπος μέ τζουμ-
πλέτα άνήκει στόν κρητικο-μυκηναϊκό πολιτισμό.

78. Çabej, Eqrem. Albanesische Volkskunde, «Südost-Forschungen», Band.
XXV, 1966, f. 333-387 [Ή άλβανική λαογραφία...].

Ή άνάγκη μελέτης τών λαογραφικών σχέσεων μεταξύ τών λαών, σάν ένδειξη ιστορικών
σχέσεων.

Ό πλοΰτος, οί άξίες, ή έθνική ιδιοτυπία, τά ε'ίδη της άλβανικής λαογραφίας. Οί σχέσεις της
μέ βαλκανικές κ.ά. χώρες. Ή ιδιαίτερη σημασία τών άλβανο-έλληνικών λαογραφικών
σχέσεων (δύο άπό τούς πιό άρχαίους λαούς τών Βαλκανίων). Οί μέθοδοι καί πορείες συγκρι-
τικών μελετών.

Έχει δυτική άντίληψη γιά τόν όρο «λαογραφία» (συμπεριλαμβάνει καί τήν εθνογραφία).
Πολλά παραδείγματα καί άναφορές στή βορειοηπειρωτική λαογραφία.

79. Dojaka, Abaz. Dasma çame, «Studime Historike», Tiranë, 2 / 1966, f.
129-141 [Ό τσάμικος γάμος...].

Οί συμφωνίες πρό τοϋ γάμου. Ό προξενητής. Ή συνάντηση τής άπόφασης γάμου. Ή προίκα.
Ή τελετή τοϋ γάμου (τά κυριότερα στιγμιότυπα). Κοινά στοιχεία μέ άλλες περιοχές τής
'Αλβανίας καί ιδιοτυπίες.

Ή τελετή τοϋ γάμου σάν ένδειξη άλβανικής έθνικότητας.
Περίληψη στά γαλλικά.
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80. Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. 250 këngë popullore
dasme, Botim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 168 f. [250 δημο-
τικά τραγούδια γάμου, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών γάμου μέ τήν ποίηση και τή μουσική τους (σέ νότες).
Προέρχονται άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

Ταξινόμηση σύμφωνα μέ τίς φάσεις της τελετής τοϋ γάμου. Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται:
ό τόπος και ό χρόνος συλλογής, ό συλλέκτης, ό πληροφορητής, ό μουσικογράφος, ό άριθ-
μός τής ταινίας ηχογράφησης τοϋ τραγουδιού.

Στή σύντομη εισαγωγή υπογραμμίζεται ό πλούτος καϊ ή ποικιλία τοϋ είδους, τά κριτήρια
έκλογής και μεταγραφής τών τραγουδιών.

81. Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. Këngë për Partinë, Bo-
tim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 162 f. [Τραγούδια γιά το Κόμ-
μα, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

Περιέχει δημοτικά τραγούδια μέ τήν ποίηση και μουσική τους (σέ νότες) γιά τό Κόμμα 'Ερ-
γασίας 'Αλβανίας. "Εχουν παρθεί άπό ήχογραφήσεις στήν ύπαιθρο, άλλά ή αύθεντικότητά
τους είναι ύποπτη.

Τά τραγούδια προέρχονται άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

82. Elezi, Ismet. Sur la vendetta en Albanie, «Studia Albanica», Tiranë,
1 / 1966, f. 305-318 [Γύρω άπό τή βεντέτα (έκδίκηση) στήν 'Αλβανία...].

Οί αιτίες και οί άρχές τής βεντέτας. Τά αίτια τής μακροζωίας της στήν 'Αλβανία. Ό ταξι-
κός της χαρακτήρας. Δεδομένα άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο, γιά τή
βεντέτα. Ή έξάλειψή της στήν 'Αλβανία.

83. Harito, Keti. Folklor shqipar. Séria I - Proza pullore, vëllimi III. Bo-
tim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 580 f. [Ή 'Αλβανική Λαογρα-
φία. Σειρά I - Ό πεζός λόγος, τόμ. III. "Εκδοση 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Ό τρίτος τόμος της πρώτης σειράς (Πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή 'Αλβανική λαο-
γραφία«. Περιέχει παραμύθια πού Μχει συλλέξει ή Καίτη Χαρίτου σε διάφορες περιοχές,
μεταξύ τών οποίων: Κορυτσά, 'Αργυρόκαστρο, "Αγ. Σαράντα, Μ ο υ-
ζ ε κ ι ά.

Κατάταξη κατά τόν άφηγητή. Παραλλαγές. Λεξιλόγιο, ευρετήρια.

84. Panajoti, Jorgo. Erë e tokës shqiptare (Ndikimi i folklorit te Çajupi),
«Drita», 27.3.1996 ["Αρωμα άλβανικής γής (Ή επιρροή τής λαογραφίας
στον Τσαγιούπι)...].

Ή έπιρροή τής λαογραφίας (μνημείων λόγου) στόν ποιητή 'Αντών Ζάχο-Τσαγιούπι άπό
τή Σ έ π ε ρ η τοϋ 'Αργυροκάστρου (άλβανόφωνος και παράγοντας τής 'Αλβανικής
'Εθνικής 'Αναγέννησης). 'Επιρροή σέ θέματα, πνοή, πρόσωπα, γλώσσα, προσωδία. Ό Τσα-
γιούπι θεωρείται κάτι σάν καλλιεργημένος ραψωδός.
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85. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Harito, Keti - Panajoti, Jorgo.

Foklori shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëllimi II, lotim i Insti-
tutit të Folklorit, Tiranë 1966, 580 f. [Ή 'Αλβανική Λαογραφία. Σει-
ρά I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. II, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Τόμος της πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή 'Αλβανική
Λαογραφία».

Περιέχει παραμύθια άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο) πού είχαν συλλέξει
'Αλβανοί καί ξένοι λαογράφοι.

Κατάταξη κατά τόν συλλέκτη, τον άφηγητή καί τό θέμα. Δίνονται καί παραλλαγές.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

86. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Harito, Keti - Panajoti, Jorgo.

Folklori shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëllimi IV, botim i Insti-
tutit të Foklorit, Tiranë 1966, 616 f. [Ή 'Αλβανική Λαογραφία. Σειρά
I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. IV, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Δημοτικά παραμύθια άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο ( Α ύ λ ώ ν α, Κ ο-
ρυτσά, "Αγ. Σαράντα κ.όί. ).

Κατάταξη κατά τούς συλλέκτες, τούς άφηγητές καί τό θέμα. Παραλλαγές.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

87. Sokoli, Ramadan. Veglat muzikore të popullit shqiptar, botim i Shtë-
pisë Qendrore të Krijimtarisë Popullore, Tiranë 1966, 164 f. [Τά μουσικά
όργανα τοϋ άλβανικοΰ λαοϋ, εκδ. Κεντρικής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].
Ή βαρύτητα τής υπόθεσης καί τό ιστορικό της. Ό πλούτος καί ή ποικιλία τών μουσικών
οργάνων. Τά ε'ίδη τους: χορδόφωνα, μεμβρανόφωνα, ΐδιόφωνα, άερόφωνα.
Τεχνολογία. Μουσική περιγραφή. Τόπος χρήσης. Λαϊκές ορχήστρες. 'Ιστορική καί συγκρι-
τική άνασκόπηση.

'Αναφέρονται καί περιγράφονται όργανα τοϋ βορειοηπειρωτικοϋ χώρου (αύλός, δίαυλος, κλα-
ρίνο, βιολί, λαβοΰτο, μπακλαμάς κ.ά.).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

88. Haxhihasani, Qemal. Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun,
botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1967, 288 f. [Δημοτικά διηγήματα
καί τραγούδια γιά τόν Σκεντέρπεη, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
'Εκτενής έκδοση δημοτικών διηγημάτων (θρύλων, παραδόσεων, άπομνημονευμάτων ) καί τρα-
γουδιών γιά τόν Σκεντέρμπεη (Γεώργιον Καστριώτη), τήν έποχή καί τούς συμπολεμιστές
του, τά τοπωνύμια πού σχετίζονται μέ τό δνομά του.

Ή υλη προέρχεται κυρίως άπό τή Βόρεια καί Μέση 'Αλβανία, καθώς καί άπό τούς 'Αρ-
βανίτες τής 'Ιταλίας, άλλά καί άπό τή Β. 'Ήπειρο (Σπάτη, Π ο γ ρ α δ i τ α ι, Γ ρ ά-
μσι, Αύλώνα).

Εισαγωγή γιά τόν Σκεντέρμπεη καί τό ιστορικό του έργο, γιά τήν άπεικόνισή του στή
λαογραφία σάν στρατάρχη, πολιτικοΰ, τουρκοκτόνου κ.α., γιά τήν άναλογία ιστορικής
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καί καλλιτεχνικής αλήθειας, γιά τούς λόγους υπεροχής τών διηγημάτων σε σύγκριση μέ
τά τραγούδια.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

89. Sako, Zihni. Balada shqiptare e murimit dhe elementet e saj të për-
bashkëta me motërzime ballkanike, «Studime Filologjike», Tiranë, 2 /
1967, f. 87-92 [Ή αλβανική μπαλάντα τοϋ έντοιχισμοϋ καί τά κοινά της
στοιχεία μέ βαλκανικές παραλλαγές...].

Σύντομο ιστορικό τών μελετών. Κριτική άνασκόπηση. Ή διάδοση τής μπαλάντας στήν 'Αλ-
βανία καί οί τύποι της. Τήν μπαλάντα θεωρεί άλβανικής προέλευσης, γιατί: ύπάρχει άνάλογος
θρύλος στά άλβανικά άπό τόν 16ον αιώνα, ή Άρτα, γιά τό γεφύρι τής όποιας γίνεται λόγος,
κατοικούνταν άπό 'Αλβανούς, υπάρχουν πολλά άλβανικά έθνογραφικά στοιχεία.
Έκδοση και στά γαλλικά (Elements balkaniques communs dans la rite de la balade
d'emmurement), στό «Studia Albanica», 2/1966, p. 207-213.

90. Agolli, Nexhat. Elemente të përbashkëta në fushën e valleve popullore
si shprehje e unitetit kombëtar, «Konferenca II e Studimeve Albanolog-
jike», vëllimi III, Tiranë, 1968, f. 43-48 [Κοινά στοιχεία στό πεδίο τών
χορών σάν έκφραση τής έθνικής ένότητας... ].

Παράλληλα μέ τις έπαρχιακές ιδιοτυπίες, στούς χορούς υπάρχουν καί κοινά στοιχεία πού
μαρτυρούν γιά έθνική ένότητα: στή δομή (άσύμμετρη), τόν τρόπο σύνδεσης τών χορευ-
τών, τούς ρυθμούς, τό μέλος κ.ά.

Γίνεται σύγκριση βορειοηπειρωτικών χορών μέ χορούς τής Μέσης καί Βόρειας 'Αλβανίας.
Ή έθνική ιδιοτυπία τών χορών.
Περίληψη στά γαλλικά.

91. Çabej, Eqrem. Gestalte des Albanischen Folksglaubens, «Studien zur
Sprachwissenschaft und Kulturkunde», Innsbruck 1968, f. 279-287
[Πρόσωπα τής άλβανικής δημοτικής δαιμονολογίας... 1.

Σύντομο ιστορικό παρόμοιων σπουδών. Εξέταση προσώπων μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον: γί-
γαντες, νάνοι, μοίρες, ή Λευκή Πεντάμορφη. Τά χαρακτηριστικά τους. Τό δνομά τους άπό
γλωσσολογική (έτυμολογική ) άποψη. 'Ονόματα μέ άλβανική, ινδοευρωπαϊκή καί ξένη ρίζα.
Σύγκριση μέ τά άνάλογα βαλκανικά καί παγκόσμια πρόσωπα. 'Εθνική ιδιοτυπία.
'Επανέκδοση στά άλβανικά μέ περίληψη στά γαλλικά στό «Gjurmine Albanologjike- Fol-
klor dhe Etnologji», Prishtinë, 11/1974 καί στό «Çështje të folklorit shqiptar», 1/1982.

92. Dalipi, H. Mendime për këngët e Himarës, «Zëri i Vlorës», 20.6.1968
[Στοχασμοί γιά τά τραγούδια τής Χειμάρρας... ].

Ή πατριωτική (άλβανική) πνοή τών τραγουδιών τής.Χ-ε ι μ ά ρ ρ α ς (στά άλβανικά). Ή
ποικιλία, οί άξιες, τό περιεχόμενο. Τά χαρακτηριστικά τής χειμαρριώτικης πολυφωνίας.
Διακεκριμένοι ραψωδοί καί τραγουδιστές (Νέτσιο Μούκα κ.ά.). Τά τραγούδια σάν άπόδειξη
της άλβανικότητας τών Χειμαρριωτών.
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93. Gjidede, Pavllo. Një vështrim mbi ninullat e Lumit të Vlorës, «Kon-
ferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi III, Tiranë, 1968, f. 69-
75 ['Ανασκόπηση γύρω άπό τά νανουρίσματα τοϋ Λιούμι ι Βλιώρες...].

Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί άξιες τών νανουρισμάτων της περιοχής Λ ι ο ύ μ ι-ι-Β λ ι ώ ρ ε ς
(Ποτάμι τής Αύλώνας) — Α ύ λ ώ ν α.

Οί ιστορικές, εθνογραφικές, καλλιτεχνικές τους άξιες. Ή ταξική πνοή. Ό πατριωτισμός
τους. Ή έξέλιξή τους.

94. Harito, Keti. Folklori Shqiptar. Gjëegjëza. Botim i Institutit të Foklo-
rit, Tiranë 1968, 546 f. ['Αλβανική Λαογραφία, Αινίγματα. "Εκδ. Ίνσιστού-
του Λαογραφίας...].

Τό βιβλίο άνήκει στή γενική έκδοση (('Η Άλβανική Λαογραφία». Περιέχει 1500 αινίγματα
άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο Ήπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ενδείξεις).
Ταξινόμηση κατά τό άντικείμενο πού πρέπει νά υπονοηθεί (((Ό άνθρωπος καί τά μέρη τοϋ
σώματος», «Ζώα καί πτηνά», «'Εργαλεία δουλειάς», «Μέσα επικοινωνίας», «Φυτά» κ.ά.).
Δίνονται καί παραλλαγές.

Στην εισαγωγή (γραμμένη άπό τούς Ζ. Σάκο καί Καίτη Χαρίτου) γίνεται λόγος γιά τό ρόλο
τών αινιγμάτων, τόν πλοΰτο τους, τό περιεχόμενο, τις καλλιτεχνικές άξιες, τήν προσωδία,
τόν ταξικό χαρακτήρα, τήν έξέλιξή τους.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

95. Kruta, Beniamin. Vështrim rreth këngës popullore polifonike të burrave
në krahinën e Myzeqesë, «Studime Filologjike», Tiranë, 3 / 1968, f. 161-
206 ['Ανασκόπηση τών δημοτικών πολυφωνικών τραγουδιών άντρών τής
Μ ο υ ζ ε κ ι α ς... ].

Ό πλούτος, οί άξίες καί ή ποικιλία τών τραγουδιών. Ή ύπεροχή τής πολυφωνίας. Τά χαρα-
κτηριστικά της πολυφωνίας (μιμητικός χαρακτήρας). Οί τύποι τών τραγουδιών άπό μου-
σικολογική άποψη. Τό προπεντατονικό καί πεντατονικό σύστημα. Οί ρυθμοί. Ή δομή καί
εξέλιξη τών τραγουδιών. Διαφορές μέ τά τραγούδια τών γυναικών. 'Επαρχιακές ιδιοτυπίες.
Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

96. Kuçuli, Harilla. Mbi disa aspekte të satires dhe të humorit në Labëri,
«Konferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi III, Tiranë 1968,
f. 25-29 [Γύρω άπό μερικές ταξικές άπόψεις τής σάτιρας καί τοϋ χιοΰμορ
στή Λ α π ο υ ρ ι ά... ].

Ή σάτιρα καί τό χιούμορ τής λιάπικης λαογραφίας. Ή ταξική της πνοή: σκωπτική διάθεση
κατά τών εχθρών τοϋ λαοΰ (φεουδάρχες, άντιλαϊκοί έξουσιοκράτες, κυβερνητικοί, χωροφύ-
λακες, εκμεταλλευτές, ρεβιζιονιστές κ.ά.). 'Εκφραστικά μέσα σάτιρας.

97. Mustaqi, Arsen. Nga gjiri i popullit dole (këngë populllore për ushtrinë),
botim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1968, 184 f. [Άπό τά σπλάχνα τοϋ
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λαοϋ βγήκες (Δημοτικά τραγούδια για το στρατό), εκδ. Ινστιτούτου Λαο-
γραφίας...].

Συλλογή «δημοτικών τραγουδιών» για τό ((Λαϊκό Στρατό», καί τόν ήγέτη του Έ. Χότζα,
άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις). Μεταξύ
άλλων ύπάρχουν κείμενα γιά τήν «έλληνική μοναρχοφασιστική εισβολή» τοϋ Αύγούστου
1949. Λίγα τραγούδια μέ τή μουσική τους (σέ νότες). Σύντομη εισαγωγή.

98. Mustaqi, Arsen. Skënderbeu në gojën e popullit, «10 Korriku», Tiranë,
1, 6/ 1968, f. 2, 23 [Ό Σκεντέρμπεης στη λαϊκή παράδοση...].

Ό έθνικός ήρωας τής 'Αλβανίας Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης σέ παλιά καί σύγχρο-
να δημοτικά δημιουργήματα (κυρίως ποίηση). Τά παραδείγματα παίρνονται κυρίως άπό τή
Βόρεια, άλλά καί άπό τή Νότια 'Αλβανία.

99. Mustaqi, Arsen - Kruta, Benjamin - Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit. Këngë
popullore historike, botim i Institutit të Foklorit, Tiranë 1968, 224 f.
['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή άλβανικών δημοτικών τραγουδιών μέ τήν ποίηση καί τή μουσική τους (σέ νότες)
άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) καί καιρούς. Ταξινόμηση χρονολογική.
Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: ό τόπος καί χρόνος συλλογής, ό συλλέκτης, ό μεταγραφέας
τής μουσικής, ό άριθμός τής ταινίας ήχογράφησης.

Σύντομη εισαγωγή γιά τόν πλοϋτο τοϋ είδους αύτοΰ τραγουδιών, γιά τά κριτήρια επιλογής,
έκδοσης καί μουσικής μεταγραφής.

100. Panajoti, Jorgo. Tradita gojore për rolin e gruas në edukimin e brezit
të ri, «Studime Filologjike», Tiranë, 4 / 1968, f. 163-171 [Ή δημοτική
παράδοση γιά τό ρόλο τής γυναίκας στή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενεάς... ].
Ή θέση τής γυναίκας στήν οικογένεια. Ή έκτίμησή της σάν μάνας, γυναίκας, άδερφής. Ό ρό-
λος της γιά τή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών καί νέων σύμφωνα μέ τή λαογραφία. Ή εξάρ-
τηση τοϋ ρόλου αύτοΰ άπό τήν κοινωνική κατάσταση τής γυναίκας. Οί τρόποι εξάσκησης τοϋ
ρόλου άρχίζοντας άπό τά νανουρίσματα, τά λογοπαίγνια, τά παραμύθια κ.ά.

Τά περισσότερα παραδείγματα παίρνονται άπό τήν ιστορία καί λαογραφία τής Β. 'Ηπείρου.

101. Panajoti, Jorgo. Populli për rolin e masave në aksionin historik që udhë-
hoqi Skënderbeu, «Bashkimi», 11.1.1968 [Ό λαός γιά τό ρόλο τών πλα-
τιών μαζών στό εργο πού καθοδήγησε ό Σκεντέρμπεης...].

Ή θέση τών πλατιών μαζών, έκτός τοϋ Σκεντέρμπεη, στή δημοτική ποίηση καί στό δημο-
τικό πεζό λόγο. Ό ρόλος τών άπλών άνθρώπων σάν στρατιωτών τοϋ Σκεντέρμπεη, έφοδια-
στές, βοηθοί, σύμβουλοι. Ό Σκεντέρμπεης σάν έκπρόσωπος τών συμφερόντων τους κατά
τόν άντιοσμανικό πόλεμο καί τό πολιτικό-κοινωνικό του έργο. Τό ιστορικό καί καλλιτεχνικό
στοιχείο στή λαογραφία τής έποχής.

102. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Mustaqi, Arsen. Na ndrit ylli i
Partisë, botim i Institutit të Foklorit, Tiranë 1968,114 f. [Μας φωτίζει τό
άστρο τοϋ Κόμματος, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
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'Εκλογή ((δημοτικών τραγουδιών» άπο διάφορες περιοχές, και άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρ-
χουν οί άνάλογες ένδείξεις), γιά τό ΚΕΑ καί τόν ήγέτη του.

103. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Panajoti, Jorgo. Këngë dhe tre-
gime popullore për gruan, botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1968,
117 f. [Δημοτικά τραγούδια καί διηγήματα γιά τή γυναίκα, εκδ.'Ινστιτούτου
Λαογραφίας... ].

Τραγούδια, παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα, παροιμίες πού υπογραμμίζουν τό θετικό ρόλο τής
'Αλβανίδας γυναίκας στήν ιστορική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική καί οικογενειακή ζωή.
Πολλά άπό αύτά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

Στή σύντομη εισαγωγή έξετάζεται ή μορφή τής γυναίκας στήν αλβανική λαογραφία.

104. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Panajoti, Jorgo. Këngë dhe tregime
popullore për punën, botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1968, 112 f.
[Δημοτικά τραγούδια καί διηγήματα γιά τή δουλειά, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαο-
γραφίας...].

Τραγούδια, παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα, παροιμίες, αίνίγματα διαφόρων ειδών καί έποχών
πού σχετίζονται μέ τήν έργασία, τό ρόλο, τήν άνάγκη, τή συστηματικότητά της καί πού κα-
τακρίνονται ή τεμπελιά, ή άταξία κ.ά.

Ή ΰλη'προέρχεται άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες
ένδείξεις).

Σύντομη εισαγωγή γιά τήν άξιοποίηση τής εργασίας στήν άλβανική λαογραφία.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

105. Selimi, Skënder. Vallja partizane, «Konferenca II e Studimrve Albano-
logjike», vëll. III, Tiranë 1968, f. 49-54 [Ό παρτιζάνικος χορός...].

Πότε καί τί χόρευαν οί παρτιζάνοι. Ό δρος ((παρτιζάνικος χορός». Ό δημοτικός χορός σάν
βάση τοϋ παρτιζάνικου. Ή μουσική καί ή ποίηση τοΰ χοροΰ αύτοϋ. Τά νέα στοιχεία πού δί-
νουν μιά κάποια άλλη πνοή.
Περίληψη στά γαλλικά.

106. Dojaka, Abaz. Pozita e gruas në familje e në shopëri në krahinën e Za-
gories, «Studime Historike», Tiranë, 1 / 1969, f. 41-49 [Ή θέση τής γυ-
ναίκας στην οικογένεια καί στήν κοινωνία στήν περιοχή τής Ζαγοριάς... ].

Ή ξενιτιά καί ή άπομάκρυνση τών άντρών τής Ζαγοριάς ('Α ργυρόκαστρο). Οί
δυσκολίες τών γυναικών γιά τήν άντιμετώπιση τής ζωής. Ή ύποδούλωση τών γυναικών. Οί
άλλαγές μετά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή άνάγκη πλήρους χειραφέτησης τής γυναίκας.
Περίληψη στά γαλλικά.

107. Gjergji, Andromaqi. Elemente të përbashkëta të veshjes së fiseve të
ndryshme ilire dhe vazhdimësia e tyre në veshjet tona popullore, «Stu-
dime Historike», Tiranë, 2 / 1969, f. 145-154 [Κοινά στοιχεία στις φορε-
σιές τών διαφόρων ιλλυρικών φυλών καί ή συνέχειά τους στις δημοτικές μας
φορεσιές... ].
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Οί φορεσιές τών 'Ιλλυριών σύμφωνα μέ τά άρχαιολογικά δεδομένα. 'Ιδιαίτερη έξέταση ορι-
σμένων έξαρτημάτων: τό μακρύ πουκάμισο (dalmatica), ή χλαμύδα, το κατσούλι (cucu-
lus), το κεφαλομάντιλο, ή φουστανέλα. 'Ανάλογα στοιχεία στις σημερινές φορεσιές. Σύγκρι-
ση μέ φορεσιές άλλων λαών. 'Αλληλοεπιρροές.
Περίληψη στά γαλλικά.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

108. Haxhihasani, Qemal. Le chant albanais au cours des âges, Instituti i
Folklorit, Tiranë, 1969, 164 f. [Το αλβανικό τραγούδι κατά τούς αιώνες,
εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή άλβανικών δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών, περιοχών (καί άπό τή
Β. "Ηπειρο) μεταφρασμένοι στά γαλλικά.
Σύντομη εισαγωγή γραμμένη άπό τόν Ζ. Σάκο.
Εύρετήρια καί πίνακες.

109. Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Këngë popullore të Luftës Nacio-
nalçlirimtare dhe të periudhës së ndërtimit socialist, vëllimi i parë, In-
stituti i Folklorit, Tiranë 1969, 621 f. [Δημοτικά τραγούδια τοϋ Έθνικο-
απελευθερωτικοΰ 'Αγώνα καί τής περιόδου οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ, τόμ.
πρώτος, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

Ό πρώτος τόμος μιας ολόκληρης σειράς (μέχρι σήμερα έχουν έκδοθεϊ όχτώ τόμοι μέ τόν
παραπάνω γενικό τίτλο). Περιέχει τραγούδια τοϋ 'Αγώνα. Κατάταξη θεματική. Ή αύθεντι-
κότητα πολλών τραγουδιών είναι ύποπτη.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο, τις άξίες καί τά χαρακτηριστικά τών τραγουδιών, γιά τις
σχέσεις τους μέ τά παραδοσιακά τραγούδια.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

HO. Kruta, Beniamin - Daiu, Mexhit. Melodi e valle popullore instrumenta-
le, Instituti i Folklorit, Tiranë 1969, 119 f. [Δημοτικές μελωδίες καί χοροί
ενόργανοι, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Ενόργανες μελωδίες δημοτικών τραγουδιών καί χορών (σέ νότες) διαφόρων ειδών καί πε-
ριοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο). Γιά κάθε μελωδία σημειώνονται: τόπος καί χρόνος συλ-
λογής, συλλέκτης, πληροφορητής, μεταγραφέας μουσικής, άριθμός ταινίας ήχογράφησης.
Σύντομη εισαγωγή καί εύρετήρια.

111. Zografi, Janulla. Gruaja kolonjare - luftetare për çlirimin kombëtar,
«Konferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi II, Tiranë 1969, f.
449-451 f'H Κολωνιάρικη γυναίκα σάν άγωνιστής γιά τήν έθνική έλευθερία... ].
Λίγα γιά τήν ιστορία τής Κολιώνιας. Παραδείγματα γυναικών-άγωνιστών, ή ιστορία
καί ό χαρακτήρας τους. Ή λαογραφία γιά τις γυναίκες αύτές. Τά λαϊκά άπομνημονεύματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

112. Çami, Muin - Haxhihasani, Qemal - Haskaj, Zihni - Sako, Zihni. Kuj-
time dhe këngë popullore për luftën çlirimtare të viteve 1918-1920, In-
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stituti i Historisë e i Gjuhësisë dhe Instituti i Folklorit, Tiranë 1970,
365 f. [Δημοτικά απομνημονεύματα καί τραγούδια γιά τον άπελευθερωτικό
άγώνα στά 1918-1920, εκδ. 'Ινστιτούτου 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας καί
'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Απομνημονεύματα καί τραγούδια γιά τον άγώνα τών 'Αλβανών κατά τών ξένων μετά άπό
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα άπό τόν άγώνα στήν Αύλώνα (1920) κατά
τών 'Ιταλών.
Χρονολογική κατάταξη.

Σημειώσεις καί επεξηγήσεις κυρίως μέ ιστορικό, άλλά καί μέ λαογραφικό καί γλωσσολογικό
χαρακτήρα.

Εισαγωγή γιά τά ιστορικά γεγονότα τής εποχής καί τήν άπεικόνισή τους στή λαογραφία.

113. Bogdani, Rama/an. Vallet tradicionale të rrethit të Sarandës dhe disa
tipare të evolucionit të tyre, «Mësuesi», 3.11.1970 [Οί παραδοσιακοί χο-
ροί της έπαρχίας τών Ά γ. Σαράντα καί μερικά χαραχτηριστικά της
έξέλιξής τους...].

Οί κυριότεροι παραδοσιακοί χοροί: τσάμικος, λιάπικος, «στά δυό», «στά τρία», «τό πουλάκι»,
«καλαματιανός» κ.ά. Ό πλούτος τών χορών σάν ένδειξη τοϋ πλούτου τής άλβανικής λαογρα-
φίας. Τάσεις έξέλιξής τους: μικτοί χοροί, ένόργανη μουσική, γρήγοροι ρυθμοί.

114. Haxhihasani, Qemal. Aperçu sur le mouvement et les chans populaires
des Kaçaks en Albanie, «Studia Albanica», Tiranë, 2 / 1970, p. 137-147
['Ανασκόπηση γύρω άπό τό κίνημα καί τά τραγούδια τών κλεφτών στήν 'Αλ-
βανία... ].

Οί ιστορικές συνθήκες τής γέννησης τοϋ κινήματος τών κλεφτών. Ό άντιοσμανικός καί άντι-
φεουδαρχικός χαρακτήρας τοϋ κινήματος αύτοΰ. Ή άπεικόνισή του στά δημοτικά τραγού-
δια. Ή συνεργασία τών 'Αλβανών μέ άλλους κλέφτες (ιδιαίτερα Έλληνες).
Πολλοί διακεκριμένοι κλέφτες καί τραγούδια είναι τής Β. 'Ηπείρου.

115. Tirtja, Mark. Mbi martesat e bëra mbas Çlirimit midis personave nga
besime të ndryshme, «Studime Historike», Tiranë, 2 / 1970, f. 107-120
[Γάμοι μεταξύ άτόμων μέ διαφορετική πίστη μετά τήν 'Απελευθέρωση...].
Ή σημασία τέτοιων γάμων κατά τοϋ θρησκευτικού διχασμοΰ. Παραδείγματα άπό τά περα-
σμένα. Ή κατάσταση μετά τήν απελευθέρωση. Οί λόγοι γιατί τέτοιοι γάμοι είναι λίγοι στή
Σκόδρα καί στό 'Αργυρόκαστρο. Ή αύξηση τέτοιων γάμων μετά τό 1967 (κατάρ-
γηση τής θρησκείας). Τά εμπόδια καί ή άνάγκη καταπολέμησης τους.

Πίνακες. Περίληψη στά γαλλικά.

116. Bogdani, Ramazan. Mbi vallet e grave në fshatrat Dardhë, Sinicë, Qy-
tezë (rrethi i Korçës), «Studime Filologjike», Tiranë, 1 / 1971, f. 101-
129 [Γύρω άπό τούς γυναικείους χορούς στά χωριά Ντάρδα, Σινίτσα,
Κυτέζα (έπαρχία Κορυτσάς)....].
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'Ιστορικές καί έθνογραφικές σημειώσεις γιά τήν έπαρχία. Οί περιπτώσεις χρήσης τών χο-
ρών. Ή στρουκτούρα τους. Ή μουσική καί τά τραγούδια τους. Σχέσεις μέ άλλους άλβανικούς
χορούς καί ιδιοτυπίες. Χοροί καί ενδυμασία (σχέσεις).
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

117. Fico, Agron - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore të Luftës Nacional-
çlirimtare dhe të periudhës së ndërtimit socialist, vëllimi II, Instituti i
Folklorit, Tiranë 1971, 756 f. [Δημοτικά τραγούδια τοΰ Έθνικοαπελευθερω-
τικοΰ 'Αγώνα καί τής περιόδου τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης...].
«Δημοτικά» τραγούδια τής μεταπολεμικής περιόδου. Διάφορα είδη καί άπό διάφορες πε-
ριοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο). Πολλές παραλλαγές.

Θεματική κατάταξη (στο κεφάλαιο (('Η ύπεράσπιση τής πατρίδας» υπάρχουν τραγούδια

γιά τήν (('Ελληνική μοναρχοφασιστική έπίθεση» τοϋ Αύγούστου 1949).

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο καί τήν έξέλιξη τής δημοτικής ποίησης στή μεταπολεμική

περίοδο.

Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

118. Kamberi, Thanas. Disa të dhëna mbi teknikën e ndërtimit të banesës
gjirokastrite, «Monumentet», Tiranë, 2 / 1971, f. 157-163 [Μερικά δεδο-
μένα για τήν τεχνολογία χτισίματος τής άργυροκαστρίτικης οικίας...].

Τά θεμέλια, τά είδη λίθων, ή λάσπη, τά ζωνάρια τών τοίχων. Τά κεμέρια καί οί κολόνες. Οί
κορνίζες. Τό σουβάτισμα. Οί σκεπές καί ή κάλυψή τους. Οί τεχνίτες.
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

119. Kadare, Ismail. Autobiografia e popullit në vargje, Shtëpia Biotuese «Naim
Frashëri», Tiranë 1971, 55 f. [Ή αύτοβιογραφία τοϋ λαοϋ σέ στίχους, Έκδ.
Οίκος «Ν. Φράσερι»...].

Στοχασμοί τοΰ συγγραφέα γύρω άπό τήν άλβανική δημοτική ποίηση: τό ρόλο, τις άξίες, τις
χάρες, τήν ίστορικοκοινωνική της βάση κ.ά.

Σέ έπανέκδοση τοΰ 1981 συζητά καί προβλήματα διαβαλκανικών ποιητικών σχέσεων. 'Υπο-
στηρίζει τήν άλβανική προέλευση τής μπαλάντας τοΰ νεκροΰ άδερφοΰ καί τής μπαλάντας τοΰ
γεφυριοΰ τής "Αρτας. 'Υπογραμμίζει τις εθνικές ιδιοτυπίες τοΰ άλβανικοΰ ήρωϊκοΰ θρυλικοΰ
ϊπους.

Τά περισσότερα παραδείγματα παίρνονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

120. Meksi, Aleksandër. Arkitektura e kullës si banesë, «Monumentet», Ti-
ranë, 1 / 1971, f. 193-198 [Ή αρχιτεκτονική τοΰ πύργου (κούλα) σάν οικίας...]
Ό πύργος σάν οικία γνωστή άπό τούς άρχαίους χρόνους. Τά κοινωνικά αϊτια τής γενίκευσής
της σάν οικία τόν 19ον αιώνα (ή όξυνση τών κοινωνικών άντιφάσεων). Δύο πύργοι στά βό-
ρεια τών 'Αγ. Σαράντα (έ'χουν χτιστεί στά μέσα τοΰ 17ου αιώνα).

Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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121. Nova, Koço. Hetimi dhe gjykimi i çështjeve sipas kanunit të Labërisë,
«Studime Historike», Tiranë, 2 / 1971, f. 99-123 [Ή ερευνά καί ή εκδί-
καση τών υποθέσεων σύμφωνα μέ τον κανόνα τής Λ ι α π ο υ ρ ι α ς... ].
Έρευνες μέ πρωτοβουλία τών γερόντων. Οί σχέσεις μεταξύ αύτοϋ πού προκαλεί τί) ζημιά
καί τοΰ ιδιοκτήτη σάν βάση τών έρευνών. Ή εκδίκαση καί λύση τής ύπόθεσης άπό τούς γέ-
ροντες. Οί ποινές πού προβλέπει ό κανόνας. Ή εκτίμηση τών παραδόσεων.

Περίληψη στά γαλλικά.

122. Panajoti, Jorgo. Për një vlerësim të drejtë estetik të krijimeve folklo-
rike, «Drita», 19.9.1971 [Γιά μιά ορθή αισθητική αξιοποίηση τών λαογρα-
φικών προϊόντων...].

Ή δημοτική ποίηση σάν άξιόλογο παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ ιδέας καί καλλιτεχνικής
της έκφρασης — Παραδείγματα κυκλοφορίας καί έκδοσης ποιημάτων σάν δημοτικά, παρόλο
πού δέν έχουν καλλιτεχνικές άξιες (τά περισσότερα είναι «νέα» τραγούδια —πολλά άπό τή
Β. "Ηπειρος— φτιαγμένα άπό άνίκανους «ραψωδούς»). Ή υπευθυνότητα τοΰ λαογράφου καί
τοΰ έκδοτη προτοΰ ονομάσουν κάτι ((λαογραφία».

123. Panajoti, Jorgo. Çështje të studimit të anekdotave shqiptare, «Studi-
me Filologjike», Tiranë, 3 / 1971, f. 123-147 [Προβλήματα μελέτης τών
αλβανικών ανεκδότων...].

Ή βαρύτητα τοΰ είδους. Ή ικανότητα προσαρμογής καί εξέλιξης. Τό πρόβλημα ταξινόμη-
σής τους. Τά πρόσωπα (γενικά καί έπαρχιακά). Ή ειδίκευση στήν άπεικόνιση τοΰ κωμι-
κού (άσχημου, όχι λογικοΰ, άνώμαλου) στοιχείου. Τρόποι έκπλήρωσης τοΰ καθήκοντός
τους: έπιλογή, όξυνση μέσω τής υπερβολής, φαντασία. Μέσα σκωπτικότητας: τό χιούμορ,
ή είρωνία, ό σαρκασμός. Ή ιδιαίτερη γλώσσα.

Πολλά πρόσωπα καί παραδείγματα έχουν παρθεί άπό άνέκδοτα τής Β. 'Ηπείρου.

124. Panajoti, Jorgo. Posi zjarri e si shkëndia (këngë popullore për rininë),
Instituti i Folklorit, Tiranë 1971, 112 f. [Σαν φωτιά καί σπίθα (Δημοτικά
τραγούδια γιά τή νεολαία), έκδ. Ίνστιστούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών καί έπαρχιών (καί άπό τή Β. Ή-
πειρο) γιά τούς νέους σάν άγωνιστών τής έλευθερίας, δημιουργών, κοινωνικών παραγόντων
κ.ά. Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.
Σύντομη εισαγωγή.

125. Riza, Emin. Banesa e fortifikuar gjirokastrite, «Monumentet», Tiranë,
1 I 1971, f. 127-147 [Ή οχυρωμένη άργυροκαστρίτικη οικία...].

Δεδομένα γιά τήν έξέλιξη τής πόλης. Τά είδη (άρχίζοντας άπό τά πιό άπλά) οχυρωμένης
οικίας. Περιγραφή τους. Τά χαρακτηριστικά τους (άμυντικός χαρακτήρας, ταξικές διαφο-
ρές). Ή έπιρροή τοΰ έδάφους. Οί χτίστες (κυρίως άπό τήν Κ ο λ ώ ν ι α καί Κορυτσά).
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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126. Agolli, Nexhat - Bogdami, Ramazan. Vallet në krahinën e Mokrës,
«Drita», 21-1-1972, f. 11 [Οί χοροί στήν περιοχή τής Μόκρας...].

Σύντομη ίστορικο-έθνογραφική άνασκόπηση γιά τήν περιοχή τής Μόκρας (Π ο γ ρ α-
δέτσι). Χοροί άνδρών καί γυναικών. Τά ε'ίδη τους κατά τή δομή. «Τραγουδιστοί» καί
ένόργανοι χοροί. Κοινά στοιχεία χορών στους Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Ή έξέλι-
ξη τών χορών. 'Αρχαία στοιχεία.

127. Fico, Agron - Xhajanka, Suzana. Folklori shqiptar (për shkollat e mes-
me), Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë, 1972, 119 f. [Ή άλβανική
λαογραφία (γιά μεσαίες σχολές), 'Εκδοτικός Οίκος Σχολικού Βιβλίου...].
Γενική άνασκόπηση γιά τά μνημεία λόγου: ή ποικιλία, οί άξιες (ιστορικές, κοινωνικές, γλωσ-
σολογικές, καλλιτεχνικές), τά ε'ίδη ποίησης καί πεζοϋ λόγου. Ή έξέλιξη τής άλβανικής λαο-
γραφίας.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες έν-
δείξεις).

128. Hoxha, Fejzi. Mbi mjekësinë popullore të vendit tonë, «Shëndetësia
Popullore», Tiranë, 2 / 1972, f. 8-10 [Γύρω άπό τή λαϊκή ιατρική τής χώ-
ρας μας...].

Ή σημασία τής λαϊκής ιατρικής. Ή άνάγκη ερευνάς της. Παραδείγματα άπό διάφορες
περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) γιά τή θεραπεία έγκαυμάτων, πυρετοϋ, πληγών κ.ά. Βό-
τανα. Λαϊκοί γιατροί. Ή άνάγκη διάκρισης έμπειρίας καί πρόληψης.

129. Mitrushi, Llambrini. Zakone mbi lindjen e fëmijës në lalët e Myzeqesë,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, IV/1972, f. 106-137 [Συνήθειες γέννησης
τοϋ παιδιοΰ στους Λιάλιους τής Μ ο υ ζ ε κ ι ά ς... ].

Ή άξιοποίηση τοϋ παιδιοΰ καί ή στάση έναντι τής στείρας γυναίκας. Ή γυναίκα στή φάση
τής έγκυμοσύνης. Ή προετοιμασία τών ρούχων γιά τό μωρό. Ή γυναίκα σάν λεχώνα. Ή
βάφτιση. Ή άνατροφή τοΰ παιδιοΰ.

Περιγράφονται συνήθειες μονάχα τών Λιάληδων (Χριστιανών) πριν καί μετά τήν 'Απελευ-
θέρωση.

130. Panajoti, Jorgo. Folklori shqiptar, I - Proza popullore, vëllimi V (A-
nekdota), Instituti i Folklorit, Tiranë 1972, 588 f. ['Αλβανική Λαογρα-
φία, I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. V (Ανέκδοτα)...].

Ό πέμπτος τόμος τής πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή
'Αλβανική Λαογραφία».

'Ανέκδοτα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις),
χωρισμένα σέ τρία μέρη καί κεφάλαια κατά τό θέμα: Κοινωνικές σχέσεις (πλούσιος-φτωχός,
τό κράτος καί τά κόμματα, ό κλήρος κ.α.), Οικογενειακές σχέσεις (άντρας-γυναίκα, γονείς -
παιδιά, συγγενείς κ.α.), 'Ατομικά χαρακτηριστικά (τεμπελιά, έλαφρογνωμία καί έπιπολαιό-
τητα κ.α.).
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Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο, τις άξιες, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τήν προσαρμογή
καί έξέλιξή τών άνεκδότων.

131. Riza, Emin - Kamberi, Thanas. Kullat në fshatin Goranxi, «Monumen-
tet», Tiranë, 3 / 1972, f. 119-138 [Ot πύργοι (κοΰλες) στο χωριό Γοραν-
τζή...].

Ή έπιπεδομετρία τριών τριώροφων πύργων στή Γοραντζή τής Δρόπολης. Περι-
γραφή τοϋ κάθε ορόφου καί τών συσκευών τους. Τά υλικά καί ή τεχνολογία κατασκευής.
Οικίες φεουδαρχών τοϋ 'Αργυροκάστρου. Σύγκριση μέ πύργους τοϋ Κοσσυφοπεδίου.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

132. Riza, Emin - Strazimiri, Burhan. Vështrim mbi arkitekturën e qytetit
të Korçës, «Monumentet», Tiranë, 3 / 1972, f. 119-138 ['Ανασκόπηση γιά
τήν άρχιτεκτονική τής πόλης Κορυτσά...].

Οί τύποι οικιών τής Κορυτσάς. Ή κλειστή οικία σάν ιδιαίτερος τύπος. Ή πιό εξελιγ-
μένη παραλλαγή της — ή τελευταία φάση τής άστικής οικίας τόν περασμένο αιώνα.
Ό τύπος αύτός δέν είναι μακεδονικός.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

133. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Folklori shqiptar
(dispencë), Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë,
1972, 300 f. [Ή άλβανική λαογραφία (φυλλάδιο), έ'κδ. Κρατικού Πανεπιστη-
μίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

"Εκδοση γιά τούς φοιτητές τής Φιλολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου.
Ή λαογραφία (μνημεία λόγου) καί ή επιστήμη της. Ή ιστορία τής άλβανικής λαογραφίας.
Δύο μέρη: ποίηση, πεζός λόγος. Τά ε'ίδη της ποίησης καί οί υποδιαιρέσεις τους. Τά ε'ίδη τοϋ
πεζοΰ λόγου καί οί υποδιαιρέσεις του. Τό περιεχόμενο καί οί καλλιτεχνικές άξίες τοϋ κάθε
είδους. Ή ταξική πνοή τής λαογραφίας. (('Αντιλαϊκά, αντιδραστικά» στοιχεία. Ή εξέλιξη
τής λαογραφίας ύπό τήν καθοδήγηση τοϋ κόμματος καί τήν έπιρροή νέων γεγονότων.
Πολλά παραδείγματα γιά κάθε πρόβλημα έχουν παρθεί άπό τή λαογραφία της Β. 'Ηπείρου.

134. Sako, Zihni. Rreth gjenezës së valles pyrrike, «Studime Filologjike»,
Tiranë, 4 / 1972, f. 95-98 [Γύρω άπό τή γένεση τοϋ Πυρρίχειου χοροΰ...].

Τά γραπτά δεδομένα γιά τό χορό. Ό χορός είναι ίλλυρο-άλβανικός, γιατί: έχει σχέση μέ τόν
Πύρρο της 'Ηπείρου (άπό έδώ πήρε τό όνομα), ό όποιος ήταν 'Ιλλυριός· σώζεται καί σήμερα
σάν παραλλαγή στήν 'Αλβανία (ό λιάπικος χορός).

135. Haxhihasani, Qemal. Balada shqiptare e rinjohjes motër e vëlla dhe
lidhjet e saj ballkanike, «Studime Filologjike», Tiranë, 3 / 1973, f. 125-
145 [Ή άλβανική μπαλάντα τής άναγνώρισης άδελφοϋ καί άδελφής καί οί
διαβαλκανικές σχέσεις της...].
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Τρεις τύποι καί παραλλαγές τους στήν 'Αλβανία. Τά κοινά καί ιδιότυπα στοιχεία τους. Ή
άρχαιότητα τής μπαλάντας (πρό τοϋ 15ου αιώνα, γιατί υπάρχει καί στούς 'Αρβανίτες τής
'Ιταλίας ). Ίστορικοκοινωνικά δεδομένα καί καλλιτεχνικές· άξίες. Το χριστιανικό στοιχείο
καί τό ισλαμικό έπίστρωμα (τό πρώτο φαίνεται πιό καθαρά στόν νότιο-βορειοηπειρωτικό -
καί άρβανίτικο τύπο, καθώς καί στόν βορειοδυτικό).

Σύγκριση μέ βαλκανικές παραλλαγές. Δέν συζητιέται τό πρόβλημα τής πρώτης πηγής.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στό «Çështje të foklorit shqiptar», 1/1982.

136. Kruta, Beniamin. Polifonia e Skraparit dhe disa çështje tipologjike të
saj, «Studime Filologjike», Tiranë, 2 / 1973, f. 209-236 [Ή πολυφωνία
τοϋ Σ κ ρ α π ά ρ ι καί μερικά τυπολογικά προβλήματα της...].
Ίστορικο-γεωγραφικά καί εθνογραφικά δεδομένα γιά τήν περιοχή. Ή μουσική της άνήκει
στό μιμητικό πολυφωνικό σύστημα (ό δεύτερος τραγουδιστής μιμείται μέ κάποιον τρόπο τόν
πρώτο, ένώ οί ίσοκράτες κρατούν, στηρίζουν τή βασική μελωδία). Διακρίνονται τρεις βα-
σικοί τύποι: πλήρης μίμηση, όχι πλήρης, μέ διαφορές. Γιά κάθε τύπο υπάρχουν παραλλαγές.
'Εξετάζονται τά τραγούδια αντρών καί γυναικών, καθώς καί τά χορευτικά.

Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

Συνέχεια τής διατριβής στό ίδιο περιοδικό, 3/1973, f. 131-153.

137. Panajoti, Jorgo. Internacionalizmi proletar në kengët popullore, «Stu-
dime Filologjike», Tiranë, 2 / 1973, f. 195-207 [Ό προλεταριακός διεθνι-
σμός στα δημοτικά τραγούδια...].

Οί ιστορικές συνθήκες (ιδιαίτερα ό άντιτούρκικος άγώνας) πού ώθησαν τούς βαλκανικούς
λαούς σέ άλληλοβοήθεια. Ή άπεικόνιση τής άλληλοβοήθειας αύτής στά τραγούδια τών βαλ-
κανικών λαών (ιδίως 'Αλβανών καί Ελλήνων) κατά τόν άντιτούρκικο άγώνα καί τό Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οί περιπτώσεις εχθροπραξιών είναι 6χι ύπόθεση λαών, άλλά κυβερνή-
σεων ή άτόμων.
Περίληψη στά γαλλικά.

138. Panajoti, Jorgo - Kruta, Beniamin - Bogdani, Ramazan. Vëzhgime rreth
folklorit në Rrëzë e Dëshnicë, «Vatra e Kulturës», Tiranë, 4 / 1973,
f. 24-28- 5 / 1973, f. 30-34· 6 / 1973, f. 18-22 [Έρευνες γύρω άπό τή λαο-
γραφία τής Ρέζα καί Ντεσνίτσα...].

"Εκθεση λαογραφικής άποστολής στις περιοχές Ρέζα καί Ντεσνίτσα τής Π ρ ε-
μετή ς.

Ίστορικο-γεωγραφικά καί έθνογραφικά δεδομένα γιά τις περιοχές. Ή κατάσταση τής λαο-
γραφίας τους : δημοτική ποίηση καί τά ε'ίδη της, ό πεζός λόγος, ή μουσική, οί χοροί. Ό συγ-
κρητισμός τους, ή ιστορική καί έθνογραφική βάση τους. ,
Σύγκριση μέ τή λαογραφία σέ γειτονικές καί άλλες περιοχές.

Ή ΰπαρξη έλληνικής λαογραφίας στήν παραπλήσια περιοχή τής Καραμουρατιας
(χωριό Β υ ζ ο γ ί δ α κ.ά. ).
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139. Zite, Bektash - Marto, Panajot. Vurgu i sotërn në këngët popullore,
«Bashkimi», 24.3.1973 [Ό σημερινός Βούρκος στά δημοτικά τραγούδια...]
Ό εξαθλιωμένος προπολεμικός Βούρκος ("Α γ. Σαράντα). Οί αλλαγές μετά τήν
'Απελευθέρωση στόν οικονομικό καί πολιτιστικό τομέα (συνεταιρισμοί, σπίτια, σχολεία).
Ή άπεικόνιση τών αλλαγών αύτών στό δημοτικό τραγούδι σάν έκφραση χαράς τοϋ λαοϋ καί
εμπιστοσύνης του στό κόμμα καί στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμού.

140. Dojaka, Abaz. Ekzogamia tek shqiptarët, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, Y / 1974, f. 42-58 [Ή έξωγαμία στούς 'Αλβανούς...].

Ή προέλευση τής έξωγαμίας (παντρειας έκτός φυλής) καί οί κανόνες της. Τά αίτια έππιβίω-
σής της. Διαφορετική ένταση τής έξωγαμίας σέ διάφορες περιοχές. Στοιχεία έπιβίωσής της
σέ περιοχές Βορρά καί Νότου (ορεινή Β. "Ηπειρο) μέχρι άργά. Τά βασικά αίτια εξάλειψης
της στό σοσιαλισμό.
Πίνακες. Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», VIII/1979, p. 73-88.

141. Gjergji, Andromaqi. Të dhëna mbi bujqësinë tradicionale në fshatin
Pojan (Fier), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, Y / 1974, f. 131-154 [Δε-
δομένα γιά την παραδοσιακή γεωργία στό χωριό Πόγιαν (Φίερι)...].

Τά σύνορα τοΰ χωριοΰ Πόγιαν (άρχαία 'Απολλωνία). Παλιές γεωργικές παραδόσεις. Ή
ιδιοκτησία τής γής. Ό άγώνας γιά τή γη κατά τό 1934-1935. Πώς δουλεύονταν ή γή.
Τά είδη έδαφών. Γεωργικά εργαλεία. Ή καλλιέργεια σταριοΰ καί καλαμποκιοΰ. Λαϊκές προ-
λήψεις. Οί άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση.
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στα γαλλικά.

142. Haxhiu, Fiqri. Ekonomia blegtorale në Kurvelesh gjatë shekullit XIX
e fillimit të shekullit XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f.
185-194 [Ή κτηνοτροφική οικονομία στό Κουρβελέσι κατά τόν 19ο αιώνα
καί στις αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Ή περιοχή τοΰ Κουρβελέσι καί οί υποδιαιρέσεις της. Τό ορεινό έδαφος καί τά λιβάδια
του. Οί κατηγορίες κτηνοτρόφων. Καλοκαιρινά καί χειμερινά λιβάδια. Παραδοσιακές πορείες
γιά ξεχειμώνιασμα. Στάνες. Κτηνοτροφικά έξαρτήματα. 'Επεξεργασία τοϋ γάλακτος. Καπι-
ταλιστικές σχέσεις στήν κτηνοτροφία. Άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση.
Περίληψη στά γαλλικά.

143. Mitrushi. Llambrini. Zakone e rite të ceremonialit të vdekjes në Myze-
qe, «Etnografia shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 257-281. [Συνήθειες καί
ιεροτελεστίες τής τελετουργίας θανάτου στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά...].
Προλήψεις γιά τήν προειδοποίηση (προμήνυμα) τοΰ θανάτου. Ό έτοιμοθάνατος. "Εθιμα
καί μοιρολόγια. Ή τελετουργία τής ταφής. Ανάμνηση τοΰ πεθαμένου (πότε γινόταν). Τό
πένθος καί οί τρόποι έκφρασης του.

Περιγράφεται ή κατάσταση πρό τοΰ 1967.



ranë, V / 1974, f. 283-339 [Μυθολογία καί προλήψεις στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά...].

"ϊλη πού εχει συλλεχτεί στήν ύπαιθρο γιά ιεροτελεστίες καί προλήψεις γύρω άπό: τήν
έγκυο γυναίκα, τή λεχώνα καί τά μωρά, τό γάμο, τήν οικογενειακή ζωή, το θάνατο, τούς κα-
κούς οιωνούς, τις γιορτές, τή φωτιά, τά ζώα καί τά πτηνά, τις άρρώστιες. Μαγεία. Δαιμονο-
λογία.

Περίληψη στά γαλλικά.

145. Shkurti, Spiro. Kultura dhe përpunimi i ullirit në fshatin Piqeras (Sa-
randë), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 155-183 [Ή ελιά

καί ή έπεξεργασία της στο χωρίο Πικέρασι Άγ. Σαράντα...].

Δεδομένα για τό χωριό Π ι κ έ ρ α σ ι. Τό διάστημα αύξησης τών ελιών στό χωριό. Τό μπό-

λιασμα. Οί υπηρεσίες. Ή συγκομιδή. Ή οικιακή έπεξεργασία καί οί έλαιόμυλοι. Οί έλιές

σάν έμπόρευμα. Βελτιώσεις μετά τήν 'Απελευθέρωση.

Περίληψη στα γαλλικά.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

146. Tirtja, Mark. Elemente të kulteve ilire tek shqiptarët. Kulti i diellit,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 31-42 [Στοιχεία ιλλυρικών
λατρειών στούς 'Αλβανούς. Ή λατρεία τοϋ ήλιου...].

Δυσκολίες μελέτης τοϋ προβλήματος. Φιλολογικά κ.ά. δεδομένα. Ή λατρεία τοΰ ήλιου στούς
'Αλβανούς. Ή λατρεία αύτή σάν στοιχείο της ιλλυρικής μυθολογίας. Θρύλοι γιά τόν ήλιο καί
τό φεγγάρι. Γιορτές καί Ιεροί, χοροί σέ κορυφές βουνών. Σύμβολα τοΰ ήλιου σέ λαϊκά
άντικείμενα.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
Παραδείγματα καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

147. Gjergji, Andromaqi. Arti fshatar dhe zejtaritë artistike në Shqipëri,
«Nëndori», Tiranë, 8 / 1975, f. 163-180 [Ή χωριάτικη τέχνη καί τά καλ-
λιτεχνικά έπαγγέλματα στήν 'Αλβανία...].

Ή άνάγκη μελέτης τής λαϊκής τέχνης. Οί συνθήκες, οί νόμοι έξέλιξης τής τέχνης αύτής,
τά πεδία έκφρασής της, οί τρόποι έπιβίωσης.

Οί λαϊκοί καλλιτέχνες. Ή ξυλογλυπτική, ή άργυροχοία, τό κέντισμα. Τά αίτια τοΰ ξεπε-
σμοΰ τους στις άρχές τοΰ αιώνα μας. Οί άξιες τους. Κέντρα (καί Κορυτσά, 'Αργυρό-
καστρο κ.ά.).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

148. Haxhiu, Fiqri. Ndikimet e orientit në veshjet popullore (veshja me
çitjane), «Simpozium për problemet e Festivalit Folklorik Kombëtar
të Gjirokastrës, Tetor 1973», Tiranë 1975, f. 185-193 [Ή έπιρροή τής
'Ανατολής στις λαϊκές φορεσιές (ή φορεσιά μέ τουμάνια)... ].

Υποχρεωτικές διακρίσεις στις φορεσιές Χριστιανών καί Μουσουλμάνων κατά τήν τούρκικη
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δουλεία. Ό ισλαμισμός καί τά επακόλουθα του στις αλβανικές φορεσιές. Ή εξήγηση της
έπιρροής κυρίως στις γυναικείες φορεσιές. Τά τουμάνια - φορεσιά ξένη. Ή έξέλιξή τους στήν
'Αλβανία. Ή άνάγκη άντικατάστασής τους μέ παλιές, εγχώριες φορεσιές.

149. Nathanaili, Andrea. Materiale dokumentäre për institucionin e prikës
në të kaluarën në qytetin e Gjirokastrës, «Studime Historike», Tiranë,
2 / 1975, f. 179-195 ['Αποδεικτικά στοιχεία γιά τό θεσμό της προίκας στά πε-
ρασμένα στήν πόλη 'Αργυρόκαστρ ο...].

Τί ήταν ή προίκα στους 18ον καί 19ον αιώνα. Κανονισμοί σχετικά μέ τήν προίκα. Ή προίκα
τό 1760. Νέοι κανονισμοί καί διορθώσεις στά 1769, 1813 καί 1836. Διακρίσεις στήν προίκα
διαφόρων κοινωνικών τάξεων (τέσσερις κατηγορίες).

150. Riza, Emin. Banesa popullore në Kurveleshin e Sipërm, «Monumentet»,
Tiranë, 9 / 1975, f. 141-159 [Ή λαϊκή οικία στό "Ανω Κουρβελέσι...].

Οικονομικά δεδομένα γιά τό'Άνω Κουρβελέσι τής Αύλώνας. Ό χαρακτήρας
τών οικιών. Οί οικίες στά χωριά Πιτσάρι, Κολώνια, Γκολέμι, Προγονάτι, Λεκντούσι, Γκου-
σμάρι, Ρετζίνα, Νίβιτσα, Σαλιαρία στούς 18ον-19ον αιώνα (ισόγειες οικίες καί μέ ορόφους).
Ή άρχιτεκτονική τους. Τά υλικά κατασκευής. Οί χτίστες (κυρίως Κορυτσαΐοι καί Κολω-
νιάρηδες). Ή έπιρροή τής οικονομίας (κυρίως κτηνοτροφία).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

151. Shkurti, Spiro. Pozita ekonomike e bujkut çifçi në Vurg (Sarandë),
«Studime Historike», Tiranë, 1 / 1975, f. 209-227 [Ή οικονομική κατά-
σταση τοϋ δουλοπάροικου στό Βοΰρκο ('Αγ. Σαράντα)...].

Γενικά δεδομένα γιά τόν Βοΰρκο σάν έθνογραφική περιοχή. Ή κυριαρχία τής γεωργίας.
Τό ένοίκιασμα τής γής. Οί όροι ένοικιάσματος. Οί υποχρεώσεις τοϋ γεωργοΰ. Ή οικονομική
διάκριση. Νέα γεωργικά επαγγέλματα.
Πίνακες, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

152. Kamberi, Thanas. Vendbanimet dhe banesat fshatare në Dropullin e
Poshtëm, «Monumentet», Tiranë, 12 / 1976, f. 173-182 (Οί τόποι κατοι-
κίας καί οί χωριάτικες οικίες στήν Κάτω Δ ρ ό π ο λ η...].

Δεδομένα γιά τήν μετακίνηση μερικών χωριών άπό πιό ορεινά σέ πιό χαμηλά μέρη (Δ ε ρ β ι-
τσιάνη, Γοραντζή κ.ά.). Ή άρχιτεκτονική τών χωριάτικων σπιτιών. «Κάθετα»
σπίτια. Περιγραφή τοϋ έσωτερικοΰ τους.

153. Lazimi, Latif. Çardaku në banesën beratase, «Monumentet, Tiranë, 11
/ 1976, f. 173-189 [Τό έξώστεγο στις οικίες τοϋ Μπερατίου... ].

Γενικά χαρακτηριστικά τών διώροφων οικιών τοϋ Μπερατίου. Ή έξέλιξή τοϋ έξώστε-
γου σέ σχέση μέ τήν έξέλιξή τής οικίας. Τά ειδη τοϋ έξώστεγου. Τό μέγεθος καί ό ρόλος τοϋ
έξώστεγου.
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Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

154. Luka, Kolë. Gjurmime të toponomastikës mesjetare në trevën e Sopo-
tit, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 8 / 1976, f. 159-175 [Έρευνες γύρω
άπό τά μεσαιωνικά τοπωνύμια τής περιοχής τοϋ Σοπότι...].

"Ενα δημοτικό διήγημα γιά 6 χωριά τών 'Αγ. Σ α ρ ά ν τ α. Τά τοπωνύμιά τους σέ μεσαιω-
νικά γραπτά. Οί μετακινήσεις τών αναφερόμενων χωριών (Φτέρα, Μπόρσι, Σοπότι, Τσιόραϊ,
Λαζαράτι, Βάκαϊ). "Ιχνη τοϋ μεσαίωνα σέ μικροτοπωνύμια τής περιοχής. Ή ιστορική τύχη
τών χωριών.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», VIII / 1979, p. 196-218.

155. Shtylla, Valter. Disa ura të vjetra prej guri në vendin tonë, «Monumen-
tet», Tiranë, 11 / 1976, f. 223-233 [Μερικές παλιές πέτρινες γέφυρες στή
χώρα μας...].

Περιγραφή μερικών πέτρινων γεφυρών τοΰ 18ου καί 19ου αιώνα. Οί γέφυρες σώζονται άκό-

μα καί είναι: κοντά στή Σκόδρα (τό Μεσαίο γεφύρι), τό Γεφύρι τής Κορλότσας, τής

Γ λ ύ τ σ α ς, τής Σ ο ύ χ α ς, τής Γκορίτσας, τοΰ Σούμπασι (τά 5 τελευταία στό

Αργυρόκαστρο).

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

Ό'ίδιος, στό ίδιο περιοδικό (14/1977, σ. 101-123), γράφει καί γιά τέτοιες γέφυρες τής
Πρεμετής.

156. Zojzi, Rrok - Dojaka, Abaz - Qatipi, Hasan. Arti popullor shqiptar,
Tiranë, 1976, 162 f., Akademia e Shkencave [Ή λαϊκή τέχνη στήν 'Αλ-
βανία... έ'κδ. 'Ακαδημίας Επιστημών],

Λεύκωμα. Εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο, τήν ποικιλία καί τις άξίες τής λαϊκής τέχνης, κα-
θώς καί γιά τά κριτήρια επιλογής (6 πρώτες σελ.). 156 σελ. έγχρωμες φωτογραφίες (πανο-
ράματα, οικίες, φορεσιές, ξύλινα καί μεταλλικά σκεύη, υφαντουργικά, κεραμικά κ.α. ). 'Επε-
ξηγήσεις φωτογραφιών (πολλές άπό τή Β. Ήπειρο).

Ή εισαγωγή καί οί έπεξηγήσεις δίνονται σέ τρεις γλώσσες: άλβανικά, άγγλικά, γαλλικά.

157. Anamali, Skënder. Arkeologjia dhe traditat popullore bujqësore, «Kon-
ferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike» (28-30 qeshor 1976), Ti-
ranë, 1977, f. 319-326 [Ή άρχαιολογία καί οί λαϊκές γεωργικές παραδό-
σεις...].

Ή γεωργία στούς έλεύθερους χωρικούς τής 'Ιλλυρίας πρό τής ρωμαϊκής κατοχής (3ος αιώ-
νας) κατά τά άρχαιολογικά εύρήματα στή Γκόσα (Δυρράχιο), Συμίζα (Κορυτσά),
Κάστρο τοΰ Πογραδέτσι. Γεωργικά έργαλεϊα τών αιώνων Y-VII σ' αύτές τις πε-
ριοχές. Ή άρκετά έξελιγμένη γεωργία στις έλεύθερες ιλλυρικές κοινότητες τής περιόδου
αυτής.
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158. Bihiku, Ikbal. Arti popullor shqiptar. Punime leshi në vegje, Akademia
e Shkencave, Tiranë, 1977, 91 f. [Ή αλβανική λαϊκή τέχνη, εκδ. 'Ακαδη-
μίας Επιστημών...].

Λεύκωμα μέ σχήματα και φωτογραφίες για παραδοσιακά μάλλινα ύφαντά διαφόρων ειδών,
χρωμάτων, περιοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο).

Εισαγωγή: ή θέση τών ύφαντικών στή λαϊκή τέχνη. Παραδόσεις καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες.
Ή δουλειά τής γυναίκας στόν άργαλειό. Ή έξέλιξη τής τεχνολογίας. Καλλιτεχνικές άξιες.
Μέσα επεξεργασίας καί βαφής. Ή ύφαντουργία σάν έπάγγελμα. Παραδείγματα καί άπό τή
Β. Ήπειρο.

Επεξηγήσεις φωτογραφιών.

Ή εισαγωγή καί οί έπεξηγήσεις δίνονται σέ τρεις γλώσσες: άλβανικά, άγγλικά, γαλλικά.

159. Çabej, Eqrem. Disa aspekte të kulturës popullore shqiptare» në vësh-
trim gjuhësor, «Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike (28-
30 qershor 1976), Tiranë, 1977, f. 95-110 [Γλωσσολογική άνασκόπηση
ορισμένων άπόψεων τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμού...].

Ό άλβανικός λαϊκός πολιτισμός — μέρος τοϋ βαλκανικού πολιτισμού. Ό χώρος δημιουργίας
καί τά είδη του. Ή άνάγκη άνασκόπησης τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού άπό διάφορες επιστήμες:
γλωσσολογία, έθνογραφία, έθνολογία. Ή άναλογία μεταξύ δανειζομένων καί έγχώριων στοι-
χείων. Σχέσεις ονομασίας καί περιεχομένου ένός άντικειμένου. Στοιχεία ένός παμπάλαιου
πολιτισμού σέ τοπωνύμια, φορεσιές, τρόφιμα. Επαρχιακές (καί βορειοηπειρωτικές) ιδιο-
τυπίες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Studia Albaniea», 1/1977, σ. 3-22.

160. Dhamo, Dhorka. Elementi etnografik në pikturën mesjetare të Onufrit
e të Nikollës, «Konferenca Kombëtare e Studimrve Etnografike (28-30
qershor 1976)», Tiranë 1977, f. 493-502 ['Εθνογραφικά στοιχεία στή ζω-
γραφική τοΰ 'Ονούφριου και τοΰ Νικόλα...].

Τά πεδία πού έκφράζεται περισσότερο τό έθνογραφικό στοιχείο στις ζωγραφιές τών δυό με-
γάλων καλλιτεχνών τοϋ Μεσαίωνα, οί όποιοι έχουν δράσει κυρίως σέ βορειοηπειρωτικές πε-
ριοχές. Οί χαρακτήρες τών βοσκών τους (ή φορεσιά, ή κλίτσα, τό σακκούλι, τό νεροκολόκυ-
θο). Τά μαντήλια τών γυναικών καί ή άναλογία τους μέ λαϊκά άντικείμενα τής Μ ο υ ζ ε-
κ ι α ς, Ντουμρέ, Σπάτης. Ή έπιρροή τών λαϊκών φορεσιών στήν ιχνογραφία ρού-
χων τών άγιων, στά χρώματα κ.ά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «La Konference Nationale des Études Ethnographi-
ques», 1977, p. 539-648.

161. Dhima, Aleksandër. Résultats préliminaires des études ethno-anthro-
pologiques du peuple albanais, «Studia Albaniea», Tiranë, 2 / 1977, p.
187-198 [Προκαταρκτικά άποτελέσματα στις έθνο-ανθρωπολογικές σπουδές
τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ...].

Οί πρώτες προσπάθειες γιά άνθρωπολογικές έρευνες στήν 'Αλβανία (1974), στήν Πούκα
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(Βορράς). 'Ιστορικά δεδομένα γιά τήν περιοχή. Στήν περιγραφή τών άνθρωπολογικών στοι-
χείων έχει ακολουθηθεί ή γεωγραφική καί έθνολογική πορεία.

'Ομοιότητες καί άλλαγές μέ τόν πληθυσμό τοϋ Σκραπά-ρι. Ό διναρικός τύπος τών δύο
περιοχών.

162. Shuteriqi, Dhimitër S. Autorë dhe tekste, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë 1977, 424 f. [Συγγραφείς καί κείμενα, Έκδ. Οίκος «Ν. Φρά-
σερι»... ].

Διατριβές φιλολογικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων: ((Τό πρώτο γνωστό δημοτικό τραγούδι
γιά τόν Σκεντέρμπεη», «Ένα άνώνυμο τραγούδι γιά τόν Σκεντέρμπεη», «Οί άρχές τής άλ-
βανικής λαογραφίας». ('Αναφέρεται ό Jean-Jaques Foresié, 1582, ό όποιος μαρτυρά πώς
έχει άκούσει στή Φιλιππούπολη ένα δημοτικό χορωδιακό τραγούδι άπό "Ελληνες γιά τόν
Σκεντέρμπεη, τόν Κομνηνό καί άλλους δεσπότες), «Ό Τσαγιούπι μας» (ό ποιητής Άντών
Ζάχο άπό τήΣέπερη τής Ζ α γ ο ρ ι α ς - 'Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ).

163. Gjergji, Andromaqi. Klasifikimi i veshjeve popullore shqiptare, «Etno-
grafia Shqiptare», Tiranë, IX / 1978, f. 3-56 [Ή ταξινόμηση τών αλβανι-
κών λαϊκών φορεσιών...].

Ή βαρύτητα τής ταξινόμησης καί τό ιστορικό της. Τά κριτήρια ταξινόμησης. Α. 'Αντρικές
φορεσιές: 1) μέ φουστανέλα, 2) μέ μακρύ πουκάμισο καί ντολαμά, 3) μέ στενά ποτούρια
(tirq ), 4 ) μέ βράκες, 5 ) μέ κοντά, πλατιά ποτούρια. Β. Γυναικείες φορεσιές: 1 ) μέ τζουμπλέ-
τα (μακρύ μάλλινο φουστάνι), 2) μέ μακρύ πουκάμισο καί ποδιά, 3) μέ μακρύ πουκάμισο
καί δυό ποδιές, 4) μέ φαρδιές ποδιές, 5) μέ μακριά έσώβρακα.
'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», ΙΧ/1978, p. 3-35.

164. Halimi - Statovski, Drita. Të dhëna etnografike për shqiptarët në disa
udhëpërshkrime angleze të shekujve XVIII-XIX, «Gjurmime Albano-
logjike - Folklor dhe Etnologji», Prishtinë, VII / 1978, f. 101-113 ['Ε-
θνογραφικά δεδομένα γιά τούς 'Αλβανούς σέ μερικές περιγραφές Άγγλων τών
αιώνων 18ου-19ου... ].

Παρουσίαση μέ σχόλια τών δεδομένων τοϋ R. Chandler, L. Broughton (Hobhouse), M.
Leake, E. Spenser, Μ. Mackenzie, A. P. Ibry, Knight καί Ch. Eliot.
Στά γραπτά τους υπάρχουν δεδομένα καί γιά τήν Β. "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

165. Onuzi, Afërdita. Disa të dhëna mbi punimin e baltës në fshatin Brad-
vicë (Korçë) dhe në qytetin e Kavajës, «Etnografia Shqiptare», Tiranë,
IX / 1978, f. 313-331 [Δεδομένα γιά τήν έπεξεργασία τοϋ πηλοΰ στήν
Μπραντβίτσα (Κορυτσά) καί στήν Καβάγια...].

Βάσει γραπτών καί προφορικών πληροφοριών, γίνεται λόγος γιά τήν παραδοσιακή έπεξεργα-
σία τοϋ πηλοϋ (προετοιμασία, έργαλεϊα, σκεύη).

166. Riza, Emin. Gjirokastra - qytet muze, Shtëpia botuese «8 Nëndori»,
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Tiranë 1978, 190 f. [Τό 'Αργυρόκαστρο - πόλη μουσείο, 'Εκδοτικός Οϊκος
«8 Νοέμβρη»...].

Λεύκωμα. Φωτογραφίες 'Αργυροκάστρου μέ τήν κατάταξη: Οί άρχές καί ή εξέλιξη
τής πόλης, ή άργυροκαστρίτικη οικία, οί έπιδιορθώσεις, ιστορικά κτήρια.
Εισαγωγή για τήν ίστορικο-αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης.

167. Adhami, Stilian. Marrëdhëniet ekonomike, shoqërore dhe kulturore mi-
dis Vithkuqit dhe Yoskopojës në shekullin e lulëzimit të tyre, «Monu-
mentet», Tiranë, 17 / 1979, f. 71-81 [Οί οικονομικές, κοινωνικές και πολι-
τιστικές σχέσεις μεταξύ τοϋ Βιθκούκι καί τής Μοσχόπολης στήν έποχή της
άνθησής τους...].

'Ιστορικά δεδομένα γιά τό Βιθκούκι καί τή Μ ο σ χ ό π ο λ η. Οί σχέσεις τους, ιδιαί-
τερα κατά τόν 17ο καί 18ο αιώνα: άνταλλαγές προϊόντων, πανηγύρια, συμπεθεριές, κου-
μπαριές, σχολεία, φορεσιές. Ή μεγαλύτερη ανάπτυξη τής Μοσχόπολης. Φιλίες γνωστών άν-
δρών τών δύο πόλεων. 'Αλληλοβοήθεια.
Περίληψη στά γαλλικά.

168. Çipa, Aristidh. Qartësitë e jetës dhe të këngës, «Drita», 9.12.1979, f.
12 [Ή διαύγεια τής ζωής καί τοϋ τραγουδιοΰ... ].

Τό ιστορικό καί ή δραστηριότητα τοϋ δημοτικού καλλιτεχνικοΰ συγκροτήματος τοϋ χωριοΰ
Π ύ λ ι ο υ ρ η, τό ρεπερτόριο του καί οί επιτυχίες του. Ό ρόλος τοϋ ραψωδού Lefter Çipa.
Τό χειμαρριώτικο ύφος καί οί ιδιοτυπίες τοϋ συγκροτήματος. Σάν μιά άπό τις μεγαλύτερες
επιτυχίες σημειώνεται τό τραγούδι γιά τή σοσιαλιστική ζωή καί τό κόμμα (ΚΕΑ).

169. Jani, Alqi - Vasiii, Kosma. [Moj LKalaja shekullore, Shtëpia botuese
«Naim Frashëri», Tiranë 1979, 196 f. [Μωρέ αιώνιο Κάστρο, Έκδ. Οίκος
«Ν. Φράσερι» ...].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών (στά άλβανικά) άπό τήν έπαρχία 'Αργυροκά-
στρου. Χρονολογική κατάταξη. Τά περισσότερα τραγούδια είναι τής περιόδου μετά τό
1939, γι' αύτό καί μέ ύποπτη αύθεντικότητα.

170. Jorgaqi, Frederik. Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare në këngët
mallakastriote, «Nëndori», Tiranë, 10 / 1979, f. 191-199 [Ό 'Αντιφασι-
στικός 'Εθνικοαπελευθερωτικός 'Αγώνας στα μαλακαστριώτικα τραγούδια...].
Ή Μαλακάστρα στόν 'Εθνικοαπελευθερωτικό Άγώνα. Τό δημοτικό της τραγούδι γιά
τόν Άγώνα αύτόν (γεγονότα, μάχες, πρόσωπα, ό καθοδηγητικός ρόλος τοϋ Κόμματος καί
τοϋ 'Ε. Χότζα), οί καλλιτεχνικές τους άξιες, σχέσεις μέ τήν παράδοση καί νεοτερισμοί.
Δέν άμφισβητεΐται ή αύθεντικότητα τών τραγουδιών, ή όποία, στήν πραγματικότητα, εί-
ναι ύποπτη.

171. Karaulli, Miranda. Një panoramë e valleve të grave dhe të burrave të
qytetit të Gjirokastrës, «Koreografia», Tiranë, 1 / 1979, f. 116-131 [Πα-
νόραμα τών αντρικών καί γυναικείων χορών τής πόλης τοϋ 'Αργυροκάστρου...].
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Ή θέση τοϋ χοροΰ στήν καλλιτεχνική ζωή τοΰ 'Αργυροκάστρου. Τά είδη τών χο-
ρών (κατά τή δομή, τή μουσική, τό θέμα). Οϊ περιπτώσεις χρήσης τους. Ό λιάπικος χαρα-
κτήρας καί οί ιδιοτυπίες τους. Οί φορεσιές σαν εξάρτημα ,τοΰ χοροΰ. Γνωστοί χορευτές.
Καλλιτεχνικές άξίες. 'Εξέλιξη.

172. Koçi, Pandeli - Vozga, Ramazan. Ballëlart e mal më këmbë, Shtëpia
Botuese «Naim Frashëri», Tiranë, 1979, 240 f. [Μέ τό μέτωπο ψηλά καί
σάν βουνό στά πόδια, Έκδ. Οίκος «Ν. Φράσερι»... ].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών άπό τό 'Εθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ 'Αργυρο-
κάστρου (1978). Θεματική κατάταξη. 'Υπάρχουν τραγούδια παραδοσιακά άλλά καί
«νέα», καί παραποιημένα σύμφωνα μέ τή νέα, σοσιαλιστική πνοή.
Πολλά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

173. Merja, Zenel. Kush është gjallë, në këmbë, «Fitorja», Sarandë, 7.2.1979
["Οποιος είναι έν τή ζωή — πρέπει να στέκει στά πόδια...].

Ό πόλεμος τοΰ Λ ι κ ο ύ ρ σ ι (1878) στό δημοτικό τραγούδι. Κατά τόν συγγραφέα, ό πό-
λεμος αύτός ήταν άντίσταση τών 'Αλβανών γιά τήν ύπεράσπιση τών χωμάτων τους ενάντια
στις έλληνικές σωβινιστικές βλέψεις, στήν έλληνική εισβολή. Αύτά λέει καί τό τραγούδι. Τά
τραγούδια όμως πού προβάλλονται δέν μοιάζουν νά είναι όλα τοΰ καιροΰ τους καί καθαρά
δημοτικά.

174. Minga, Josif. Vetë kënga folkorike evoluon, ne duhet t'i përgjigjemi
asaj, «Përpara», Korçë, 18.7.1979 [Τό 'ίδιο τό δημοτικό τραγούδι εξελίσ-
σεται, εμείς πρέπει νά τοϋ ανταποκριθούμε...].

Στοιχεία καί μορφές έξέλιξης τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ τής Κορυτσάς. Ή άνάγκη με-
λέτης καί κατανόησης τοΰ γεγονότος αύτοΰ καί κατά τήν οργάνωση εκδηλώσεων καί όταν
γράφει κανείς καλλιεργημένη μουσική.

175. Panajoti, Jorgo. Iniciativa krijuese individuale në artin popullor,
«Drita», Tiranë, 29.7.1979, f. 3, 14 [Ή άτομική δημιουργική πρωτοβου-
λία στή λαϊκή τέχνη...].

Τό καλλιτεχνικό λαογραφικό προτσές σάν διαδικασία συνεργασίας τοΰ όμαδικοΰ καί άτομικοΰ
στοιχείου. Ό ρόλος τοΰ δεύτερου καί ή ύπεροχή τοϋ πρώτου. 'Εξέταση τοΰ Λαογραφικού
Φεστιβάλ (1978) κατά τήν άναλογία τών δύο αύτών στοιχείων καί διάκρινση: παραδοσια-
κών δημιουργημάτων, δημιουργημάτων πού σέβονται τήν πρέπουσα άναλογία μεταξύ τών
δύο προαναφερομένων στοιχείων, δημιουργήματα πού δέν άκολουθοΰν τήν άρχή αύτή (υπε-
ρέχει τό άτομικό στοιχείο) καί γι' αύτό δέν μποροΰν νά θεωρηθοΰν σάν δημοτικά.
Πολλά παραδείγματα άπό τή Β. "Ηπειρο.

'Εκτενέστερη επανέκδοση, στό «Probleme... të folklorit», Tiranë 1980, σ. 24-30.

176. Panajoti, Jorgo - Hyso, Riza. Folklori shqiptar (Tekst për shkollat e
emesme), Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë 1979, 144 f. [Ή Άλ-
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βανική Λαογραφία (Βιβλίο για σχολεία μέσης έκπαίδευσης), 'Εκδ. Οΐκος
Σχολικού Βιβλίου...].

Μέρος πρώτο: Γενικά γιά τή λαογραφία (ή έννοια τοϋ όρου, τά συστατικά της, τά χαρακτη-
στικά της γνωρίσματα, ή ιστορία τής λαογραφίας σάν επιστήμη). Μέρος Δεύτερο: Ή ποίηση
(έπική, λυρική, έπικο-λυρική ). Μέρος τρίτο: Ό πεζός λόγος καί τά εΐδη του. Μέρος τέταρ-
το: δημοτική μουσική. Μέρος πέμπτο: χοροί. Μέρος έκτο: Δημοτικό δράμα.
Παραδείγματα. Παραδείγματα λογοτεχνικής άνάλυσης.
Τά περισσότερα παραδείγματα άπό τή Β. "Ηπειρο. ·. '

Είναι ή δεύτερη έκδοση (ή πρώτη τό 1976 ). Οί έκδόσεις 3-6 είναι πιό έκτεταμένες, συμπλη-
ρωμένες καί έπεξεργασμένες. Ή πιό νέα καί πιό ολοκληρωμένη έκδοση είναι αύτή τοΰ 1992.

177. Suli, Leonard. Puset çisternë të vjetër në fshatrat Dhrovjan i Sipërm
dhe Dhrovjan i Poshtëm, «Monumentet», Tiranë, 17 / 1979, f. 121-132
[Τά πηγάδια-στέρνες στα χωριά "Ανω και Κάτω Δρόβιανη... ].

Τό ορεινό έδαφος τής Δρόβιανης καί ή άνάγκη πηγαδιών-στερνών. Ή άρχιτεκτονική
τους καί τά ύλικά υδροδότησης στή Δρόβιανη.
Περίληψη στά γαλλικά.

178. Shkurti, Spiro. Një vështrim mbi veshjet e Vurgut në fund të shekullit
XIX dhe në fillim të shek. XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, X /
1979 ['Ανασκόπηση γύρω άπό τις φορεσιές τοΰ Βούρκου στά τέλη τοΰ 19ου
καί στις άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Λίγα γιά τόν Β ο ΰ ρ κ ο (Ά γ. Σαράντα). Περιγραφή τών γυναικείων φορεσιών (μέ
διπλάρι, μέ τσιπούνι, μέ, άλατζιά, μέ μακρύ τσιπούνι) καί τών άντρικών (μέ φουστανέλα,
μέ ποτούρια, μέ κυλότα).
Φωτογραφίες.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», Χ/1982, ρ. 147-186.

179. Bogdami, Ramazan. Koreografia popullore Lunxhërisë (rrethi i Gjiroka-
strës), «Studime Filologjike», Tiranë, 2/1980, f. 83-112 [Ή λαϊκή χο-
ρογραφία τής Λιουντζεριας (επαρχία Άργυροκάστρο υ)...].
Ή περιοχή τής Λιουντζεριας, τά χωριά της. Λίγα γιά τή λαογραφία τής Λιουντζεριας. Ή
θέση τών χορών. Περιγραφή τών γυναικείων καί άντρικών χορών κατά τά εί'δη τους (σύμ-
φωνα μέ τή δομή, τό θέμα, τή μουσική). Ή κυριαρχία τοΰ άσύμμετρου. Ό ρόλος τής φορε-
σιάς στό χορό. Οί περιπτώσεις χρήσης τών χορών. Τό έθνικό καί επαρχιακό στοιχείο.
Φωτογραφίες καί σκίτσα.

Περίληψη στά γαλλικά.

180. Çabej, Eqrem. Le petit Konstandin et le retour d'Ulysse, «Les lettres al-
banais», Tiranë, 2/1980, p. 242-247 [Ό Κωνσταντίνος ό Μικρός καί ή έπι-
στροφή τοΰ 'Οδυσσέα...].

Διαβαλκανικά στοιχεία στή δημοτική ποίηση σάν άποτέλεσμα διαβαλκανικών ίστορικο-
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κοινωνικών σχέσεων. Παράδειγμα ό «Τριομερήτικος γαμπρός». Οί τύποι καί οί παραλλαγές
του στήν 'Αλβανία. Τό μουσουλμάνικο έπίστρωμα. Τό παλιό χριστιανικό ύπόστρωμα, πού
διαφυλάσσεται κυρίως στή Β. Ήπειρο καί στούς 'Αρβανίτες τής 'Ιταλίας. Οί σχέσεις μέ τόν
ομηρικό μύθο τοϋ 'Οδυσσέα καί τής Πηνελόπης. 'Αλβανικές ιδιοτυπίες. Ή άνάγκη συγκρι-
τικών μελετών.

181. Çuka, Pano. Nëpër vite me këngë, «Nëndori», Tiranë, 7/1980, f. 192-202
[Μέ τραγούδια στούς χρόνους...].

Αίγα δημοτικά τραγούδια τής Δρόπολης μεταφρασμένα στά άλβανικά καί μέ σχόλια.
Τά περισσότερα είναι τής περιόδου τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου καί μεταπολεμικά.

182. Fetiu, Sadri. Aspekte krahasimtare të këngës popullore «Gjergj Elez
Alia», «Kultura Popullore», Tiranë, 2/1980, f. 93-103 [Συγκριτικά στιγ-
μιότυπα τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιοΰ «Γκέργκι Έλέζ Άλία»...].

Ή άνάγκη συγκριτικών μελετών χωρίς προλήψεις. Τό άναφερόμενο τραγούδι στήν 'Αλβανία
(οί παραλλαγές του καί ή σχέση μέ άλβανικά παραμύθια). Κοινά σημεία μέ άλλες βαλκανικές
παραλλαγές (σέρβικες, βοσνιακές, έλληνικές) καί οί ιδιοτυπίες του στό περιεχόμενο καί στή
μορφή. Ή θρυλική του άρχή. Ή άλβανικότητά του.

183. Kallamata, Vlash. Një valle folklorike burimore me interes të veçantë
(vallja dyshe myzeqare e burrave), «Nëntori», Tiranë, 7/1980, f. 141-
148 ["Ενας αΰτόχθονας λαογραφικός χορός μέ έξαιρετικό ενδιαφέρον (Ό δι-
πλός μουζεκιάρικος χορός τών αντρών)...].

Λίγα γιά τή Μουζεκιά καί τούς χορούς της. Ή ιδιαίτερη δημοτικότητα τοΰ άναφε ρό
μενού χοροΰ. Λεπτομερής περιγραφή του (χορεύεται άπό δύο άτομα καί συνοδεύεται άπό
ομάδα ίσοκρατών. Οί δύο πρώτοι τραγουδοΰν πολυφωνικά). Ή παλαιότητα τςΰ χοροΰ. Ή
σχέση του μέ τό ιδιότυπο περιβάλλον. Ή έξέλιξή του. Οί καλλιτεχνικές του άξιες.

184. Kruta, Beniamin. Polifonia çame dhe disa çështje të etnogjenezës së
saj, «Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor», Tiranë, 1980, f.
89-100 [Ή τσάμικη πολυφωνία καί μερικά προβλήματα τής έθνογένεσής
της...].

ΉΤσαμουριά σάν έθνογραφική περιοχή. Ή δημοτική της πολυφωνική καί όμοφωνική
μουσική. Ή κυριαρχία τής πρώτης Ό μιμητικός της χαρακτήρας, πού τή διακρίνει άπό τή
λιάπικη πολυφωνία. Τύποι καί παραλλαγές σέ άντρες καί γυναίκες. Ή έπιρροή τής τόσκι-
κης πολυφωνίας (Κορυτσά, Κολιώνια, Πρεμετή, Μουζεκιά κ.ά. ).
Μουσικά παραδείγματα.

185. Kruta, Beniamin. Vështrim i përgjithshëm i polifonisë shqiptare dhe
disa çështje të gjenezës së saj, «Kultura popullore», Tiranë, 1/1980, f.
45-63 [Γενική άνασκόπηση τής άλβανικής πολυφωνίας καί μερικά προβλή-
ματα της γενεσής της...].

Ή δημοτική πολυφωνία σάν άξιόλογο μέρος τής άλβανικής μουσικής. Ό χώρος χρήσης της.
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Γενικά χαρακτηριστικά. Δύο τύποι: λιάπικος καί τόσκικος. Ιστορικά καί άρχαιολογικά
δεδομένα. Ή άλβανική πολυφωνία σάν εθνικό, αύτόχθονο προϊόν, χωρίς τήν επιρροή τής βυ-
ζαντινής πολυφωνίας.

186. Loli, Kosta. Orkestrinat popullore të Jugut në Festivalin Folklorik Kom-
bëtar 1978, «Probleme të zhvillimit të foklorit bashkëkohor», Tiranë,
1980, f. 137-141 [Οί λαϊκές ορχήστρες τοϋ Νότου στο 'Εθνικό Λαογραφικέ
Φεστιβάλ 1978...].

Ό ρόλος τών ορχηστρών στά προγράμματα τών συγκροτημάτων Κορυτσάς, Πρεμε-
τής, 'Αργυροκάστρου, 'Αγ. Σαράντα κτλ. Οί τύποι ορχηστρών. Παράδοση
καί έξέλιξή. Γνωστοί οργανοπαίχτες.

187. Nako, Reshide. Familja e re fshatare socialiste në Vinçan, «Korça», 2/
1980, f. 88-92 [Ή νέα σοσιαλιστική χωριάτικη οικογένεια στο Βιντσιάν...].
Τό χωριό Βιντσιάν καί τό ιστορικό του. Οί άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση σέ όλους
τούς τομείς, καί στήν οικογένεια: χειραφέτηση τής γυναίκας, πολύ λίγα διαζύγια, έλλειψη
πατριαρχικών θεσμών, νέες καλοεπιπλωμένες οικίες, μεγαλύτερη άπασχόληση τών άντρών.

188. Panajoti, Jorgo. Raporti midis kolektives dhe individuales në krijimta-
rinë e një rapsodi popullor, «Kultura Popullore», Tiranë, 2/198Ô, f. 47-
61. [Σχέσεις μεταξύ τοϋ όμαδικοΰ καί άτομικοΰ στοιχείου στά δημιουργήματα
ένος λαϊκοϋ ραψωδού...].

Σχέσεις ώς πρός τά θέματα, πρόσωπα, τεχνοτροπία κ.α. στά ποιητικά δημιουργήματα τοϋ
Σελίμ Χασάνι ( Α ύ λ ώ ν α ).

189. Progri, Fiqri. Motivet popullore në veshjet e grave të Hoçishtit e të Qy-
tezës, «Korça», 1980, f. 81-87 [Λαϊκά μοτίβα στις γυναικείες φορεσιές τοϋ
Χοτσίστ καί τής Κυτέζα...].

Λίγα γιά τις φορεσιές τών χωριών Χοτσίστ καί Κυτέζα τής Κορυτσάς. Οί καλ-
λιτεχνικές τους άξιες, ιδιαίτερα σχετικά μέ τά χρώματα καί τά κοσμήματα. Μερικά λαϊ-
κά μοτίβα: ό σταυρός, τό κυπαρίσσι, ό άετός κ.ά.
Ό εθνικός χαρακτήρας τών μοτίβων αύτών.

190 . Riza, Emin. Arkitektura e banesës popullore në zonën e Bregut të De-
tit (Labëri), «Monumentet», Tiranë, 19/1980 [Ή άρχιτεκτονική. τής λαϊ-
κής οικίας στήν περιοχή Μπρέγκου ι Ντέτιτ (Λιαπουριά)...].
Λίγα γιά τήν περιοχή, ή όποια συμπεριλαμβάνει κυρίως τήΧειμάρρα. Τύποι οικιών. Ή
δομή τους. Ή έπιρροή τοϋ έδάφους, τοϋ ίστορικο-κοινωνικοΰ καί γεωγραφικού περιβάλλον-
τος. Ή έπιρροή της ξενιτιάς. 'Εθνικά καί ιδιότυπα στοιχεία.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

191. Rrapaj, Fatos M. Te Sheshi i Flamurit, Shtëpia Botuese «Naim Frashë-
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ri», Tiranë, 1980, 169 f. [Στήν Πλατεία τής Σημαίας, Έκδ. Οίκος «Ν. Φρά-
σερι»... ].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών (κυρίως ιστορικών) άπό την επαρχία τής Αυλώνας.
Τά περισσότερα σχετίζονται μέ γεγονότα τοϋ 19ου καί 20οΰ αιώνα. Χρονολογική κατάταξη.
Πολλά δέν δείχνουν νά είναι καθαρώς δημοτικά.

192. Stiko, Nikoleta. Këngët popullore korçare të kurbetit, «Korça», Tiranë,
2/1980, f. 32-47 [Τά δημοτικά κορυτσαίικα τραγούδια τής ξενιτιάς...].

Τό ιστορικό τής ξενιτιάς άπό τήν Κορυτσά (οί αρχές, οί αίτιες, οί δρόμοι τής ξενιτιάς).
Ό πλούτος καί ή ποικιλία τών δημοτικών τραγουδιών ξενιτιάς. Τό περιεχόμενο, τά χαρα-
κτηριστικά καί οί καλλιτεχνικές τους άξίες. Οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Πρόσωπα καί χαρα-
κτήρες.

193. Shituni, Spiro. Tipare dalluese të polifonisë labe, «Nëntori», Tiranë, 9/
1980, f. 159-168 [Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής λιάπικης πολυφωνίας...].
Λίγα γιά τή Λιαπουριά σάν εθνογραφική περιοχή. Ή λιάπικη πολυφωνία σάν ιδιό-
μορφος τύπος πολυφωνίας. Τά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: άπαγγελματικός χαρα-
κτήρας, προπεντατονία, οχι καθαρή άρμονία, πνοή άριας, οριστικοί ρυθμοί. 'Ιδιοτυπίες χω-
ριών καί μικροπεριοχών, παραλλαγές.

Παραδείγματα.

194. Sholla, Pavllo. Rreth folklorit muzikor të Korçës, «Korça», Tiranë, 2/
1980, f. 18-31 [Γύρω άπο τή δημοτική μουσική τής Κορυτσάς...].

Ό ρόλος τής δημοτικής μουσικής στήν καλλιτεχνική ζωή τής Κορυτσάς. Ή χωριάτικη
καί άστική μουσική. Ή πολυφωνία καί ή ομοφωνία. Ή κορυτσαία πολυφωνία σάν πολυ-
φωνία μιμητικού χαρακτήρα. Τύποι καί παραλλαγές. Σχέσεις χωριάτικης καί άστικής μου-
σικής. 'Εθνικά καί έπαρχιακά στοιχεία. 'Ανάγκη παραπέρα ερευνάς.

195. Tirta, Mark. Yeshjet e Labërisë dhe problème të ruajtjes së origjinalite-
tit të tyre, «Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor», Tiranë,
1980, f. 189-198 [Οί φορεσιές τής Λιαπουριάς καί προβλήματα διαφύλαξης
τής ιδιοτυπίας τους...].

Δεδομένα γιά τή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. Οί σχέσεις τής λιάπικης φορεσιάς μέ τό έδαφος, τό κλίμα
κ.ά. Ή έντονη τούρκικη επιρροή, ιδιαίτερα στις φορεσιές τών γυναικών (τά τουμάνια).
Περιγραφή άντρικής καί γυναικείας φορεσιάς. Ή άνάγκη άποκατάστασης τών ξένων στοι-
χείων μέ παλιά, έγχώρια.

195. Thomo, Pirro. Korça në gjysmën e dytë të shekullit XIX, «Korça», Ti-
ranë, 2/1980, f. 133-142 [Ή Κορυτσά στο δεύτερο ήμισυ τοϋ 19ου αιώνα...].

Κυρίως άρχιτεκτονική, άλλά καί οίκονομικο-πολιτιστική άνασκόπηση. Τά πρώτα βήματα
τής Κορυτσάς σάν πόλης. Τό κέντρο καί οί συνοικίες της. Τό παζάρι. Οί τύποι οικιών. Τό
πολεοδομικό της σχέδιο. Ή οικονομική καί πολιτιστική της άνάπτυξη. Ή έπιρροή τής ξε-
νιτιάς.
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197. Çeko, Letter. Kostumi i gruas së Karroqit, «Fitorja», Sarandë, 14.2.
181 [Ή γυναικεία φορεσιά του Καρροκιοϋ...].

Λίγα γιά τό χωριό Κ α ρ ρ ό κ ι (έλληνόφωνες ) τών Ά γ. Σαράντα. Περιγραφή τής
γυναικείας φορεσιάς (τής γιορτινής καί καθημερινής, χειμωνιάτικης καί καλοκαιρινής).
Κοινά στοιχεία μέ τις φορεσιές τής περιοχής καί ιδιοτυπίες. Παλιά στοιχεία καί εξέλιξη.

198. Filja, Hysen. Gjurmë të lashta në këngët e burrave të Labërisë, «Studi-
me Filologjike», Tiranë, 1/1981, f. 125-130 ["Ιχνη άρχαιότητας στο άντρί-
κειο τραγούδι τής Λιαπουριας...].

Ή βαρύτητα καί οί άξιες τής πολυφωνίας τής Λιαπουριας. Ή συντηρητικότητά της.
Παλιά στοιχεία στό τραγούδι τών άντρών (προπεντατονική κλίμακα, έλλειπής αρμονία, ένας
ιδιαίτερος τύπος πολυφωνίας στό χωριό Ντουκάτι, τό έπικό βάθος κλπ.). Τό παλιό
στοιχείο σάν μάρτυρας αύτοχθονίας.
Περίληψη στά γαλλικά.

199. Haxhihasani, Qemal. Thimi Mitko-Vepra, botim i Institutit të Kulturës

Popullore. Tiranë, 1981, 756 f. [Ευθύμιος Μήτκος - Έργα...].

Συλλογή ολόκληρου τοϋ έργου τοΰ γνωστοΰ κορυτσαίου λαογράφου Εύθ. Μήτκου (19ος αι-
ώνας). Περιέχει λαογραφικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά συγγράμματα, ποιήματα, έπιστολές
(συμπεριλαμβάνεται καί «Ή 'Αλβανική Μέλισσα» — 1878).
Εισαγωγή γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Μήτκο.
Περίληψη στά γαλλικά.
Λεξιλόγιο, πίνακες καί εύρετήρια.

200. Haxhihasani, Qemal - Dule, Miranda. Epika historike, 2, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1981, 762 f. [Ή ιστορική επική ποίηση, άρ. 2,
εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

'Ανήκει στή γενική έκδοση «Ή 'Αλβανική Λαογραφία», στήν τρίτη σειρά — Δημοτική

επική ποίηση. Συμπεριλαμβάνει ιστορικά τραγούδια τής περιόδου 1831-1912 άπό διάφορες

περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) μέ θεματική καί χρονολογική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τά ιστορικά γεγονότα τής περιόδου καί τήν άπεικόνισή τους στό τραγούδι,

γιά τήν έννοια τοΰ δρου «ιστορικά τραγούδια», γιά τά κριτήρια έκδοσης.

Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

201. Hoxha, Ibrahim. Këngë popullore çame, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë, 1981, 150 f. [Δημοτικά τσάμικα τραγούδια, 'Εκδ. Οίκος
«Ναιμ Φράσερι... ].

Δημοτικά τραγούδια διαφόρων ειδών καί έποχών, κυρίως άπό τήν περιοχή τής Κ ο ν ί σ -
πόλης, μέ θεματική καί χρονολογική κατάταξη. Ή έκδοση έχει έκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

202. Jorgaqi, Frederik - Margilaj, Nikolla. Zemrat me diell mbushur, Shtë-
pia Botuese «Naim Frashëri», Tiranë, 1981 [Καρδίες γεμάτες ήλιο, 'Εκδ.
Οίκος «Ν. Φράσερι»...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών (διαφόρων ειδών καί έποχών ) άπό τήν περιφέρεια τοΰ Φ ί ε ρ
(Μ ο υ ζ ε κ ι ά).
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Κατάταξη θεματικο-χρονολογική.
Ή συλλογή έχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

203. Miso, Pirro. Roli dhe funksioni muzikor i llaatës, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 2/1981, f. 83-105 [Ό μουσικός ρόλος και ή λειτουργία τοΰ λαβού-
του... ].

Το λαβοϋτο σάν δημοτικά μουσικό όργανο, γνωστό σέ ολόκληρη τή Β. "Ηπειρο. Κυρίως
χρησιμοποιείται μαζί μέ άλλα όργανα στις λαϊκές ορχήστρες. Ό τρόπος κατασκευής του.
Τά μουσικά του χαρακτηριστικά. Ή προέλευσή του.
Σκίτσα, φωτογραφίες, μουσικά παραδείγματα.

204. Panajoti, Jorgo. Fjalët e urta popullore dhe aktualiteti, «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1981, f. 17-31 [Οί δημώδεις παροιμίες καί ή έπικαιρό-
τητα... ].

Ή ικανότητα προσαρμογής τών παροιμιών, κυρίως έξ αιτίας τής γενικής τους έννοιας. Τρό-
ποι προσαρμογής: επιλογή, διασκευή (φυσική καί σημασιολογική), άναπαραγωγή. Οί ίστο-
ρικοκοινωνικές, καλλιτεχνικές καί γλωσσολογικές άρχές πού διευθύνουν τή διαδικασία αύτή.
Παραδείγματα γιά κάθε περίπτωση (πολλά άπό τή Β. Ήπειρο).

205. Panajoti, Jorgo - Gjergji, Andromaqi. Nga ditari i një ekspedite, «Kul-
tura Popullore», Tiranë, 2/1981, f. 197-215 ['Από τό ήμερολόγιο μιας λαο-
γραφικής άποστολής... ].

"Εκθεση γιά μία πολυμελή λαογραφική άποστολή στήν περιοχή τής Σ π ά τ η ς: ή κατά-
σταση τής λαογραφίας, τά πεδία πού έρευνήθηκαν, τά άποτελέσματα, οί δυσκολίες καί οί
λαογραφικές έκπλήξεις τής ύπαίθρου, οί σχέσεις μέ τούς πληροφορητές, ό τρόπος χρήσης
τών σύγχρονων μέσων καταγραφής.

206. Riza, Emin. Qyteti-muze i Gjirokastrës, Tiranë, 1981, 346 f. [Ή πόλη
— μουσείο τοΰ 'Αργυροκάστρου,..].

Μονογραφία. 'Ιστορικά καί φιλολογικά δεδομένα γιά τό παρελθόν τοϋ 'Αργυροκά-
στρου. Ή έξέλιξή του καί ή κατάστασή του σήμερα. Ή ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική
σταδιοδρομία του. Διακεκριμένοι άντρες. Οί οίκίες καί τά ιστορικά μνημεία. Ή πολεοδομία
του. Κοινά γνωρίσματα μέ άλλες άλβανικές καί βαλκανικές πόλεις. 'Ιδιοτυπίες.

207. Shituni, Spiro. Kënga polifonike e Himarës, «Drita», Tiranë, 20.12.
1981, f. 11 [Τό πολυφωνικό τραγούδι τής Χειμάρρας...].

Ή πολυφωνία τής Χειμάρρας σάν πολυφωνία λιάπικη. Οί ιδιοτυπίες σχετίζονται μέ
τόν ιδιαίτερο ρόλο μιας τέταρτης φωνής (έκείνου πού «σηκώνει» τό τραγούδι, δηλ. τραγουδά
σέ πιό ψηλές νότες), τις ιδιαιτερότητες τοϋ μέλους καί τής άρμονίας. Αύτό είναι γεγονός
έσωτερικής έξέλιξης.

208. Shkurti, Spiro. Kontribut për hartën kostumologjike të rrethit të Saran-
dës, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, XI/1981, f. 69-97 [Συμβολή γιά τόν
κουστουμολογικό χάρτη τής έπαρχίας 'Αγ. Σαράντα...].

Λίγα γιά τήν έπαρχία καί τις εθνογραφικές της περιοχές. Οί ιδιαιτερότητες τής κάθε πε-
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ριοχής. Τά κουστούμια τους: άντρικά, γυναικεία. Ταξινόμηση τών κουστουμιών σύμφωνα
μέ τά υλικά κατασκευής, τή δομή τους, τά βασικά τους χαρακτηριστικά, τις περιπτώσεις
χρήσης, τοϋ ρόλου τους.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», ΧΙ/1981.

209. Vasili, Kozma - Mustaqi, Arsen. Lirika popullore, Instituti i Kulturës Po-
pullore, Tiranë, 1981, 645 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση, "Εκδ. 'Ινστιτού-
του Λαϊκού Πολιτισμού...].

'Ανήκει στήν τέταρτη σειρά (Lirika popullore — Ή δημοτική λυρική ποίηση) τής γενικής
έκδοσης «'Αλβανική Λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει τραγούδια τής ξενιτιάς καί τών νιζάμη-
δων (έπιστράτευσης τών 'Αλβανών άγοριών) άπό διάφορες περιοχές, ιδίως άπό τή Β. "Η-
πειρο (ύπάρχουν ένδείξεις). Δομή: Μέρος Α' (τραγούδια ξενιτιάς: τό ξεκίνημα τοϋ ξενίτη,
ή ζωή τής οικογένειας, ό γυρισμός) καί Μέρος Β' (τραγούδια νιζάμηδων: τό ξεκίνημα, ή
ζωή τοϋ στρατιώτη, ή ζωή της οικογένειας).

Εισαγωγή γιά τις οίκονομικο-κοινωνικές συνθήκες τής δημιουργίας τών τραγουδιών, τό
περιεχόμενο, τά γνωρίσματα καί τις άξιες τους.
Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

210. Agolli, Dritëro. Krijimtaria e Naimit dhe folklori, «Çështje të folklorit
shqiptar», Tiranë, 1/1982, f. 405-414 [Τό έ'ργο τοϋ Ναΐμ καί ή λαογραφία...].

Ή επιρροή τής δημοτικής ποίησης, κυρίως τής γενέτειρας τοϋ ποιητή Ναΐμ Φράσερι (Π ρ ε-
μ ε τ ή), μέ τήν πνοή της, τήν τεχνοτροπία, τή γλώσσα, τά προβλήματα καί τά πρόσωπα,
τό στίχο καί τά σχήματα λόγου. "Ετσι εξηγείται έν μέρει ή δημοτικότητα τοϋ ποιητή.

211. Agolli, Nexhat. Vallja e Osman Takës, «Kultura Popullore», Tiranë, 1/
1982, f. 121-134 [Ό χορός τοϋ 'Οσμάν Τάκα...].

Ποιός ήταν ό 'Οσμάν Τάκα καί τί λέει ή παράδοση στή γενέτειρά του (Κονίσπολη).
Περιγραφή τοϋ χοροΰ καί τής μουσικής του. Ό χορός καί στήν 'Ελλάδα. Τά αίτια τής δη-
μοτικότητάς του. Διακεκριμένοι χορευτές του. Ή παράδοση στό χορό καί ή έξέλιξή του.

212. Çetta, Anton. Disa të dhëna mbi zhvillimin strukturer të balades shqi-
pe, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 1/1982, f. 242-259 [Δεδομένα
γιά τή δομική έξέλιξή τής άλβανικής μπαλάντας...].

Περικομμένη επανέκδοση διατριβής κοσσυφοπεδίου λαογράφου γιά τήν έννοια τοϋ όρου
«μπαλάντα», τις αρχές τοϋ είδους, τήν έξέλιξή του, τόν πλοΰτο τών άλβανικών δημοτικών
παραλογών. Τήν δομική τους εξέλιξη τήν βλέπει σάν εξέλιξη άπό τό άπλό στό πιό περίπλο-
κο. Μεταξύ άλλων φέρνει σάν παράδειγμα τήν μπαλάντα άδελφοκτονίας, συγκρίνοντάς την
μέ άλλες βαλκανικές παραλλαγές. Παραλλαγές Β. 'Ηπείρου.

213. Daja, Ferial. Këngë popullore djepi, Instituti i Kulturës Popullore, Ti-
ranë, 1982, 140 f. [Δημοτικά νανουρίσματα, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολι-
τισμοΰ... ].

'Εκλογή νανουρισμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. Ήπειρο). Παρουσιάζονται
μέ τήν ποίηση καί τή μουσική τους (σέ νότες). Θεματική κατάταξη. Γιά κάθε τραγούδι ση-
μειώνονται: τόπος καί χρόνος συλλογής, συλλέκτης, τραγουδιστής, μεταγραφέας τής μουσικής.
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Σύντομη εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ είδους καί τά κριτήρια έπιλογής
καί μεταγραφής.

214. Dojaka, Abaz. Veshjet popullore në rrethin e Kolonjës, «Etnografia
Shqiptare», Tiranë, XII/1982, f. 3-26 [Οί λαϊκές φορεσιές στήν επαρχία
τής Κολωνίας...].

Ή Κολωνία σάν εθνογραφική περιοχή. Οί άντρικές (μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλό-
τα) καί γυναικείες (κυρίως μέ «μολοκώφ») φορεσιές καί τά έξαρτήματά τους. Ή επιρροή
τής ξενιτιάς. Κοινά στοιχεία μέ γειτονικές περιοχές καί ιδιαιτερότητες. Ή έξέλιξη τών φο-
ρεσιών καί ή σύγχρονη κατάσταση τους. Ή τεχνολογία τους.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», XII/1982.

215. Haxhihasani, Qemal. Balada shqiptare e rinjohjes motër e vëlla dhe
lidhjet e saj ballkanike, «Çështje të foklorit shqiptar», Tiranë, 1/1982,
f. 148-174 [Ή άλβανική μπαλάντα τής άναγνώρισης άδελφοΰ καί άδελφής
καί οί διαβαλκανικές της σχέσεις...].

Τρεις τύποι καί παραλλαγές τής μπαλάντας στούς 'Αλβανούς. (Ό βορειοηπειρωτικός τύ-
πος, μέ χριστιανικό υπόστρωμα, σχετίζεται περισσότερο μέ τόν ίταλοαρβανίτικο καί βορειο-
δυτικό τύπο). Τό μουσουλμανικό έπίστρωμα τής μπαλάντας. Ή παλαιότητά της. Τά ίστο-
ρικο-έθνογραφικά στοιχεία. Ή στρουκτούρα τοΰ κάθε τύπου καί οί ιδιαιτερότητες τών πα-
ραλλαγών. Διαβαλκανικές σχέσεις καί έθνικές ιδιοτυπίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

216. Haxhihasani, Qemal. Balada popullore shqiptare, Shtëpia Botuese
«Naim Frashëri», Tiranë, 1982, 184 f. ['Αλβανικές δημοτικές μπαλάντες,
Έκδ. Οίκος «Ναΐμ Φράσερι»... ].

'Ανθολογία άλβανικών δημοτικών παραλογών διαφόρων ειδών, έποχών, περιοχών (καί άπό
τή Β. "Ηπειρο). Θεματική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τήν έννοια τοϋ όρου «μπαλάντα», τούς τύπους μπαλαντών στούς 'Αλβανούς,
τήν παλαιότητα τοΰ είδους, τις άξίες τους, τις σχέσεις μέ μπαλάντες άλλων λαών καί τις έθνι-
κές ιδιοτυπίες.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.
Εικονογράφηση G. Leka.

217. Nuraj, Lilo. Punimi i gjeshtrës për veshje e shtroje në Velçë (Vlorë),
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, XII/1982, f. 247-254 [Ή έπεξεργασία
τοϋ σπάρτου γιά ροϋχα καί στρώματα στή Βέλτσια (Αύλών α)...].

Ή τεχνολογία προετοιμασίας σπάρτινης κλωστής. Ή τεχνολογία ύφανσης. Εϊδη ρούχων καί
στρωμάτων. Χρώματα. Μοτίβα.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», XII/1982.

218. Nushi, Jani. Mbledhës të folklorit, 1, Folklor nga krahina e Myzeqesë,
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Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1982, 464 f. [Συλλέκτες της λαο-
γραφίας, 'Αρ. 1, Λαογραφία άπο τήν περιοχή τής Μουζεκιας, 'Ινστιτούτο
Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Ό πρώτος άριθμός (τόμος) τής σειράς «Συλλέκτες τής Λαογραφίας», πού έκδίδεται άπό τό
'Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών. Συμπεριλαμβάνει λαογρα-
φικά (τραγούδια διαφόρων ειδών, παραμύθια, θρύλοι, παροιμίες, αίνίγματα κλπ. ) πού έχει
συλλέξει στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά ό παλιός δάσκαλος Γιάννης Νούσης. 'Επιμέλεια καί εισαγωγή
Kozma Vasiii, Aneta Teta, Ptoleme Nushi. Ταξινόμηση κατά είδος.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

219. Panajoti, Jorgo. Këngë popullore të rrethit të Korçës, Instituti i Kultu-
rës Popullore, Tiranë, 1982, 719 f. [Δημοτικά τραγούδια τής επαρχίας Κο-
ρυτσάς, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Δημοτικά τραγούδια διαφόρων ειδών καί περιοχών τής επαρχίας Κορυτσάς: I. Μπαλάντες.
II. 'Ιστορικά τραγούδια (καί κλέφτικα). III. Λυρικά τραγούδια (νανουρίσματα, γάμου, μοι-
ρολόγια, έρωτικά, κοινωνικά, ίεροτελεστικά, παιδικά).

Εισαγωγή γιά τή δημοτική ποίηση τής Κορυτσάς. 'Ιστορικό τών έκδόσεών της, ρόλος
της στήν καλλιτεχνική ζωή τής έπαρχίας, θέματα καί προβλήματα, δυναμικότητα τοΰ κάθε
είδους, βασικά της χαρακτηριστικά (βαθύς λυρισμός, ισορροπία, πολυτέλεια, εύρύτητα, σω-
φροσύνη), κοινά στοιχεία μέ τήν ποίηση γειτονικών περιοχών.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

220. Papleka, Ndoc. Etika shqiptare në hapësirën e një balade të moçme,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1982, f. 139-147 [Ή άλβανική ήθική στό
χώρο μιας παλιάς μπαλάντας...].

'Εξετάζεται ένας τύπος μπαλάντας γιά τό θάνατο νέου άντρα. Παραλλαγές κατά περιοχές
(καί τής Βορείου Ηπείρου). Στοιχεία πού μαρτυρούν τήν παλαιότητά της. 'Ιστορικά καί
έθνογραφικά στοιχεία. Καλλιτεχνικές άξιες. Εύγενική συμπεριφορά πρός τή γυναίκα τοΰ
νεκροΰ.

221. Stahl, Paul Η. Strukturat e vjetra shoqërore shqiptare në kuadrin e sho-
qërive ballkanike dhe evropiane (shek. XIX), «Kultura Popullore». Ti-
ranë, 2/1982, f. 105-112 [Παλιές αλβανικές κοινωνικές δομές στά πλαί-
σια τών βαλκανικών και ευρωπαϊκών κοινωνιών (19ος αιώνας)...]
Πατριαρχικές οικογένειες, φυλετικοί καί φατριαστικοί οργανισμοί, καπετανάτα κ.ά. σε διά-
φορες περιοχές (καί στή Β. "Ηπειρο). Σχέσεις μέ άνάλογους οργανισμούς στά Βαλκάνια καί
στήν Ευρώπη. 'Αλβανικές ιδιαιτερότητες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό ((Culture Populaire Albanaise», 1983.

222. Thomo, Pirro. Banesat e hapura në qytetin e Korçës dhe disa problème
të restaurimit të tyre, «Monumentet», Tiranë, 1/1982, f. 91-103 [Οί ά-
νοιχτές οικίες τής πόλης Κορυτσάς καί μερικά προβλήματα σχετικά μέ τήν
έπιδιώρθωσή τους...].
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών «άνοιχτών» σπιτιών τής Κορυτσάς (πόλης). Τό πο-
σοστό τους σέ σύγκριση μέ άλλους τύπους οικιών. Ή άρχιτεκτονική τους. Τά υλικά καί ή
τεχνολογία κατασκευής τους. Διακόσμηση μέ ξύλο, πέτρα κ.ά. Ή παλαιότητα τους. Ή άνάγ-
κη καί οί επιστημονικοί τρόποι έπιδιώρθωσης γιά διαφύλαξη σάν πολιτιστικά μνημεία.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

223. Vasili, Kozma - Gërcaliu, Mustafa. Këngë popullore për Luftën Antifa-
shiste Nacionalçlirimtare dhe ndërtimin socialist, vëllimi i pestë, Insti-
tuti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1982, 884 f. [Δημοτικά τραγούδια γιά
τον 'Αντιφασιστικά Έθνικοαπελευθεωτικόν 'Αγώνα καί τήν οικοδόμηση τοϋ
σοσιαλισμοΰ, έκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού, τόμος πέμπτος...]
Τραγούδια γιά τό Κόμμα 'Εργασίας 'Αλβανίας, γιά τόν 'Αγώνα καί τή μεταπολεμική πε-
ρίοδο (γεγονότα, πρόσωπα), ένάντια στό ρεβιζιονισμό καί ιμπεριαλισμό.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο τοϋ βιβλίου.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

Στά πλαίσια τής σειράς αύτής καί μέ τά ίδια (ή σχεδόν τά ίδια) θέματα καί κριτήρια έχουν
έκδοθεϊ άργότερα καί άλλοι τρεις τόμοι (1982, 1986, 1988).

224. Ciko, Dhimitër. Zhvillimi i mobilerisë në Korçë në fund të shekullit XIX
— fillimi i shekullit XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 281-
291 [Ή έξέλιξη τής έπιπλοποιΐας στήν Κορυτσά στά τέλη τοΰ 19ου καί στις
άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Τά αίτια έξέλιξης τής έπιπλοπο'ί'ας στήν Κορυτσά. Παραδόσεις καί στοιχεία έξέλιξης
(στά είδη παραγωγής, έργαλεϊα, διακόσμηση, ύλικά, τεχνολογία). 'Επιρροές καί έσωτερική
έξέλιξη. Γνωστοί τεχνίτες (άνάλυση τής έργασίας τοΰ Κυριάκου Θέμελη).
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 13/1983.

225. Elezi, Ismet. E drejta zakonore penale e shqiptarëve, Shtëpia Botuese
«Nairn Frashëri», Tiranë, 1983 [To έθιμικό ποινικό δίκαιο τών 'Αλβανών,
Έκδ. Οίκος «Ναΐμ Φρέσερι»... ].

Γενικά γιά τό εθιμικό ποινικό δίκαιο: οί άρχές του, τό περιεχόμενο του, ό χαρακτήρας του,
τά αίτια έπιβίωσης μέχρι άργά στούς 'Αλβανούς.

Κανονισμοί (άγραπτοι νόμοι) τοΰ εθιμικού ποινικοΰ δικαίου γιά οικογενειακές καί κοινωνι-
κές υποθέσεις, σύμφωνα μέ τούς έθιμικούς κώδικες (kanun) τοΰ Λέκ Ντουκαγκίνη, Σκεν-
τέρμπεη, Ίντρίζ Σούλι (Λ ι α π ο υ ρ ι ά).

Πρακτικές διαδικασίες καί έφαρμογή τοΰ έθιμικοΰ ποινικοΰ δικαίου. Ό σχετικά θετικός ρό-
λος του καί τά μειονεκτήματα.

226. Haxhihasani, Qemal. Epika historike, 1, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë, 1983, 494 f. [Ή ιστορική επική ποίηση, 1, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ
Πολιτισμού... ].
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Ό πρώτος τόμος της τρίτης σειράς [Epika historike — 'Επική ιστορική ποίηση) τής γενι-
κής έκδοσης «Άλβανική Λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει ιστορικά δημοτικά τραγούδια άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. Ήπειρο) τής περιόδου 1389-1830. Θεματική καί χρονο-
λογική κατάταξη.

Γενική εισαγωγή γιά τά ιστορικά τραγούδια καί γιά έκεϊνα τής συγκεκριμένης περιόδου.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

227. Haxhihasani, Qemal - Luka, Kolë - Uçi, Alfred - Treska, Misto. Chanson-
nier Epique Albanais, Institut de la Culture Populaire, Tirana, 1983,
456 pp. ['Αλβανικά επικά τραγούδια, εκδ. Ίνσιστούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].
Ανθολογία άλβανικών έπικών τραγουδιών μεταφρασμένων στά γαλλικά. Τραγούδια διαφό-
ρων ειδών (θρυλικά, ιστορικά, μπαλάντες), έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο).
Ειδολογική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τόν πλοϋτο καί τις άξιες τών άλβανικών έπικών τραγουδιών, καθώς καί γιά

τά κριτήρια έκδοσης τοϋ βιβλίου.

Εύρετήρια.

228. Karkanaqe, Pëllumb. Zeja e dërstilës në të kaluarën në Shqipëri, «Etno-
grafia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 365-381 [Τό έπάγγελμα τής νερο-
τρουβιάς στά περασμένα στήν 'Αλβανία...].

Είδη νεροτρουβιών σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. Ήπειρο) καί καιρούς. Ή τεχνολογία
κατασκευής καί λειτουργίας τους. Είδη ύφαντών πού επεξεργαζόταν καί ή τεχνοτροπία έπε-
ξεργασίας. Ή κατάρρευση τοΰ επαγγέλματος μέ τήν άνάπτυξη τής σύγχρονης τεχνολογίας.
Περίληψη στά γαλλικά.

229. Kruta, Beniamin. Polifonia dyzërëshe e Toskërisë, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 1 / 1983, f. 33-58 [Ή διφωνική πολυφωνία τής Τοσκαριάς...].

ΉΤοσκαριά σάν έθνομουσικολογικός χώρος. Τό πολυφωνικό της σύστημα καί οί ίδιαι-
τερότητές του. Ή διφωνία σάν πρώτη φάση πολυφωνίας. Ή διφωνία σέ άντρες καί γυναί-
κες. Τύποι καί παραλλαγές διφωνικών τραγουδιών. Σχέσεις μέ τήν ομοφωνία καί τήν έξε-
λιγμένη πολυφωνία. Σχέσεις μέ τή λιάπικη διφωνία.
Μουσικά παραδείγματα.

230. Miso, Pirro. Bakllamaja në muzikën tonë popullore, «Kultura Popullo-
re», Tiranë, 1/1983, f. 59-72 [Ό μπακλαμάς στή δημοτική μας μουσική...].

Ή τεχνολογία κατασκευής τοΰ μπακλαμά . Μουσικολογικά του δεδομένα. Προέλευση καί
έθνικές ιδιαιτερότητες. Ή λειτουργία του σάν ξεχωριστοΰ οργάνου καί σέ λαϊκές ορχή-
στρες. Τά τραγούδια πού συνοδεύει συνήθως. Οί περιοχές χρήσης του (κυρίως στήν Β.
"Ηπειρο). Γνωστοί μπακλαματζήδες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Παραδείγματα (μέ νότες).

231. Muka, Ali. Vendbanimet dhe ndërtimet popullore në Shpat, «Etnogra-
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fia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 197-254 [Δημοτική διαμονή καί κτήρια
στή Σπάτη...].

Ή Σπάτη σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Τόποι διαμονής (χωριά, συνοικίες) καί
στρουχτούρα τους. Οί οικίες καί ή άρχιτεκτονική τους. "Αλλα δημοτικά κτήρια (εκκλησίες,
στάβλοι, άποθήκες, σχολεία, μύλοι κ.ά.). Παράδοση καί εξέλιξη. Χτίστες. Σχέσεις μέ άλ-
λες περιοχές καί ιδιοτυπίες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 13/1983.

232. Panajoti, Jorgo. Balada popullore dhe historia, «Kultura Polullore», Ti-
ranë, 1/1983, f. 163-189 καί 2/1983, f. 187-202 [Ή δημοτική μπαλάντα
καί ή ιστορία...].

Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής μπαλάντας καί οί διαφορές μέ τά άλλα άφηγηματικά
ε'ίδη τής δημοτικής ποίησης. 'Ιδιαιτερότητες σχετικά μέ τήν άπεικόνισή της ιστορίας. Τύ-
ποι μπαλαντών ώς πρός τήν ποσότητα καί ποιότητα τών ιστορικών στοιχείων. Μέθοδοι καί
κατευθύνσεις μελέτης τής ιστορίας στή μπαλάντα. 'Επαρχιακές ιδιοτυπίες καί μελέτη παρα-
δειγμάτων (καί άπό τή Β. "Ηπειρο).

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1984.

233. Panajoti, Jorgo - Xhagolli, Agron. Fjalë të urta të popullit shqiptar, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1983. 1080 f. [Παροιμίες τοΰ αλβα-
νικού λαοΰ...].

Παροιμίες διαφόρων ειδών, έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. "Ηπειρο). Δίνονται καί
ένδιαφέρουσες παραλλαγές, καθώς καί άναφορές σέ προηγούμενες εκδόσεις. Κατάταξη έννοιο-
θεματική.

Εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ είδους, τις σχέσεις καί τις διαφορές μέ
άλλα μνημεία λόγου (ιδίως μέ τά «μικρά»), τά κριτήρια ταξινόμησης.
Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

234. Pepo, P. - Prifti, V. Veshjet popullore në zonën e Vithkuqit, «Kultura
Popullore», Tiranë, 2/1983, f. 161-168 [Οί λαϊκές φορεσιές στήν περιοχή
τοϋ Βυθκούκι... ].

ΤόΒυθκούκι σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Οί άντρικές καί γυναικείες φορεσιές
(καθημερινές καί επίσημες), τά έξαρτήματα καί ή διακόσμηση τους. Τεχνολογία κατασκευής.
'Εξέλιξη. Σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί ιδιαιτερότητες.
Φωτογραφίες.

235. Rrapaj, Fatos M. Mbledhës të folklorit 3, Këngë popullore nga Çamëria,
Tiranë, 1983, 848 f. [Συλλέκτες Λαογραφίας 3, Δημοτικά τραγούδια άπο τήν
Τσαμουριά, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών (έπικά, λυρικά, μπαλάντες) καί έποχών
άπό τήν Τσαμουριά (Κ ο ν ί σ π ο λ η, Φιλιάτες, 'Ηγουμενίτσα κ.ά. ).
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Ειδολογική και χρονολογική κατάταξη.

'Αρκετά τραγούδια δέν δείχνουν νά είναι δημοτικά (π.χ. μιά μπαλάντα γιά τόν Πύρρο
τής Ηπείρου).

236. Shkodra, Zija. Shkolla popullore e ndërtuesve të Oparit, «Drita», Tira-
në, 28.8.1983, f. 10-11 [Το λαϊκό σχολείο τών οικοδόμων τοϋ Όπάρι...].

Τό Ό π ά ρ ι (Κορυτσά) σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Λίγα γιά τήν ιστορία
του. Παραδοσιακή προετοιμασία (έκμάθηση) χτιστών, λιθογλύπτων, ξυλογλύπτων, ζω-
γράφων.

237. Shkupi, Fatbardha. Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytetin e
Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, «Monumentet», Tiranë. 2/1983,
f. 123-137 [Τό διακοσμητικό στοιχείο τών οικοδομημάτων λατρείας στήν
πόλη Βυθκούκι κατά τούς αιώνες 18ο-19ο...].

Λίγα γιά τήν ιστορία, τόν πολιτισμό, τήν παράδοση τοϋ Βυθκούκι (Κορυτσά) σάν
περιοχής καί πόλης. Τά οικοδομήματα λατρείας (κυρίως έκκλησίες καί μοναστήρια). Ή δια-
κόσμησή τους μέ γλυπτικά (πέτρα, ξύλο), ιχνογραφίες. Τά μοτίβα τών διακοσμητικών. Οί
καλλιτεχνικές τους άξιες.
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

238. Thomo, Pirro. Vështrim historiko-arkitektonik mbi pazarin e Korçës,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 141-179 [Ίστορικο-αρχιτε-
κτονική άνασκόπηση γιά τήν αγορά τής Κορυτσάς...].

Λίγα γιά τήν Κορυτσά στούς τρεις τελευταίους αιώνες. Ή άγορά της (τό παζάρι) σάν
οικονομικό καί πολιτιστικό κέντρο. Οί άρχές, ή εξέλιξη, ή τύχη τής άγορας. Ή άρχιτεκτο-
νική της δομή καί τά οικοδομήματα. Ή άνάγκη γρήγορης καί έπιστημονικής έπισκευής της.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

239. Xhagolli, Agron. Truall me këngë, botim i Shtëpisë Qendrore të Krijim-
tarisë Popullore, Tiranë, 1983, 263 f. ["Εδαφος μέ τραγούδια, εκδ. Κεντρι-
κής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Έθνικό Λαογραφικό Φέστιβαλ τοΰ 'Αργυροκάστρου

(1983). Κατάταξη κατά επαρχίες. Μουσική μεταγραφή.

Εύρετήρια.

240. Dodona, Eftim. Si lindi «dora e drunjtë» — pollamarka, «Përpara»,
Korçë, 1.2.1984 [Πώς γεννήθηκε τό «ξύλινο χέρι» — ή πολαμάρκα...].

Οί γεωργικές παραδόσεις στό Ντεβόλι (Κορυτσά). 'Ιστορικά δεδομένα καί λαϊ-
κές παραδόσεις σχετικά μέ τήν έφεύρεση ένός γεωργικοΰ έργαλείου πού χρησιμοποιείται γιά
θέρισμα σταριοΰ καί ονομάζεται «ξύλινο χέρι» ή «πολαμάρκα» (ϊσως άπό τήν έλληνική λέξη
((παλάμη», μιά πού τό ξύλινο χερούλι τοΰ έργαλείου κρατιέται μέ τήν παλάμη).
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241. Κώτσιας, Βασίλης. Μέ το ακριβό μας Κόμμα (Λαϊκά μειονοτικά τραγούδια),
'Εκδοτικός Οίκος «Να'ί'μ Φράσερι», Τίρανα, 1984, 141 σ.

Τραγούδια (κυρίως άπό τή Δρόπολη) γιά τον Έθνικοαπελευθερωτικόν 'Αγώνα καί τή
μεταπολεμική περίοδο, πού έχουν στο κέντρο τό Κόμμα 'Εργασίας 'Αλβανίας καί τόν 'Ε.
Χότζα.

Ή αύθετικότητά τους φαίνεται ύποπτη.

242. Loli, Kosta. Kabaja me saze, «Kultura Popullore», Tiranë, 2/1984, f. 63-
85 [Ό καμπάς μέ λαϊκές ορχήστρες...].

Χαρακτηριστικά τοϋ μουσικοΰ δημοτικού είδους καμπά, πού έπιχωριάζει κυρίως στή Β.
"Ηπειρο. Ή έπιρροή τής ποιμενικής ζωής. Τά όργανα ορχηστρών πού παίζουν καμπά. Γνω-
στοί όργανοπαϊχτες. Οί καλλιτεχνικές άξιες τοϋ ε'ίδους καί οί αιτίες τής δημοτικότητάς του.
Μουσικολογική άνάλυση παραδειγμάτων διαφόρων τύπων.

243. Sako, Zihni. Studime për folklorin, Instituti i Kulturës Popullore, Ti-
ranë, 1984, 362 f. [Λαογραφικές μελέτες, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολι-
τισμού... ].

Συλλογή λαογραφικών μελετών (κυρίως γύρω άπό τά μνημεία λόγου) πού έχουν γραφτεί
καί έκδοθεϊ πρό τοΰ θανάτου τοΰ συγγραφέα. Μέ τή βιβλιογραφία μας σχετίζονται διατρι-
βές κ.ά. όπως: Εισαγωγή στήν 'Αλβανική λαογραφία, Ή μπαλάντα τής έντοίχισης κλπ.,
πού σημειώθηκαν παραπάνω.

244. Suli, Leonard. Banesa e vjetër fshatare e zonës së Vurgut, «Pasuri e
trashëguar në shekuj», Tiranë, 1984, f. 127 [Ή παλιά χωριάτικη οικία
τοϋ Βούρκου...].

Ό Βοΰρκος σάν έθνογραφική περιοχή. Ή μεγάλη φτώχεια καί καταπίεση στά περα-
σμένα. Περιγραφή τυπικοΰ φτωχόσπιτου καί άλλων τύπων οικίας. Ή άρχιτεκτονική, ή τε-
χνολογία κατασκευής τών οικιών.

245. Shituni, Spiro. Kënga polifonike e Gjirokastrës, «Nëntori», Tiranë, 9/
1984, f. 33-41 [Τό πολυφωνικό τραγούδι τοΰ 'Λργυροκάστρο υ...].

Τό άργυροκαστρίτικο τραγούδι σάν τύπος λιάπικου τραγουδιού μέ τίς ίδιαιτερότητές του
(άργοί ρυθμοί, μακρόσυρτες μελωδίες, βαθιοί τόνοι κ.ά.). Καλλιτεχνικές άξιες. Γνωστοί
τραγουδιστές.

Μουσικολογική έξέταση παραδειγμάτων.

246. Aliu, Skënder. Aspekte të kulturës ilire në krahinën e Kolonjës në shek.
VII-V p.e.s., «Iliria», Tiranë, 2/1985, f. 271-280 [Στοιχεία τοΰ ίλλυρικοΰ
πολιτισμοΰ στήν περιοχή τής Κολωνίας στούς αιώνες 7-5 π.Χ....].

Ή έποχή τοΰ χαλκοΰ, γνωρίσματα της έποχής τοϋ σιδήρου. Οικονομική άνάπτυξη, πολιτι-
σμός, άντιλήψεις, κατά τά εύρήματα σέ επίπεδους καί ομαδικούς τάφους στά χωριά Μ π ο-
ρό β α, Μαλίστι, Βρεπόκα, Κίνα μη. Σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα: Εισαγωγή μεταλ-
λικών δοχείων κ.ά.
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Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

247. Bido, Agim. Vlera artistike të veshjes për gra të Muzinës «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1985, f. 151-158 [Οί καλλιτεχνικές άξίες τής γυναικείας
φορεσιάς τής Μουζίνας... ].

Λίγα γιά τή Μ ο υ ζ ί ν α ("Α γ. Σαράντα) καί τις φορεσιές της. Ή γυναικεία επίσημη
καί καθημερινή φορεσιά. Ή διακόσμηση: μοτίβα (πτηνά, ζώα, φυτά), χρώματα, συνδυα-
σμός μοτίβων καί χρωμάτων, τεχνολογία καί τέχνη. Σχέσεις μέ άλλα χωριά καί ιδιαιτερό-
τητες.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire)), 1986.

248. Bihiku, Ikbal. Qëndisjet në veshjet popullore të qytetit, «Etnografia
Shqiptare», Tiranë, 14/1985, f. 211-222 [Τά κεντήματα στις λαϊκές άστι-
κές φορεσιές...].

Ή αίσθηση τοϋ ώραίου στις άστικές φορεσιές. Ή τεχνολογία, ή τέχνη, τά μοτίβα τών
κεντησμάτων. Ή φύση, ή γεωργία, ή κτηνοτροφία σάν βασικές πηγές μοτίβων. Τά ύλικά
πού χρησιμοποιούνται, τά χρώματα καί οί συνδυασμοί τους.

Μεταξύ τών πόλεων πού διακρίνονται αναφέρονται καί: Μπεράτι, Κορυτσά, 'Αρ-
γυρόκαστρο.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.

249. Bihiku, Ikbal. Thurjet me shtiza dhe zbukurimi i tyre, «Kultura Popul-
lore». Tiranë, 2/1985, f. 73-82 [Τά πλεξίματα μέ βελόνες καί ή διακόσμηση
τους... ].

Παραδόσεις στό πλέξιμο μέ βελόνες (καλτσοβελόνες ) σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. "Η-
πειρο). Ή τεχνολογία, ή τέχνη, τά μοτίβα, οί κλωστές, τά χρώματα. Ή ψυχή τών γυναι-
κών στά πλεχτά.
Σκίτσα.

250. Dhima, Aleksandër. Ecuria kohore e tipareve antropologjike në Kolonjë,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, 14/1985,' f. 295-323 [Ή πορεία κατά
καιρούς τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων στήν Κολώνια...].

Ή έξέλιξή τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων στήν Κολώνια σύμφωνα μέ τά άρχαιο-
λογικά εύρήματα, τά γραπτά δεδομένα, τις παρατηρήσεις στήν ύπαιθρο. Ή κυριαρχία τοϋ
ιλλυρικού διναρικοΰ τύπου.
Πίνακες, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.
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251. Hyso, Riza. Mbi incizimet e para të folklorit shqiptar, «Kultura Popu-
llore», Tiranë, 2/1985, f. 171-177 [Σχετικά μέ τις πρώτες ηχογραφήσεις τής
άλβανικής λαογραφίας...].

'Ηχογραφήσεις δημοτικών κορυτσαίικων τραγουδιών καί μελωδιών άπό τήν «Columbia»
γύρω στά 1920. Ή δημοτικότητα τών ήχογραφημάτων. Οί τραγουδιστές καί οργανοπαί-
χτες. Σύγκριση μέ τή σύγχρονη λαογραφία τής Κορυτσάς.

252. Panajoti, Jorgo. Prozë popullore, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Ti-
ranë, 1985, 228 f. [Δημοτικός πεζός λόγος, 'Εκδοτικός Οίκος Σχολικού Βι-
βλίου...].

'Ανθολογία δημοτικών πεζογραφημάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο).
Ειδολογική κατάταξη. Παραμύθια (φανταστικά, νοβελίστικα, σατιρικά, μύθοι), άνέκδοτα,
θρύλοι, παροιμίες, αινίγματα.
Λογοτεχνικές άναλύσεις.

Γενική εισαγωγή καί εισαγωγικά σημειώματα γιά κάθε είδος.

253. Panajoti, Jorgo. Veçori të poezisë popullore të një krahine, «Nëntori»,
Tiranë, 7/1985, f. 147-157 [Χαρακτηριστικά τής δημοτικής ποίησης μιας
περιοχής...].

Λογοτεχνική άνασκόπηση τής δημοτικής ποίησης τής Σ π ά τ η ς (Έλμπασάν ) μετά ερευ-
νών στήν ύπαιθρο: ή δυναμικότητα τοϋ κάθε είδους, οί άξίες, ή τεχνοτροπία, ή γλώσσα, ό
στίχος, οί ιδιομορφίες σχετικά μέ τις ιστορικές, γεωγραφικές, έθνολογικές, θρησκευτικές ι-
διομορφίες (στενή σχέση μέ τή φύση, μιά κάποια πρωτόγονη, άφελής πνοή καί τεχνοτρο-
πία, ή άρμονία μέσα στήν ποικιλία, ό βαθύς άνθρωπισμός, ή άκραία λιτότητα κ.ά.].

254. Suli, Leonard. Arkitektura e banesës populllre në Rrëzomën e Delvinës,
«Monumentet», Tiranë, 1/1985, f. 105-136 [Ή άρχιτεκτονική τής λαϊκής
οικίας στά Ριζά τοϋ Δελβίνου...].

Ή περιοχή τών Ριζών άπό ιστορική, οικονομική, γεωγραφική, έθνολογική άποψη .Τύ-
ποι καί παραλλαγές οικιών. Τεχνολογία τής κατασκευής τους, άρχιτεκτονική δομή, διακό-
σμηση. Κοινά στοιχεία μέ άλλες περιοχές καί ιδιομορφίες. Οικοδόμοι.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

255. Shituni, Spiro. Stile muzikore të polifonisë labe, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 2/1985, f. 27-41 [Μουσικά στύλ στή λιάπικη πολυφωνία...].

Ή έννοια τοΰ όρου «στύλ». Κοινά γνωρίσματα τής πολυφωνίας στή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. 'Ιδιο-
τυπίες στά στύλ μικροπεριοχών, χωριών, συγκροτημάτων, άτόμων. Μουσικολογική άνάλυ-
ση παραδειγμάτων.

256. Tirta, Mark. Reforma Agrare dhe lëvizjet e popullsisë fshatare, «Kul-
tura Popullore», Tiranë, 2/1985, f. 43-62 [Ή 'Αγροτική Μεταρρύθμιση
και οί μετακινήσεις τοΰ χωριάτικου πληθυσμοΰ... ].
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Ή βαρύτητα τής 'Αγροτικής Μεταρρύθμισης τοΰ 1946. Διαφορές μεταξύ ορεινών καί πε-
δινών περιοχών. Μετακινήσεις άπό έλλειψη γης. Κοινωνικά προβλήματα. Έπιμειξίες πλη-
θυσμών. Ό κίνδυνος έγκατέλειψης ορεινών περιοχών (καί βορειοηπειρωτικών) καί τά μέτρα
αντιμετώπισης του.
Πίνακες καί στατιστικές.

257. Thomo, Pirro. Tiparet urbanistike dhe arkitektonike të fshatit Dardhë -
Korçë, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 14/1985, f. 139-184 [Πολεοδομι-
κά καί άρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τοϋ χωριοΰ Ντάρδα - Κορυτσά...].

Ή Ντάρδα άπό ιστορική, γεωγραφική, οικονομική, πολιτιστική καί έθνογραφική άπο-
ψη (οί άρχές καί ή έξέλιξή της). Πολεοδομία: το κέντρο (έκκλησία, σχολείο), οί λιθόστρωτοι
δρόμοι, οί συνοικίες. Ή τεχνολογία κατασκευής, ή άρχιτεκτονική, ή διακόσμηση, τά έξαρ-
τήματα καί τό έσωτερικό τών σπιτιών. Ή έπίπλωσή τους. Ή επιρροή τής ξενιτιάς καί τών
σχέσεων μέ άλλους λαούς.
Σκίτσα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.

258. Valle folklorike nga Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokasrër, Shtëpia
Qendrore e Krijimtarisë Popullore, Tiranë, 1985, 165 f. [Δημοτικοί χοροί
άπό τό Έθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ 'Αργυροκάστρου — 1983, έκδοση
Κεντρικής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].

'Εκλογή χορών άπό τό άναφερόμενο φέστιβαλ. Περιγραφή, σχήματα καί μουσική τών χο-
ρών. Κατάταξη σύμφωνα μέ τις έπαρχίες (καί αύτές τής Β. Ηπείρου), όπως παρουσιάστη-
καν άπό τά άντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Μεταξύ άλλων: λιάπικος, μουζεκιάρικος, τσάμικος, τοΰ Ίσούφ 'Αράπη, ντεβολίτικος.
Μερικοί χοροί είναι κάπως διαφοροποιημένοι, άκολουθώντας τις άπαιτήσεις τής σκηνής.

259. Arapi, Fatos. Këngë të moçme shqiptare, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë, 1986, 287 f. [Παλιά άλβανικά τραγούδια, Έκδ. Οίκος «Ναίμ
Φράσερι»....].

Συλλογή μέ μελέτες (τρεις) γύρω άπό τήν άλβανική δημοτική ποίηση. Μέ τή βιβλιογραφία
μας σχετίζεται ή διατριβή «Σημειώσεις γύρω άπό τό τραγούδι τοΰ νεκρού άδελφοΰ στήν
άλβανική δημοτική παράδοση» (σ. 5-111).

Ό θρύλος στήν Εύρώπη καί στά Βαλκάνια. Ή ιστορία τής μελέτης του. Θετικά καί άρνη-
τικά σημεία στις μέχρι τώρα έρευνες. Οί τύποι τοΰ τραγουδιού στά Βαλκάνια. Οί δύο τύποι
στούς 'Αλβανούς, ό πρώτος τύπος (ή άνάσταση άπό τά δάκρυα τής μάνας) στή Β. "Ηπειρο.
Ή προτεραιότητα τοΰ τύπου πού κυριαρχούν οί σχέσεις άδελφή-άδελφός. 'Τπαινιγμοί γιά
άλβανική προέλευση τής μπαλάντας, άλλά καί άποδοχή τής ιδιαίτερης συμβολής κάθε λαού.
Στό τέλος τοΰ βιβλίου δίνονται άντιπροσωπευτικές άλβανικές παραλλαγές (σ. 235-286).

260. Çausholli, Agim - Kadia, Refik. Përqasje të disa elementeve të epikës
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sonë legjendare me ato të baladave angleze dhe skoceze, «Çështje te fol-
klorit shqiptar», Tiranë, 2/1986, f. 459-467 [Προσέγγιση στοιχείων τής
επικής θρυλικής μας ποίησης μέ στοιχεία άγγλικών καί σκωτσέζικων παρα-
λογών...].

Παραδείγματα παραπλήσιων σημείων καί προσπάθειες έπεξήγησής τους: άναγνώριση
άντρα-γυναίκας («Hind horn»), άδελφοϋ-άδελφής («Babylon, or Bonnie Banks of For-
die»), αρπαγή νέας, άδελφοκτονία κ.ά. Διαφορές. Σύγκριση μέ διαβαλκανικές (καί ελληνι-
κές) παραλογές. Παραδείγματα καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

261. Doja, Albert. Pasqyrimi poetik i zbukurimit në ceremonial të dasmës,
«Kultura Popullore», Tiranë, 2/1986, f. 37-61 [Ή ποιητική απεικόνιση
τής διακόσμησης στήν τελετή τοΰ γάμου...].

Ή προετοιμασία γιά τήν τελετή τοΰ γάμου στή Ν τ ά ρ δ α τής Κορυτσάς: ή διακό-
σμηση οικιών, δρόμων κλπ., τό στόλισμα τής νύφης καί τοϋ γαμπροΰ, ή φορεσιά τών φίλων
καί συγγενών. Ή άπεικόνισή τής διακόσμησης αύτής στό τραγούδι. Ή αισθητική συνείδη-
ση τών τραγουδιστών.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1987.

262. Dhrimo, Ali. Rreth toponimisë së fshatit Çorraj, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 1/1986, f. 15-24 [Γύρω άπό τήν τοπωνυμία τοΰ χωριοΰ Τσιόρραϊ...]

Σύντομη ίστορικο-εθνογραφική άνασκόπηση τοΰ χωριοΰ Τσιόρραϊ καί τών περίχωρων
("Αγ. Σαράντα). Μακροτοπωνύμια καί μικροτοπωνύμια καί προσπάθειες γιά έτυμο-
λογική έπεξήγηση (μέσω τής άλβανικής, ρωμαϊκής, σλάβικης, τούρκικης κλπ.). Τά τοπω-
νύμια σάν μαρτυρία αύθεντικότητας.

263. Kamani, Hilë. Mbi origjinën dhe motivet e këngëve legjendare shqiptare
dhe boshnjake për Gjergj Elez Alinë, «Çështje të folklorit shqiptar», Ti-
ranë, 2/1986, f. 395-406 [Γύρω άπό τήν προέλευση καί τά μοτίβα τών θρυ-
λικών άλβανικών καί βοσνίων άσμάτων γιά τόν Γκέργκι Έλέζ Άλία...].
'Υποκειμενικότητες ορισμένων συγκριτικών μελετών γιά τό θέμα. Διαφορές μεταξύ «"Αρ-
ρωστος Ντόϊτσιν» καί «Γκέργκι Έλέζ Άλία». Στή βοσνία παραλλαγή ό Γκέργκι υπηρε-
τεί τό Σουλτάνο, ενώ στήν άλβανική — όχι. Τό όνομα τοΰ ήρωα είναι άλβανικής καταγωγής.
Ή άλβανική παραλλαγή είναι πιό παλιά (σύγκριση καί μέ έλληνικές παραλλαγές γιά τόν
Άγιο Γεώργιο).

Περίληψη στά γαλλικά.

264. Kruta, Beniamin. Vështrim tipologjik i polifonisë labe, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 2/1986, f. 3-36 [Τυπολογική άνασκόπηση τής λιάπικης πολυ-
φωνίας... ].

Οί τύποι τών πολυφωνικών τραγουδιών τής Λιαπουριάς. Ό τύπος τριφωνίας χωρίς
ϊσο (πρό ϊσου) σάν τύπος ιδιόμορφος στό χωριό Ντουκάτ (Αύλώνα). Μουσικολο-
γική εξέταση τοΰ τύπου αύτοΰ (μόνον στούς άντρες) καί άνάλυση παραδειγμάτων. Σκέψεις
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γιά τήν άρχαιότητα καί τήν αυθεντικότητα τοϋ τύπου. Σύγκριση μέ στοιχεία πολυφωνίας
πρό ίσου.

'Επανέκδοση γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1987.

265. Mizis, Kostas. Përkime ndërmjet këngëve akritike dhe epikës heroike
shqiptare, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 2/1986, f. 236-239 ['Α-
ναλογίες μεταξύ άκριτικών τραγουδιών καί άλβανικής ήρωικής ποίησης...]
Σχέσεις μεταξύ τών λαών τών Βαλκανίων καί οί συνθήκες δημιουργίας τών ήρωικών άσμά-
των. Ή άνάγκη άντικειμενικών συγκριτικών μελετών. Παραδείγματα έλληνο-αλβανικών
ποιητικών σχέσεων: «Τό Άρμουρόπουλο», «Κόρη καί Σαρακηνός», «Ό Διγενής άκάλεστος
σέ γάμο», «Τό τραγούδι τοΰ Πορφύρη». 'Αναλογίες σέ ποιητικά έκφραστικά μέσα. Διαφο-
ρές. 'Ορισμένα άπό τά τραγούδια πού συγκρίνονται ύπάρχουν καί στή Β. Ήπειρο («Κόρη
καί Τοΰρκος», «Ό Γιάννος άκάλεστος σέ γάμο»).

Περίληψη στά γαλλικά.

266. Panajoti, Jorgo. Epika heroike legjendare dhe proza popullore, «Çështje
të folklorit shqiptar», 2/1986, f. 214-235 [Ή ήρωική επική ποίηση καί ό
δημοτικός πεζός λόγος...].

Ή άνάγκη μελέτης τής λαογραφίας ξεκινώντας άπό τά εσωτερικά της στοιχεία. Ή άνάγκη
συγκριτικών μελετών γιά τις σχέσεις ποίησης-πεζοΰ λόγου. 'Ομοιότητες ή παραλληλισμοί
σέ θέματα, μοτίβα, σκηνές, υποθέσεις, πρόσωπα, «μαγικά μέσα», άρχές δημιουργίας, εθνι-
κά τοπικά (patterns), σχήματα λόγου, ρυθμούς κ.ά.

Διακρίνονται τέτοια στοιχεία ινδοευρωπαϊκά, εύρωπαϊκά, διαβαλκανικά, έλληνο-αλβανικά,
εθνικά. Τά παραδείγματα παίρνονται καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

267. Shituni, Spiro - Xhagolli, Agron. Këngë polifonike labe, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1986, 633 f. [Πολυφωνικά λιάπικα τραγούδια...].

'Ανθολογία πολυφωνικών τραγουδιών διαφόρων ειδών καί έποχών άπό τή Λιαπουριά.
Δίνεται ή ποίηση καί ή μουσική τους (σέ νότες). Μουσικολογική κατάταξη (κατά τύπους
τραγουδιών). Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: τραγουδιστής, συλλέκτης, τόπος καί χρόνος
συλλογής, καταγραφέας μουσικής, άριθ. ταινίας ήχογράφησης.
Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

Σύντομη εισαγωγή γιά τό πολυφωνικό λιάπικο τραγούδι καί τά κριτήρια έκδοσης.

268. Shituni, Spiro - Daja, Ferial - Pano, Natasha. Këngë e melodi nga festiva-
let folklorike kombëtare, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1986,
420 f. [Δημοτικά τραγούδια άπό τά λαογραφικά έθνικά φεστιβάλ, "Εκδοση
'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. Ή-
πειρο) άπό τά φέστιβαλ (κυρίως 1973 καί μετά). Δίνεται ή ποίηση καί ή μελωδία τών τρα-
γουδιών, καθώς καί ή μουσική μελωδιών πού έχουν παίξει ξεχωριστά όργανα ή ορχήστρες.
Μουσικολογική κατάταξη. 'Ενδείξεις γιά συλλέκτες, τραγουδιστές, οργανοπαίχτες, τόπους
προέλευσης, μεταγράφους καί καταγραφείς μουσικής, ταινίες ήχογράφησης.
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Σύντομη εισαγωγή γιά τά κριτήρια επιλογής, ταξινόμησης, μεταγραφής.

269. Shkodra, Zija. Panairet tregëtare në juridiksionin e Pashallëkut të Ja-
ninës, «Studime Historike», Tiranë, 3/1986, f. 157-168 [Τά εμπορικά πα-
νηγύρια υπό τή δικαιοδοσία τοϋ πασαλικιοΰ Ιωαννίνων...].

'Ιστορική καί έθνογραφική πλαισίωση τοϋ προβλήματος. Ρόλος καί λειτουργία τών πανη-
γυριών (κανόνες). Διαβαλκανικά καί έθνικά στοιχεία. Κέντρα πανηγυριών (Ιωάννινα, Ά ρ-
γυρόκαστρο, Δέλβινο κ.α.).
Περίληψη στά γαλλικά.

270. Shkupi, Fatbardha. Zbukurimorja e disa banesave gjirokastrite, «Monu-
mentet», Tiranë, 2/1986, f. 99-125 [Ή διακόσμηση ορισμένων άργυροκα-
στρίτικων οικιών...].

Λίγα γιά τό ένδιαφέρον καί τις ιδιοτυπίες τών άργυροκαστρίτικων οικιών. Ή διάθεση τών
κατοίκων γιά τό ομορφο. Τρόποι έξωραϊσμοΰ: ζωγραφιές, γλυπτικά σέ ξύλο καί πέτρα, άνά-
γλυφα. Τά μοτίβα, τά χρώματα, οί καλλιτεχνικές τους άξίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

271. Agolli. Nexhat. Vallja e kënduar labe, «Skena dhe Ekrani», Tiranë, 1/
1987, f. 45-46 [Ό τραγουδιστός λιάπικος χορός...].

Οί δημοτικοί χοροί στή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. Ή δημοτικότητα τοΰ λιάπικου χοροΰ. Τά χαρα-
κτηριστικά του γνωρίσματα ώς πρός τή δομή, τά βήματα, τόν τρόπο έπικοινωνίας τών χο-
ρευτών, τις μελωδίες, τό ρόλο τοΰ κορυφαίου, τά τραγούδια πού χρησιμοποιούνται. Παλιά
έπικά στοιχεία.

272. Bogdani, Ramazan. Vëzhgime rreth valleve, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 403-428 [Παρατηρήσεις γύρω άπό τούς χορούς...].

Γενικά γιά τούς δημοτικούς χορούς τής Σ π ά τ η ς. 'Αντρικοί καί γυναικείοι χοροί. Οί
περιπτώσεις χρήσης τους. Οί κυριότεροι τύποι καί τά χαρακτηριστικά τους. Τραγουδιστοί
καί ένόργανοι χοροί. Ό ρόλος τών φορεσιών. Παράδοση και έξέλιξη.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

273. Daja, Ferial. Vështrim muzikor për këngët rituale të pranverës, «Shpati
i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 351-366 [Μουσική άνασκόπηση τών ίεροτελε-
στικών τραγουδιών τής άνοιξης...].

Οί γιορτές τής άνοιξης στή Σπάτη (Πρώτη Μέρα τής Άνοιξης, "Αγιος Γεώργιος) καί
ό τρόπος γιορτασμού τους στά περασμένα. Τά τραγούδια πού συνόδευαν τις ίεροτελεστικές
πράξεις κατά τις γιορτές. Οί μελωδίες τών τραγουδιών (μουσική άνάλυση παραδειγμάτων).
Περίληψη στά γαλλικά.

274. Dojaka, Abaz. Struktura e brendshme dhe organizimi i familjes së sot-
me, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 195-206 [Ή εσωτερική δομή καί ή
διοργάνωση τής σύγχρονης οικογένειας...].
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Τό εθνογραφικό ιστορικό της οικογένειας στή Σ π ά τ η. Παραδοσιακοί κανόνες καί έξέλιξη.
Ή κατάρευση τής πατριαρχικής οικογένειας, στοιχεία έπιβίωσής της. Σχέσεις μεταξύ τών
μελών. Οικογενειακός καί κοινωνικός βίος τής γυναίκας.
Πίνακες.

Περίληψη στά γαλλικά.

275. Gjergji, Andromaqi. Disa të dhëna për popullsinë e zonës së Delvinës
në shek. XVI, «Kultura Popullore», Tiranë, 1/1987, f. 195-198 [Δεδομένα
για τόν πληθυσμό τής περιοχής τοΰ Δελβίνου τόν 16ον αιώνα...].
Ξεκινώντας άπό τήν άνθρωπωνυμία καί τοπωνυμία τούρκικων καταλόγων τοϋ 16ου αιώνα,
συμπεραίνει πώς τήν έποχή εκείνη ό πληθυσμός τής περιοχής τοϋ Δελβίνου ήταν μικτός άπό
θρησκευτική άποψη καί μέ άλβανική έθνικότητα.

276. Gjergji, Andromaqi. Organizimi i territorit të fshatrave, «Shpati i Si-
përm», Tiranë, 1987, f. 63-82 [Ή διοργάνωση τοΰ έδαφικοΰ χώρου τών
χωριών...].

Τά χωριά τής "Α νω Σπάτης καί τά σύνορά τους. Μετακίνηση καί έγκατάσταση χω-
ριών. Ή διοργάνωση τοΰ έδαφικοΰ χώρου κάθε χωριοΰ: γή γιά οικοδομήσεις καί κήπους,
καλλιεργήσιμη (γεωργική) γή, λιβάδια. Τό ορεινό έδαφος τής Άνω Σ π ά τ η ς. Ή άνα-
διοργάνωση τοΰ εδάφους μετά τήν κολλεχτιβοποίηση.
Πίνακες, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

277. Kondi, Mitât (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 5, Këngë popullore nga
rethina e Kardhiqit dhe Rrëzomës, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë,
1987, 626 f. [Συλλέκτες Λαογραφίας, 5, Δημοτικά τραγούδια άπό τήν περιο-
χή Καρδίκι καί Ρίζωμα, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ...].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Καρδίκι (Τεπελένι) καί Ρίζωμα (Ά γ.
Σαράντα). Τά τραγούδια είναι διαφόρων ειδών (σχεδόν όλων όσα γνωρίζει ή λαογραφία)
καί έποχών (18ος-20ος αιώνας, τά ιστορικά). Ειδολογική καί χρονολογική κατάταξη. Τά
περισσότερα είναι άγνωστα ή λίγο γνωστά.
Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

Σύντομη εισαγωγή γιά τήν περιοχή, τό τραγούδι της, τό συλλέκτη, τά κριτήρια έπιλογής.

278. Kotherja, Hiqmet. Zakone martese, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f.
231-243 [Ζακόνια γάμου...].

"Εθιμα γάμου τής Άνω Σπάτης στά περασμένα: συμ,πεθεριό, συμβόλαια, προίκα,
προετοιμασία γιά άρραβώνες, τελετή άρραβώνων καί γάμου. Τό ιδιόμορφο τής περιοχής πού
σχετίζεται κυρίως μέ τό Χριστιανισμό της. Κοινά στοιχεία μέ γειτονικές περιοχές. Νέες
έξελίξεις.

Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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279. Kruta, Beniamin. Vështrim për polifoninë, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 301-309 [Ματιές στήν πολυφωνία...].

Μουσικολογική άνασκόπηση της πολυφωνίας τής Άνω. Σ π ά τ η ς: δίφωνη καί τρίφωνη
πολυφωνία, τύποι πολυφωνίας καί παραλλαγές σέ άντρικά καί γυναικεία τραγούδια, χο-
ρούς καί ενόργανες μελωδίες, ή πολυφωνία τής Σπάτης σάν τόσκικης πολυφωνίας, στοιχεία
άρχαιότητας, σχέσεις καί διαφορές μέ άλλες περ ιοχές. Μουσικολογική άνάλυση παραδειγ-
μάτων.

Περίληψη στά γαλλικά.

280. Miso, Pirro. Vegla popullore muzikore, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 367-382 [Μουσικά δημοτικά όργανα...].

Μουσικολογική άνασκόπηση τών μουσικών οργάνων τής Σπάτη: ιστορικά δεδομένα καί
μαρτυρίες τοΰ λαοΰ, τά όργανα πού επιβίωσαν, οί τύποι τών οργάνων, περιγραφή τής τεχνο-
λογίας κατασκευής τους, τών γνωρισμάτων, τής λειτουργίας τους. Αναφέρονται: αύλός,
γκάιντα, ντέφι, ορχήστρες, γιογκάρι (επιμένει ιδίως στό τελευταίο, σάν χαρακτηριστικό
καί παλιό όργανο τής περιοχής, πού πάει νά έξαφανιστεΐ ).
Σκίτσα, φωτογραφίες, μεταγραφές ενόργανων μελωδιών.
Περίληψη στά γαλλικά.

281. Muka, Ali. Banesa popullore e Shpatit, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 95-120 [Ή δημώδης οικία στή Σπάτη...].

'Ιστορικά δεδομένα καί παρατηρήσεις στήν ύπαιθρο, παράδοση καί νέες εξελίξεις. Τύποι
σπιτιών καί παραλλαγές: γενικά γνωρίσματα, άρχιτεκτονική, επίπλωση, έξωραϊσμός, εξαρ-
τήματα. Τεχνολογία οικοδόμησης καί οικοδόμοι. Σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί ιδιοτυπία.
Σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

282. Onuzi, Afërdita. Tekstile popullore, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
163-188 [Λαϊκά υφαντά...].

Μάλλινα, βαμπακερά, σπάρτινα, μεταξωτά υφαντά της Σπάτης. Είδη, τεχνολογία, χρώ-
ματα, καλλιτεχνικές άξιες, μοτίβα. Παράδοση καί εξέλιξη. Έπιρροή τής σύγχρονης τεχνο-
λογίας.

Σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

283. Panajoti, Jorgo. Çështje të poezisë popullore, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 245-279 [Προβλήματα τής δημοτικής ποίησης...].

Τό δημοτικό τραγούδι τής Σπάτης στήν καλλιτεχνική ζωή της περιοχής. Οί πηγές του.
Τά ε'ίδη του καί ή δυναμικότητα τοΰ κάθε είδους. Σχέσεις μέ τήν ποίηση γειτονικών περιο-
χών καί ιδιοτυπίες. Στοιχεία άρχαϊκοΰ ύποστρώματος. Σχέσεις ποίησης καί ιστορίας, εθνο-
γραφίας, θρησκείας, κλίματος, εδάφους. Λογοτεχνική .άνάλυση άντιπροσωπευτικών παρα-
δειγμάτων.
Ποιητικά δείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.
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284. Selimi, Yllka. Zakone të jetës familjare, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 217-230 [Συνήθειες τής οικογενειακής ζωής...].

"Εθιμα άρραβώνων, γάμου, τοκετοϋ, λύπης, οικογενειακών γιορτών, διαφύλαξης ύγείας
κ.ά. στή Σ π ά τ η. Παραδόσεις και εξελίξεις. Σχέσεις μέ τό μικροκλίμα (ιστορικό, θρησκευ-
τικό, γεωγραφικό κλπ.). Θετικά καί άρνητικά, γενικά καί ιδιότυπα στοιχεία.
Περίληψη στά γαλλικά.

285. Starova, Tomorr (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 6, Këngë popullore
nga rrethi i Pogradecit, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 485
f. [Συλλέκτες τής λαογραφίας, 6, Δημοτικά τραγούδια τής επαρχίας Πογρα-
δέτσι, "Εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοϋ Πογραδέτσι. Διάφορα ε'ίδη καί άπό διάφορες
εποχές. Ειδολογική καί χρονολογική κατάταξη. Δίνεται ή ποίηση καί ή μελωδία τών τρα-
γουδιών.

Εισαγωγή (άπό τόν συντάκτη καί έπιμελητή τής έκδοσης R. Hyso) γιά τό τραγούδι τοΰ
Πογραδέτσι, τό συλλέκτη, τά κριτήρια έκδοσης.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

286. Shituni, Spiro. Dukuri novatore në muzikë, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 387-401 [Νέες έξελίξεις στή μουσική...].

Λίγα γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής δημοτικής μουσικής τής Σ π ά τ η. Νέες
ίστορικο-κοινωνικές εξελίξεις καί νέες μουσικές εξελίξεις μετά τόν Δεύτερον Παγκόσμιο
Πόλεμο (ύπογραμμίζονται νέοι ρυθμοί, τόνοι, πολυφωνικές μορφές, ενόργανες μελωδίες κλπ. ).
Μουσικολογική άνάλυση παραδειγμάτων, σύγκριση μέ τήν προπολεμική παράδοση.

287. Shkurti, Spiro. Bujqësia tradicionale - mbjellja e drithrave, «Shpati i Si-
përm», Tiranë, 1987, f. 83-94 [Ή παραδοσιακή γεωργία — ή σπορά τών
σιτηρών],

Ή σπορά τών σιτηρών προπολεμικά στήν Ά ν ω Σ π ά τ η. Καιρός τής σποράς. Είδη

σπαρτών. Προετοιμασία σπόρου, γής, έργαλείων. Συνήθειες καί προλήψεις σχετικά μέ τή

σπορά. Παρακολούθηση τών σπαρτών. Νέες εξελίξεις καί τεχνολογία, ιδίως μετά τήν κολ-

λεχτιβοποίηση.

Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

288. Shkurti, Spiro. Delvina dhe rrethina e saj në shek. XV-XVI, «Kultura
Popullore», Tiranë, 2/1987, f. 95-112 [To Δέλβινο καί ή περιοχή του στούς
αιώνες 15ο-16ο...].

Ή έπέκταση τής περιοχής τοΰ Δ ε λ β ί ν ο υ. 'Ιστορικά δεδομένα. Ή οικονομική, έθνογρα-
φική, δημογραφική, πολιτιστική του κατάσταση στούς άναφερόμενους αιώνες σύμφωνα μέ
τούρκικους καταλόγους καί άλλα γραπτά δεδομένα. Τό βάρος τής τούρκικης κατοχής καί ή
άρχή ύποχώρησης τοΰ παραδοσιακού στοιχείου.
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289. Shkurti, Spiro. Yurgu. Yështrim etnografik (monografi). Botim i Insti-
tutit të Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 231 f. [Ό Βούρκος. 'Εθνογρα-
φική ανασκόπηση (μονογραφία). "Εκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].
'Ιστορική άνασκόπηση: Ό Βούρκος σάν ιλλυρική περιοχή (άναφορά στο Θουκυδίδη), ή
έλλειψη πλουσίων δεδομένων άπό τήν ιλλυρική έποχή μέχρι τόν 17ον αιώνα, ό Βούρκος σάν
περιοχή κατοικημένη κυρίως άπό 'Αλβανούς τον 17ον καί 18ον αίώνα, ερχομός 'Ελλήνων
στήν περιοχή (άναφορά στούς Pouquevile, Τσελεπή, Π. 'Αραβαντινό, τούρκικους κατα-
λόγους ).

Ή γεωργία καί ή κατάσταση τών γεωργών πριν καί μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οί φορεσιές: άντρικές (μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλότες) καί γυναικείες (μέ διπλάρι καί
άλαντζιά ).

Οί οικίες: τά έξαρτήματα, τό έσωτερικό.
'Αλλαγές μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πίνακες, σκίτσα, φωτογραφίες.

290. Tirta, Mark. Shpati në vështrim etnokulturor, «Shpati i Sipërm», Tira-
në, 1987, f. 11-28 [Ή Σπάτη άπο έθνοπολιτιστική άποψη...].

'Ιστορικά δεδομένα γιά τή Σ π ά τ η (παλιά της ονομασία, άλλαγή τής ονομασίας κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους καί τής τούρκικης κατοχής, ετυμολογία τοϋ σύγχρονου ονόματος, με-
τακινήσεις συνόρων τής περιοχής). Ή παλιά Σπάτη σάν οικονομικό, θρησκευτικό, πολιτι-
στικό κέντρο. 'Εξελίξεις κατά καιρούς, ιδίως μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή
κρυπτωνυμία.

Τά κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σάν έθνογραφική περιοχή. Μικροπεριοχές, χω-
ριά καί έξέλιξή τους.

291. Tirta, Mark. Ndënjësi dhe lëvizje të popullsisë në Shpat të Elbasanit,
«Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 29-62 [Διαμονή καί μετακινήσεις πλη-
θυσμού στή Σπάτη τοϋ 'Ελμπασάν... ].

Διάθεση γιά παντοτινή διαμονή καί άντίφαση μέ τις συνθήκες (τό όρεινό έδαφος τής "Α ν ω
Σ π ά τ η ς ). 'Επιμονή γιά έπωφέλεια άπό τις συνθήκες κατά τήν τουρκοκρατία. Διάθεση γιά
μετακινήσεις (ζητώντας γή, έργασία κ.ά.) μετά τό 1912, ιδίως μετά τό 1945. Μετακινήσεις
γιά πολιτιστικο-εκπαιδευτικούς λόγους. 'Αντιμετώπιση τοΰ κινδύνου έγκατάλειψης τής
περιοχής.

Πίνακες, στατιστικές.
Περίληψη στά γαλλικά.

292. Thomo, Pirro - Martini, Gjergji. Teknologjia popullore, «Shpati i Sipërm»,
Tiranë, 1987, f. 120-162 [Λαϊκή τεχνολογία...].

Ό ρόλος τής λαϊκής τεχνολογίας στή Σπάτη τών περασμένων. 'Επιρροή τής εξελιγ-
μένης τεχνολογίας. Στοιχεία επιβίωσης τών παραδόσεων. 'Αναλυτική περιγραφή άλευρό-
μυλου καί συσκευής νεροπρίονου.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.



236

Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

293. Xhagolli, Agroii. Vështrim i përgjithshëm për prozën popullore, «Shpati
i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 281-300 [Γενική άνασκόπηση τοϋ πεζοϋ δημο-
τικού λόγου...].

Ό δημοτικός πεζός λόγος στήν καλλιτεχνική ζωή τής Άνω Σ π ά τ η ς. Ή δυναμικό-
τητα τοϋ κάθε είδους. Τά α'ίτια άποχώρησης τόΰ φανταστικού παραμυθιού. Καλλιτεχνικές
άξίες καί ιδιοτυπία τοϋ πεζοϋ λόγου. 'Ιστορικά, γλωσσικά καί έθνογραφικά στοιχεία.
Δείγματα γιά κάθε είδος.
Περίληψη στά γαλλικά.

294. Zdruli, Koci (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 4, Folklor nga Devolli i
Sipërm, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 563 f. [Συλλέκτες
τής λαογραφίας, 4, Λαογραφία άπό τό "Ανω Ντεβόλι, εκδ. Ινστιτούτου Λαϊ-
κού Π ολιτισμοϋ... ].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών (επικά, λυρικά, μπαλάντες), παραμυθιών, μύθων, θρύλων,

άνεκδότων, παροιμιών, αινιγμάτων άπό τό'Άνω Ντεβόλι (Ντάρδα, Κυτέζα,

Σ ι ν ί τ σ α κ.ά.). Τά περισσότερα είναι τραγούδια γάμου καί ερωτικά.

Ειδολογική κατάταξη. Μερικά τραγούδια δίνονται μέ τή μελωδία τους.

Εισαγωγή άπό τόν συντάκτη καί έπιμελητή τής έκδοσης Riza Hyso γιά τό τραγούδι κλπ.

τής περιοχής, τις άξίες τοΰ βιβλίου, τήν έργασία τοΰ συλλέκτη.

Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

295. Dhima, Aleksandër. Vështrim antropologjik në zonën e Vakëfeve, «Et-
nografia Shqiptare», 16/1988, f. 247-268 ['Ανθρωπολογική άνασκόπηση
τής περιοχής τών Βακουφιών...].

Ή έπέκταση τής περιοχής Βακουφιών (Βυθκούκι, Τρέσκα, Τρεμπίτσκα, Στρατομπέρ-
δα - Κορυτσά). Λίγα γιά τήν ιστορία καί τήν εθνογραφία της.

Παρατηρήσεις καί μετρήσεις σκελετών άρχαιολογικών χώρων καί σύγχρονων ανθρώπων
στήν ύπαιθρο.

Ή ιλλυρική συνέχεια τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων. Ή κυριαρχία τοΰ διναρικοΰ τύ-
που. Στοιχεία πολιτισμού καί έξέλιξης στά πλαίσια τοΰ ίλλυρο-αλβανικοΰ φύλου.
Πίνακες, στατιστικές, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

296. Gjergji, Andromaqi. Veshjet shqiptare në shekuj (monografi), Instituti
i Kulturës Popullore, Tiranë, 1988, 288 f. [Οί άλβανικές φορεσιές στούς
αιώνες (μονογραφία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Εισαγωγή γιά τό σκοπό τοΰ έργου καί τό ιστορικό τοΰ θέματος, γιά τό ρόλο, τή σημασία
καί τις μεθόδους μελέτης τών φορεσιών, γιά τά δεδομένα.

Τά κριτήρια ταξινόμησης τών φορεσιών. Τύποι άντρικής καί γυναικείας φορεσιάς. Ή φο-
ρεσιά μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλότες, τζουμπλέτα (είδος μακριοΰ μάλλινου φουστανιοΰ),
πουκάμισο, άλατζιά, διπλάρη κ.ά. Τά εξαρτήματα, παραλλαγές, τόπος χρήσης, διακόσμηση,
καλλιτεχνικές άξίες, τεχνολογία κατασκευής, εξέλιξη κάθε τύπου καί παραλλαγής.
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Συγκρίσεις μέσα καί έξω 'Αλβανίας.

Ή μελέτη συμπεριλαμβάνει καί τις φορεσιές τοϋ βορειοηπειρωτικού λαογραφικού χώρου.
Σκίτσα, φωτογραφίες.

297. Haxhihasani, Qemal - Vasili, Kozma. Lirika populllre 1, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1988, 796 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση 1, εκδ.
'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Ό πρώτος τόμος τής τέταρτης σειράς (Lirika popullore — Δημοτική λυρική ποίηση) τής
γενικής έκδοσης «Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει τραγούδια ίεροτελεστικά
καί έργασίας άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο).

Κατάταξη σύμφωνα μέ τις έτήσιες παραδοσιακές γιορτές καί δουλειές (στή γεωργία,
κτηνοτροφία, οικία).

Εισαγωγή άπό τόν Q. Haxhihasani γιά τήν λυρική ποίηση στή γενικότητα καί γιά τήν
ίεροτελεστική καί δουλειάς ξεχωριστά.

Λεξιλόγιο, εύρετήρια, λίγα δείγματα τραγουδιών μέ τή μελωδία τους.

298. Νίκας, Βασίλης. Δημοτικά τραγούδια τής 'Ελληνικής Μειονότητας, 'Εκδοτικό
«Ναΐμ Φράσερι», Τίρανα, 1988, 444 σελ. 'Επιμέλεια και σημειώσεις Σταύ-
ρου Ντάγιου, εισαγωγή Φώτου Μάλιου.

Συλλογή τραγουδιών άπό τή Δ ρ ό π ο λ η, τόν Βοΰρκο, τά Ριζά (Θεολόγο).
Κατάταξη: Α'. Θρύλοι. Β'. 'Ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια. Γ'. Τραγούδια τής ξενιτιάς.
Δ'. Λυρικά τραγούδια. Ε'. "Αλλα μοτίβα τοΰ παρελθόντος. ΣΤ'. Τοΰ 'Εθνικοαπελευθερω-
τικοΰ 'Αγώνα καί τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

'Αρκετά τραγούδια δέν δείχνουν νά είναι δημοτικά (ιδίως στό τελευταίο κεφάλαιο), ένώ άλ-
λα είναι παραποιημένα.

Στήν εισαγωγή γίνεται λόγος γιά τόν πλούτο, τήν ποικιλία, τις άξιες, τήν έξέλιξη τής δημο-
τικής έλληνικής ποίησης στήν 'Αλβανία.

299. Panajoti, Jorgo - Bogdani, Ramazan. Larisë: Një sofër e folklorit grek
(Duke ndjekur shfaqjet e disa grupeve në Kongresin Ndërkombëtar për
studimin e koreografisë popullore në Greqi), «Drita», Tiranë, 11.9.1988,
f. 14-15 [Λάρισα: Συμπόσιο τής Έλληνικής λαογραφίας (Παρακολουθώντας
τις έκδηλώσεις μερικών συγκροτημάτων κατά τό Διεθνές Συνέδριο "Ερευνας
τών δημοτικών χορών στήν 'Ελλάδα)...].

'Εντυπώσεις άπό τις εκδηλώσεις δημοτικών έλληνικών συγκροτημάτων στή Λάρισα (Αύ-
γουστος, 1988). Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί καλλιτεχνικές άξιες τών έλληνικών δημοτικών
τραγουδιών, χορών, μελωδιών, ένδυμασιών. Κοινά σημεία καί παραλληλισμοί μέ τήν άλβα-
νική (ιδίως βορειοηπειρωτική ) λαογραφία.

300. Panajoti, Jorgo - Xhagolli, Agron - Doja, Albert. Proza popullore 6, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1988, 580 f. [Δημοτικός πεζός λόγος
6, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτίσμοΰ...].
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Ό έκτος τόμος της πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «'Αλβανι-
κή λαογραφία». Περιλαμβάνει πεζά άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο
(Σπάτη, Κρυτσά, "Αγ. Σαράντα κλπ.).

Κατάταξη: φανταστικά, νοβελίστικα, σατιρικά παραμύθια, μύθοι. Ή υλη κάθε κεφαλαίου
κατατάσσεται κατά τό συλλέκτη καί τό θέμα. Δίνονται καί παραλλαγές.
Σύντομη εισαγωγή γιά τό δημοτικό πεζό λόγο, τό περιεχόμενο καί τά κριτήρια σύνταξης
τοϋ βιβλίου (μετάφρ. τής εισαγωγής στά γαλλικά).
Λεξιλόγιο, εύρετήρια, πίνακες.

301. Vasili, Kozma - Pano, Natasha. Lirika popullore 2, Instituti i Kulturës
Popullore, Tiranë, 1988, 520 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση 2, εκδ. Ινστι-
τούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Ό δεύτερος τόμος τής τέταρτης σειράς («Δημοτική λυρική ποίηση») τής γενικής έκδοσης
«Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει νανουρίσματα (καί άλλα τραγούδια πού σχετί-
ζονται μέ αύτά - τοκετού, οικιακών γιορτών γιά τά μωρά, χαϊδευτικά τραγούδια κ.ά. ) άπό
διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

Κατάταξη: τραγούδια τοκετού καί λεχωνίας, νανουρίσματα γιά άγόρια, νανουρίσματα γιά
κορίτσια, παιδικών γιορτών, χαϊδευτικά τραγούδια. Δίνονται καί παραλλαγές.
Σύντομη εισαγωγή γιά τό είδος.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

302. Cabanes, Pierre. La femme dans les inscriptions antiques de Bouthrotos,
«L'Ethnographie», nr. 106 (numéros special). L'Albanie, t. LXXXV, 2,
Paris, 1989, p. 13-22 [Ή γυναίκα στις άρχαϊες επιγραφές τοΰ Βουθρωτοΰ... ].

Ή γυναίκα σέ άρχαϊα γλυπτικά, μωσαϊκά, έπιγραφές τοΰ Βουθρωτοΰ. Τεχνολογία, τέ-
χνη, άξιες. Μαρτυρίες γιά τήν προσωπικότητα τής γυναίκας, τή φορεσιά, τήν κόμωσή της,
τις οικογενειακές σχέσεις.

303. Haxhihasani, Qemal. Balada e Tanës dhe disa përkime ballkanike të
saj, «Çështje të folklorit Shqiptar», 4/1989, f. 3-49 [Ή μπαλάντα τής Τά-
νας καί διαβαλκανικοί της παραλληλισμοί...].

Ή δυναμικότητα της μπαλάντας καί οί περιοχές πού διατηρείται (άναφέρονται καί βορειο-
ηπειρωτικές περιοχές). Σχέσεις μέ τή λατρεία τοΰ αύλοΰ (φλογέρας). Παλιά ύποστρώματα
καί νέα έπιστρώματα. Οί τύποι της στούς 'Αλβανούς. Ή θεματική καί καλλιτεχνική δομή.
Σύγκριση μέ άνάλογους τύπους τής Βαλκανικής Χερσονήσου, κοινά σημεία καί ιδιαιτερό-
τητες. Συμβολή τοΰ κάθε λαοΰ.
'Αντιπροσωπευτικά άλβανικά δείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

304. Κατσαλίδας, Γρηγόρης. Κυριακή, ήμέρα γάμου και χαράς (Οί παραδόσεις
μας), «Λογοτεχνικό Λαϊκό Βήμα», 'Αργυρόκαστρο, 'Ιούνης 1989, σ. 3-7.
Παραδοσιακός γάμος στή Λεσινίτσα καί σέ άλλα χωριά τοΰ Θεολόγου: άρραβώνες, προ-
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ετοιμασία, τελετή τοϋ γάμου, στόλισμα νύφης καί γαμπροΰ, ενδυμασία τών συμμετεχόν-
των, προίκα, χοροί, τραγούδια.
'Αποσπάσματα τραγουδιών.

305. Kruta, Beniamin. Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë Jugore (Tipologjia),
Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë. 1989,358 f. [Ή δίφωνη πολυφωνία
της Νοτίου 'Αλβανίας (Ή τυπολογία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμού... ].

Γενικά γνωρίσματα τής δημοτικής άλβανικής πολυφωνίας, βαρύτητα, άξίες καί επέκταση
αύτής. Ή διφωνία σάν ή πρώτη βαθμίδα καί άρχή τής πολυφωνίας. Ή θέση τής διφωνίας,
τό πέρασμα διαφωνίας σέ διφωνία.

Τύποι διφωνίας: λιάπικη καί τόσκικη. Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Παραλλαγές τοΰ
κάθε τύπου σέ άντρες, γυναίκες καί ενόργανη μουσική. Ή δομή τους. Παράδοση καί νέες
εξελίξεις στή στρουχτούρα καί τό ΰφος .Περιοχιακές ιδιοτυπίες.
Πίνακες, σκίτσα, μουσικά παραδείγματα.

306. Panajoti, Jorgo. Manifestim i bukur i një arti të madh, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 1/1989, f. 3-11 ["Ομορφη εκδήλωση μιας μεγάλης τέχνης...].
'Αξιολόγηση τοΰ Λαογραφικοΰ Φεστιβάλ στό 'Αργυρόκαστρο (1988). Ή βαρύτητα τών
φεστιβάλ γιά τή λαογραφία (καί σάν επιστήμη). Ή παράδοση καί οί νέες έξελίξεις τής λαο-
γραφίας στό Φεστιβάλ τοΰ 1988. Ή συμβολή τών συγκροτημάτων κάθε περιοχής (καί της
Β. Ηπείρου). Ή άναλογία μεταξύ ειδών τής λαογραφίας. Ή αύθεντικότητα καί οί παρα-
ποιήσεις ή διαστρευλώσεις. Ή άνάγκη προσοχής μέ τή λαογραφία πού βγαίνει στή σκηνή.

307. Panajoti, Jorgo. Sinkretizmi poezi-koregrafi në vallet popullore shqi-
ptare, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 4/1989, f. 51-69 [Ό συγ-
κρητισμός ποίηση-χορογραφία στούς άλβανικούς δημοτικούς χορούς...].

Ή άνάγκη μελέτης τοΰ χοροΰ σάν άκέραιου καλλιτεχνικοΰ έργου, μέ συστατικά: λόγος, οργα-
νωμένη κίνηση, ήχος, δραματικό στοιχείο. Οί τύποι τών άλβανικών χορών κατά τή συμμε-
τοχή τών συγκρητικών στοιχείων. Ή δυναμικότητα τών τύπων αύτών σέ διάφορες περιοχές
(καί στή Β. "Ηπειρο). Τό νόημα τοΰ χοροΰ σάν νόημα όλων τών συγκρητικών στοιχείων
καί τοΰ υπονοούμενου τή στιγμή παράστασης συγκεκριμένου χοροΰ άπό συγκεκριμένα πρό-
σωπα (άναλογία δυνατότητα-πραγματοποίηση, competence-performance).

308. Thomo, Pirro. Korça, urbanistika dhe arkitektura, Instituti i Kulturës
Popullore, Tiranë, 1989, 272 f. [Ή Κορυτσά, πολεοδομία καί άρχιτεκτονι-
κή, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

Μονογραφία γιά τήν Κορυτσά. Δεδομένα γιά τά πρώτα βήματα τής πόλης καί τήν ιστο-
ρία της. 'Ανάπτυξη ιδίως μετά τόν 18ον αιώνα, σέ συναγωνισμό μέ τή Μοσχόπολη. Πολεο-
δομία (κέντρο, συνοικίες, δρόμος ΰδρευση κ.ά.). 'Αρχιτεκτονική: οικίες (τύποι, παραλλαγές,
αύλές, διακόσμηση). Νέες έξελίξεις.
'Επιρροές, ιδιοτυπίες, άξίες, μνημεία, έπιδιορθώσεις.
Πίνακες, στατιστικές, σκίτσα, φωτογραφίες.
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309. Brandl, Rudolf M. «Diafonia e luhatur» në Epir dhe stile të ngjashme
në Shqipëri nën dritën e psikoakustikës, «Kultura Popullore», Tiranë,
1/1990, f. 59-63 [«'H ταλαντευόμενη διαφωνία» στήν "Ηπειρο καί ανάλογα
στύλ στήν 'Αλβανία υπό τό φακό τής ψυχοακουστικής...].

«Ή ταλαντευόμενη διαφωνία» σάν αρχαϊκή πολυφωνία μέ διακυμάνσεις 30-50 Hz.Στοιχεία
τέτοιας διαφωνίας στήν "Ηπειρο (Ελλάδα) καί Νότια 'Αλβανία (Β. "Ηπειρος). Πηγή της
διαφωνίας αυτής — οί ήχοι της καμπάνας (ψυχολογική έπιρροή). Μαρτυρία: ό όρος këm-
borë (ή καμπάνα), οί ήχοι στις καμπάνες τοϋ 'Αγίου "Ορους, στις όποιες ή διακύμανση
είναι 13-16 Hz (σάν στή δημοτική διαφωνία).

310. Haxhihasani, Qemal. Epika historike 3, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë, 1990, 574 f. [Ή δημοτική έπική ποίηση 3, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοϋ
Πολιτισμού...].

Ό τρίτος τόμος της τρίτης σειράς («Ή δημοτική ιστορική έπική ποίηση») τής γενικής έκ-
δοσης «Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει ιστορικά δημοτικά τραγούδια τής πε-
ριόδου 1912-1939 άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο Ήπειρο). Θεματική καί χρο-
νολογική κατάταξη. Δίνονται καί παραλλαγές.

Εισαγωγή γιά τό ιστορικό τραγούδι τής άναφερόμενης περιόδου, τις άξίες του, τά κριτήρια
επιλογής καί σύνταξης.
Λεξιλόγιο, πίνακες, ευρετήρια.

311. Ibrahimi, Feim. Aspekte të shfrytëzimit të muzikës popullore polifonike
në veprat e kompozitorëve bashkëkohorë shqiptarë, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 1/1990, f. 56-58 [Στοιχεία χρησιμοποίησης τής δημοτικής
πολυφωνικής μουσικής στό Ιργο σύγχρονων αλβανών μουσικοσυνθετών...].
Αίτιες τοΰ φαινομένου: διάθεση γιά έθνική ιδιοτυπία. 'Επιτυχίες, μεταξύ άλλων: συμφωνίες
τοϋ Σ. Κούστα (Α ύ λ ώ ν α), ραψωδία τοΰ Θ. Γκάκι (Κορυτσά), «Ραψωδικό Έπος»
τοΰ Κ. Λιάρο (Α ύ λ ώ ν α), τραγούδια τοΰ Χρ. Κόνο (Κορυτσά).

Στοιχεία δημοτικής μουσικής συναντιούνται: στή μελωδία, άρμόνία, ρυθμούς, πλοκή φωνών.
'Ανάγκη καί δυνατότητα μεγαλύτερης προσοχής.

312. Kruta, Beniamin. Vendi i polifonisë shqiptare në polifoninë ballkanike,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1990, f. 11-34 [Ή θέση τής άλβανικής
πολυφωνίας στή βαλκανική πολυφωνία...].

Ή βαλκανική πολυφωνία σάν άρχαϊος βαλκανικός πολιτισμός. 'Εξέλιξη κατά τούς αιώνες.
Ή 'Αλβανία σάν ένας άπό τούς πιό πλούσιους καί εξελιγμένους πολυφωνικούς χώρους. Ό
άλβανικός πολυφωνικός χώρος: Στρούγκα-Τ σ α μ ο υ ρ ι ά. Τύποι άποκρυσταλλωμένης
πολυφωνίας. Ή σύγχρονη άλβανική πολυφωνία σάν συνέχεια τοΰ ίλλυρικοΰ πολιτισμού.

313. Tirta, Mark. Nga simbolika në artin e zbatuar popullor, «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1990, f. 91-113 ['Από τή συμβολική στή δημοτική έ-
φαρμοσμένη τέχνη...].
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Τά αίτια χρήσης τών συμβόλων, ό ρόλος καί ή έξέλιξή τους (άρχές, άποκρυστάλλωση, άλ-
λαγές, έθνικές ιδιαιτερότητες). Σύμβολα σε πέτρα, ξύλο, μέταλλα, ύφαντά (ήλιος, σελήνη,
αστέρι, αετός, σταυρός, φίδι κ.ά.). 'Ιστορικές, έθνολογικές και καλλιτεχνικές άξιες. Δυναμι-
κότητα καί ιδιοτυπίες σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. Ήπειρο).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

314. Agolli, Nexhat. Vështrim mbi strukturen e valleve epike shqiptare,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1991, f. 147-166 ['Ανασκόπηση γύρω άπό
τή δομή τών άλβανικών έπικών χορών...].

Ή έννοια τού δρου «έπικός χορός» καί οί συνθήκες δημιουργίας καί άποκρυστάλλωσής του.
Τύποι έπικών χορών σέ διάφορες περιοχές (γιά τή Β. "Ηπειρο άναφέρονται ό άντρίκειος
λιάπικος, ό ντεβολίτικος (Κ ο ρ υ τ σ ά), ό άντρίκειος μουζεκιάρικος, ό τσάμικος κ.ά.). Ή
στρουχτούρα τών χορών αύτών ώς πρός τΙς κινήσεις καί τόν τρόπο κατάταξης τών χορευτών.
Σκίτσα, φωτογραφίες.

315. Bograni, Ramazan. Tipologjia e vallëzimit popullor shqiptar sipas sho-
qërimit muzikor, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 131-136 [Ή τυπολογία
τών άλβανικών δημοτικών χορών σύμφωνα μέ τή μουσική τους συνοδεία...].
Σχέσεις χορός-μουσική διά μέσου τοΰ ρυθμοΰ, χοροί χωρίς μουσική, μέ συνοδεία παραμου-
σικών οργάνων (σφύριγμα, πέτρες, κουδούνια κ.ά.), μέ φωνητική μουσική (μέ τραγούδια
a capella), μέ ένόργανη μουσική, μέ τραγούδι καί ένόργανη μουσική. Παραδείγματα άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. Αλβανία).

316. Duka, Ferit. Zejtaria në qytetin e Beratit (shek. XVII-XVIII), «Studi-
me Historike», 1/1991, f. 131-151 [Ή χειροτεχνία στήν πόλη Μπεράτι
(17ος - 18ος αιώνας)...].

Τό Μ π ε ρ ά τ ι σάν μία άπό τις πιό άρχαΐες καί γνωστές πόλεις. Οί πολιτιστικές, ιστορι-
κές καί οικονομικές του παραδόσεις. Ή χειροτεχνία κατά τό 17ο καί 18ο αιώνα, ό οίκονομι-
κο-κοινωνικός της ρόλος, οί σχέσεις μέ άλλες πόλεις καί μέ τήν ύπαιθρο.

317. Durham, Edith. Brenga e Ballkanit, Shtëpia Botuese «8 Nëntori», Tiranë,
1991, 584 f. [Ό καημός τών Βαλκανίων, 'Εκδοτικός Οίκος «8 Νοέμβρη»... ].
Μετάφραση στά άλβανικά άποσπασμάτων άπό τά έργα τής έγγλέζας έθνογράφου: The Bur-
den of the Balkans (1905), High Albania (1909), The Strangle for Scutari (1914),
Twenty years of Balkan Tangle (1920), Some Tribal Origins Laws and Customs of
Balkans (1928), Through the Landns of the Serb (1904).

Μεταξύ άλλων: Ή ιστορία τών λαών, Ό 'Αλβανός, 'Από τό Μοναστήρι στό Τεπελένι,
Άπό τό Τεπελένι στό 'Ελβασάνι, Ή Μακεδονία κατά τά έτη 1903-1904, Έθιμα.

318. Hotova, Myslim. Endja e pëlhurës në Berat, «Kushtrimi», 11.4.1991, f.
4 [Ή υφαντουργία στό Μπεράτι...].

Σύντομο άρθρο γιά τήν ύφαντική παράδοση στό Μπεράτι, είδη ύφαντών, πρώτης ύλης,
τεχνολογία, έξέλιξη.
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319. Kruta, Beniamin. Burdoni-isua në polifoninë shqiptare dhe disa Çështje
të etnogjenezës, «Kultura Popullore», 1/1991, f. 51-72 [Ό ίσος στήν αλ-
βανική πολυφωνία καί μερικά προβλήματα τής έθνογένεσης...].

Ό ρόλος τοϋ ϊσου στό πολυφωνικό τραγούδι της Νοτίου 'Αλβανίας (στηρίζει τή βάση, συμ-
βάλλει στή δημιουργία ομαδικής πνοής καί αρμονίας), τά ε'ίδη ίσου κατά τόν τύπο τοΰ τρα-
γουδιοΰ, ή προέλευση καί άρχαιότητά του σάν μαρτυρία τής ιλλυρικής καταγωγής τών 'Αλ-
βανών.

320. Kruta, Beniamin. Tipare të përbashkëta dhe dallime krahinore të poli-
fonisë shqiptare, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 31-48 καί 1-2/1992, f.
3-15 [Κοινά χαρακτηριστικά καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες τής άλβανικής πολυ-
φωνίας...].

Οί πολυφωνικές παραδόσεις στή Ν. 'Αλβανία, ή διάταξη τής ομάδας τών τραγουδιστών, ή
ορολογία, ή διάταξη καί ή συνεργασία τών φωνών σύμφωνα μέ τόν τύπο τοΰ τραγουδιοΰ,
οί τύποι μελωδίας, οί ρυθμοί, ή άντίστιξη, ή άρμονία σέ διάφορες περιοχές.

321. Loli, Kosta. Polifonia në formacionet popullore instrumentale të Shqi-
përisë së jugut, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 117-130 [Ή πολυφωνία
στά λαϊκά συμπλέγματα μουσικών οργάνων τής Νοτίου 'Αλβανίας...].

Ή έξέλιξη άπό άπλές συνενώσεις δύο οργάνων μέχρι άρκετά πλατιά συμπλέγματα, ή συ-
νεργασία τών όργάνων, οί σχέσεις φωνητική-ένόργανη μουσική, οί κυριότεροι τύποι ένόργα-
νης μουσικής (καμπάς, μοιρολόγι, συνοδεία χορών καί τραγουδιών), οί κυριότερες έστίες
(Πρεμετή, Κολώνια, Κορυτσά, Πογραδέτσι, Μουζεκιά, 'Αργυ-
ρόκαστρο, Δέλβινο, "Αγ. Σαράντα), γνωστές ορχήστρες καί οργανοπαίχτες,
ομοιότητες καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες, παραλληλισμοί μέ τή Νότιο "Ηπειρο.

322. Mbi thesarin e artit popullor të Çamërisë — Intervistë e kryeredaktorit
Kiço Blushi me studiuesin Fatos Mero Rrapaj, «Nëntori», 3/1991, f. 3-
12 [Γύρω άπό τό θησαυρό τής λαογραφίας τής Τσαμουριας — Συνέντευξη
τοϋ άρχισυντάκτη Κίτσιο Μπλιούσι μέ τόν ερευνητή Φάτος Μέρο Ράπαϊ...].
Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί άξιες τής άλβανικής λαογραφίας (μνημείων λόγου, μουσικής, χο-
ρών) γενικά καί τής τσάμικης ξέχωρα. Ή συλλεκτική έργασία τοΰ Φ. Μ. Ράπαϊ καί ή συλ-
λογή του ((Δημοτικά τραγούδια τής Τσαμουριάς». Τά έμπόδια άπό ορισμένους λαο-
γράφους (άναφέρει: Qemal Haxhihasani καί Jorgo Panajoti).

323. Musaj, Seit. 100-vjetori i festës së teneqexhinjve (Korçë), «Koha», 4.6.
1991 [Τά 100-χρονα τής γιορτής τών τενεκετζήδων (Κορυτσά)].

Οί βιοτεχνικές παραδόσεις στήν Κορυτσά, έκεϊνες τών τενεκετζήδων ξέχωρα, τό ιστορικό
τής γιορτής τους.

324. Nano, Thanas. Stoli të përdorura nga gratë dhe vajzat ilire në rrethin e
Pogradecit (Arkeologji ), «Driloni», 14.2.1991 [Κοσμήματα πού χρήσιμο-
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ποιούσαν οί γυναίκες καί τά κορίτσια τής 'Ιλλυρίας στήν επαρχία τοΰ Π ο-
γ ρ α δ έ τ σ ι (Αρχαιολογία)... ].

Ξεκινώντας άπό άρχαιολογικά ευρήματα στό ΠογραδέτσιΓ-γίνεται λόγος γιά στολίδια (σκου-
λαρίκια, περιδέραια, καρφίτσες, βραχιόλια κ.ά.) σάν στοιχεία έγχώριου (ιλλυρικού) πο-
λιτισμού.

325. Prifti, Bardhyl. Vllamëria (Uniteti përmes traditës), «Iliria», 3.3.1991
[Ή άδελφοποιία (Ή ένότητα δια μέσου τής παράδοσης)...].

Ή άδελφοποιία σάν άλβανική παράδοση καί ή συμβολή της στήν ένίσχυση τής έθνικής ένό-
τητας, κυρίως στήν επαρχία τής Κ ο λ ι ώ ν ι α ς.

326. Riza, Emm. Qyteti dhe banesa shqiptare e mesjetës së vonë (shek. XV
— mesi i shek. XIX), Tiranë, 1991, 299 f. [Ή άλβανική πόλη καί οικία στόν
οψιμο μεσαίωνα (15ος αιών. - μέσα 19ου αιώνα)...].

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δύο μέρη (έκτός τής γενικής εισαγωγής). Μέρος Α': Ή κατάσταση,
τά γενικά γνωρίσματα καί ό χαρακτήρας τών άλβανικών πόλεων άπό τόν 7ον αιώνα (κάθο-
δος τών Σλάβων) μέχρι τήν τουρκική κατοχή (15ος αιώνας), τά πολεοδομικά τους χαρακτη-
ριστικά, τά χαρακτηριστικά καί ή έξέλιξη ορισμένων τυπικών πόλεων (Μ π ε ρ ά τ ι, 'Αρ-
γυρόκαστρο, Σκόδρα, Έλμπασάνι, Τίρανα). Μέρος Β': Ή οικία σάν ιδιαίτερη άρχιτε-
κτονική κατηγορία, τά κριτήρια τυπολογικής ταξινόμησης, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
καί ή έξάπλωση τοϋ κάθε τύπου, τά υλικά καί ή τεχνολογία χτισίματος, οί τεχνίτες, παρά-
δοση καί έξέλιξη, συγκρίσεις.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη γαλλικά.

327. Sokoli, Ramadan. - Miso, Piro. Veglat muzikore të popullit shqiptar, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1991, 570 f. [Μουσικά όργανα τοΰ
άλβανικοΰ λαοΰ, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

1 ) Εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο τών άλβανικών δημοτικών μουσικών οργάνων, τό ρόλο καί
τις άξίες τους, ή επιλογή, τά κριτήρια σύνταξης τοΰ βιβλίου. 2) 'Ιστορική άνασκόπηση (τό
ιστορικό μελέτης τών δημοτικών μουσικών οργάνων, τό ιστορικό δημιουργίας καί χρήσης
αύτών, ή ιστορική τους έξέλιξη. 3) Ίδιόφωνα όργανα. 4) Μεμβρανόφωνα όργανα. 5) Άε-
ρόφωνα όργανα. 6) Χορδόφωνα όργανα. 7) 'Ορχήστρες. 8) Ή τεχνολογία.
Γιά τό κάθε όργανο: τύπος καί παραλλαγές, τόπος χρήσης (περιοχή), μουσικά γνωρίσματα,
προέλευση, σύγκριση (καί μέ άνάλογα όργανα άλλων λαών), σκίτσα, φωτογραφίες.

328. Shehu, Agim. Fustanella (Shënime të lira), «Nëntori», 7/1991, f. 129-
143 [Ή φουστανέλα ('Ελεύθερες σημειώσεις)...].

Ή φουστανέλλα σάν έθνική παναλβανική φορεσιά μέ ιλλυρική προέλευση, ή τεχνολογία καί
οί πρώτες ΰλες, οί αισθητικές άξίες, ή χρήση της στούς αιώνες, ή έξάπλωσή της σέ άλλους
λαούς.

329. Tirta, Mark. Migrime me përdhunë të popullsisë shqiptare, «Kultura
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Popullore», 2/1991, f. 19-36 καί 1-2/1992, f. 23-32 [Ή βίαια μετανάστευση
τοΰ άλβανικοΰ πληθυσμοΰ... ].

Θεωρούνται βίαιες μεταναστεύσεις εκείνες πού έχουν προξενηθεϊ άπό τή βία τών κυβερνή-
σεων καί τίς πιέσεις τοϋ περιβάλλοντος στό όποιο έχουν ζήσει παραδοσιακά 'Αλβανοί. 'Α-
ναφέρονται χώρες άπό όπου έχουν μεταναστεύσει 'Αλβανοί (κυρίως ή Σερβία, άλλά καί
Μαυροβούνι, «Μακεδονία», Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) καί περιοχές τής
'Αλβανίας όπου αύτοί έγκαταστάθηκαν (Δυρράχιο, Τίρανα, Φ ί ε ρ ι, Α ύ λ ώ ν α, "Αγ.
Σαράντα). Οί επιπτώσεις τέτοιων μεταναστεύσεων.

330. Bicaj, Llazar. Katër shqiponja të skalitura në gur. / Kisha e lagjes «Pesh-
kopi» në kalanë e Himarës /, «Kombi», 13.5.1992 [Τέσσερις άετοί σκαλι-
σμένοι σε πέτρα / Εκκλησία τής συνοικίας «Επισκοπή» στο κάστρο τής Χει-
μάρρας...].

Άφοΰ περιγράφει τά προαναφερόμενα σκαλίσματα καί μιλάει γιά τήν ήλικία τους, ό συγ-
γραφέας εκφράζει τή γνώμη πώς έχουμε νά κάνουμε μέ μαρτυρία τής άλβανικότητας τής
Χειμάρρας.

331. Dino, Thanas. Përcjellje për Xhevat Avdallin, «Zëri i Popullit», 19.12.
1992 [Προβάδισμα τοΰ Τζεβάτ Άβντάλι...].

Ό θάνατος τοΰ Τζεβάτ Άβντάλι, ένός άπό τούς πιό γνωστούς καί ταλαντούχους έρμηνευ-
τές τοΰ δημοτικοΰ άργυροκαστρίτικου τραγουδιοΰ.

332. Dojaka, Abaz. Njerëz me doke e zakone të lashta (Shqipëria dhe shqi-
ptarët), «Arbëria», 1/1992, f. 14-15 [Άνθρωποι μέ παλιά ήθη κι έθιμα
(Ή Αλβανία καί οί Αλβανοί)...].

Προσπάθεια γιά τεκμηρίωση (μέ εθνογραφικά δεδομένα) τής άποψης πώς ή περιοχή τής
Τσαμουριάς είναι συνέχεια τών αλβανικών περιοχών.

333. Kokalari, Mexhit. Vdekja është tepër pak..., «Kombi», 22.4.1992 [Ό
θάνατος είναι πολύ λίγο...].

Ξεκινώντας άπό τά δημοτικά τραγούδια γιά τίς μάχες τοΰ Α ι κ ο ύ ρ σ ι (1878), ύποστηρί-
ζεται ή άποψη πώς ό πόλεμος αύτός ήταν πόλεμος τών Αλβανών εναντίον τών καταχτη-
τικών βλέψεων τών «Ελλήνων σωβινιστών».

334. Llogori, Dhimitër. Monumente të hershme të trevës së Korçës..., «Uni-
vers», 8/1992 [Αρχαία μνημεία τής περιοχής Κορυτσά...].

Γίνεται λόγος γιά δύο ιδρύματα όρθόδοξης λατρείας στό Β υ θ κ ο ύ κ ι καί Μ π ό ρ ι α τής
Κορυτσάς.

335. Budina, Oksana. Shqiptarët në Ukrainë..., «Kultura Popullore», 1-2/
1993, f. 145-152 [Οί Αλβανοί στήν Ουκρανία...].

Ίστορικο-εθνογραφική περιγραφή Αλβανών πού έχουν έγκατασταθεΐ στήν Ούκρανία (τέσ-
σερα χωριά τής Όδησσοΰ καί Ζαπορόζας) τόν 19ον αιώνα ('ίσως κατάγονται άπό τήν περιο-
χή τής Κορυτσάς): ή οικογενειακή ζωή, οί φυλετικές σχέσεις, οί τελετουργίες.
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336. Disho, Mihal. Dasma arumune (Rrjedhave të traditës), «Fratria», 2.1.
1993 [Ό βλάχικος γάμος (Στήν πορεία τής παράδοσης)...].

Ή έθιμοτυπία τής τελετής τοϋ γάμου στούς Βλάχους τής 'Αλβανίας.

337. Gjokutaj, Tasim. Elemente të humorit në këngët e dasmës gjirokastrite,
«Kultura Popullore», 1-2/1993, f. 45-55 [Χιουμοριστικά στοιχεία στά τρα-
γούδια τοΰ άργυροκαστρίτικου γάμου...].

Ή σκωπτική διάθεση ορισμένων δημοτικών άργυροκαστρίτικων τραγουδιών γάμου (νυφιά-
τικων), το κοινωνικο-αισθητικό τους λειτούργημα, οί στιγμές χρήσης, τά πρόσωπα, τό ιστο-
ρικό καί έθνολογικό τους φόρτο, οί καλλιτεχνικές τους αξίες, ή έξέλιξή τους.

338. Onuzi, Afërdita. Bektashizmi dhe përhapja e tij në Shqipëri, «Kultura
Pupullore», 1-2/1993, f. 83-89 [Ό Μπεκτασισμός καί ή έξάπλωσή του στήν
'Αλβανία...].

Ή διάδοση τοϋ Μπεκτασισμοΰ άπό τούς Τούρκους καταχτητές κατά τόν 16ον-19ον αιώνα,
ή ούσία τοΰ Μπεκτασισμοΰ, οί συνθήκες καί τά αϊτια έξάπλωσής του στό 30% τών 'Αλβανών
μουσουλμάνων, οί περιοχές έξάπλωσής του, χώροι καί ιδρύματα Μπεκτασισμοΰ.

339. Panajoti, Jorgo. Rreth elementit kombëtar dhe origjinal në baladat po-
pullore arbëreshe, «Kultura Popullore», 1-2/1993, f. 3-11 ['Εθνικά καί
ιδιότυπα στοιχεία στις παραλογές τών 'Αρβανιτών...].

Ή βαρύτητα τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ (καί τών παραλογών) τών 'Αρβανιτών τής 'Ιταλίας γιά
τήν άλβανική καί βαλκανική λαογραφία, κοινά στοιχεία καί ιδιοτυπίες σέ θέματα (πολλά
διαβαλκανικά), προβλήματα, μυθολογία, μοτίβα, πρόσωπα, δημιουργικές άρχές, ύφος, σχή-
ματα λόγου, τεχνοτροπία, προσωδία. Τά αίτια τών κοινών στοιχείων καί τών διαφορών,
περιοχές μέ έντονότερες ομοιότητες (Νότια καί Βορειοδυτική 'Αλβανία).
Περίληψη άγγλικά.

340. Papleka, Ndoc. Miti kozmogonik në një rit shërimi, «Kultura Popullore»,
1-2/1993, f. 33-45 [Ό κοσμογονικός μύθος σέ μιά τελετουργία θεραπείας...].

Τό μυθολογικό φόρτο τής δημοτικής ποίησης γενικά καί τής τελετουργικής ξέχωρα. 'Ιδιαί-
τερα λεπτομερής έξέταση τής τελετουργικής διαδικασίας γιά τή θεραπεία τοΰ «κοψίματος
κρέατος» στό 'Αργυρόκαστρο, όπου ό συγγραφέας βρίσκει στοιχεία μυθολογικής
κοσμογονικής άντίληψης (δημιουργία τοΰ σύμπαντος, τής γής, τών άνθρώπων κ.α.).
Περίληψη άγγλικά.

341. Sokoli, Ramadan. Rreth vajtimeve çame, «Urtia», 1/1993, f. 8 [Σχετικά
μέ τά τσάμικα μοιρολόγια...].

Σύντομη περιγραφή τών ποιητικο-μουσικών γνωρισμάτων καί τών έθνικών άξιών τοΰ άλ-
βανικοΰ μοιρολογιοΰ στήν Τσαμουριά.

342. Xhagolli, Agron. Shtriga në mite, rite e besime të shqiptarëve, «Kultura
Popullore», 1-2/1993, f. 61-71 [Ή Στρίγγλα σε μύθους, τελετουργίες καί
δοξασίες τών 'Αλβανών...].
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Ή Στρίγγλα σαν μυθολογική μορφή μέ καλλιτεχνικό φόρτο (ανταγωνιστικό, αρνητικό
πρόσωπο, πού δημιουργεί καλλιτεχνικές πλοκές), τά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα σύμ-
φωνα μέ τή λαϊκή φαντασία (πώς καί γιατί γίνεται κάποια/κάποιος Στρίγγλα, οί σχέσεις
της μέ άνθρώπους καί πρόσωπα τής μυθολογίας), οί τρόποι καί τά μέσα άντιμετώπισής της.
Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία).
Περίληψη άγγλικά.

343. Xhaxhiu, Muzafer. Paralele midis popullit shqiptar dhe popullit grek në
lashtësinë pellazgjike..., «Çamëria - Vatra amtare», 10.10.1993 [Παραλλη-
λισμοί μεταξύ αλβανικού λαού καί έλληνικοΰ λαού στην πελασγική αρχαιότη-
τα... ].

Ξεκινώντας άπό δεδομένα άρχαίων συγγραφέων καί ποιητών, γίνεται λόγος γιά μυθολογι-
κούς, έθνογραφικούς καί γλωσσολογικούς παραλληλισμούς, τούς όποιους ό άρθρογράφος
θεωρεί πελασγικής προέλευσης.

344. Baçe, Shpresa. Valle rituale të tokës dhe të shiut, «Kultura Popullore»,
1-2/1994, f. 179-186 [Τελετουργικοί χοροί τής γης καί τής βροχής...].

Τά αϊτια γένεσης καί χρήσης τών χορών πού σχετίζονται μέ τή σπορά καί τή βροχή, τά δο-
μικά τους χαρακτηριστικά. 'Ανάλυση χορών, όπως: «Πώς τό σπέρνουν τό σιτάρι» (Σ έ λ τ α
-Σπάτη), «Νά 'ξερα πώς γίνεται τό σιτάρι» (Ζάντριμα-Λέσσιο), «Πώς τό-σπέρνουν τό
πιπέρι καί τό ρύζι» (Π ρ ε μ ε τ ή), «Ή περπερόνα» κ.ά.
Φωτογραφίες, περίληψη άγγλικά.

345. Basha, Pétrit. Kulti i Tomorrit, «Kultura Popullore», 1-2/1994, f. 197-201
[Ή λατρεία τοΰ Τομόρι...].

Περιγραφή: Τό Τομόρι (Τόμορος - Μ π ε ρ ά τ ι) σάν ιερό βουνό, σύμφωνα μέ τούς άρχαίους
συγγραφείς καί τήν άλβανική μυθολογία, γιατί πήγαιναν στόν Πατέρα-Τόμορο, ό καθορι-
σμός τών θυσιών (κουρμπάνια) καί τών χρημάτων πού θά δίνονταν, τό ξεκίνημα γιά τό βου-
νό, ή σφαγή τών ζώων.

346. Bogdani, Ramazan. Valle në festat kalendarike të ripërtëritjes së naty-
rës, «Kultura Popullore», 1-2/1994, f. 159-167 [Χοροί τών γιορτών τής
χρονιάς γιά τήν άνανέωση τής φύσης...].

Διαμέσου ύλικών άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο), άφοϋ άναφέρονται τά κυ-
ριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τεσσάρων ομάδων χορών (γιά τό κυνήγι, τή ζωή, τις
σχέσεις γής-ούρανοϋ, τις γιορτές τής χρονιάς), ό συγγραφέας συγκεντρώνεται ατούς τελευ-
ταίους, άναλύοντας χορούς σχετικά μέ τήν «'Ημέρα τής Άνοιξης», τόν Εύαγγελισμό, τήν
'Ημέρα τής Παναγίας, τό Νευρούζη, τό Λάζαρο, τις 'Αποκριές, τό Πάσχα, τή Γιορτή τοϋ
'Ερημίτη, τοΰ Άϊ-Γιώργη κ.ά.
Φωτογραφίες, περίληψη στά άγγλικά.

347. Elezi, Ismet. Ε drejta e Labërisë në planin krahasues (Monografi), Ti-
ranë 1994, 206 f. [Τό δίκαιο τής Λιαπουριας σε συγκριτικό επίπεδο (Μονο-
γραφία)...].
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Εισαγωγή γιά τά προβλήματα, τήν ύλη, το σκοπό τοϋ βιβλίου. Κεφ. I: Ή Λιαπουριά
σάν έθνογραφική περιοχή. II: Ό χαρακτήρας τοΰ δικαίου της (άγραφο, μεσαιωνικό, πατρι-
αρχικό). III: Στρώματα καί επιστρώματα (άρχαϊκό μέ επιρροές Βυζαντίου, Τουρκίας, σύγ-
χρονες). IV: Φαινόμενα κοινωνικού συστήματος (σχέσεις γονέων-τέκνων, κανονισμοί τής
μονογαμίας καί έξωγαμίας). V: Κοινωνική καί στρατιωτική οργάνωση. VI-VIII: Τό οικο-
νομικό σύστημα (ή κυριότητα, ή κληρονομιά κ.ά. ). ΙΧ-ΧΙ: Κανόνες μέ διοικητικό χαρακτήρα.

348. Gjata, Trim. Yllësia e karnavaleve në Korçë, «Rilindja Demokratike»,
13.4.1994 [Ό αστερισμός τών καρναβαλιών στήν Κορυτσά...].
Εντυπώσεις άπό τό Πρώτο Φεστιβάλ Καρναβαλιών στήν Κορυτσά: Ή άρχαιότητα, οί
ιστορικές, κοινωνικές, εθνογραφικές καί καλλιτεχνικές άξιες τών παραδοσιακών καρναβα-
λιών σέ διάφορες περιοχές (καί τής Ν. 'Αλβανίας).

349. Miso, Pirro. Reformime të formacioneve instrumentale dhe të muzikës
popullore qytetare të Shqipërisë ne dy shekujt e fundit, «Kultura Po-
pullore», 1-2/1994, f. 169-178 ['Ανασχηματισμοί τών ορχηστρών καί τής
άστικής δημοτικής μουσικής τής 'Αλβανίας στούς δύο τελευταίους αιώνες...].
'Εξελίξεις άποκρυσταλλοποιημένες σέ διάφορες στρουχτοΰρες, κάτω άπό τήν έπιρροή τής
άνατολίτικης μουσικής, τών νέων μουσικών οργάνων, τής νέας καλλιτεχνικής ζωής (παρα-
στάσεις, φεστιβάλ κ.ά.). Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές: Σκόδρα, Τίρανα, 'Ελμπα-
σάνι, Αυλώνα, 'Αργυρόκαστρο, Δέλβινο, Λεσκοβίχι.

Περίληψη στά άγγλικά.

350. Muka, Ali. Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare
shqiptare, «Kultura Populllre», 1-2/1994, f. 131-143['H αρχιτεκτονική
διατύπωση καί ή διακόσμηση τής χωρικής άλβανικής οικίας...].

Διαμέσου δειγμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. Αλβανία), συζητιοΰνται προ-
βλήματα, όπως: σχέσεις μεταξύ άρχιτεκτονικής καί λειτουργήματος, έποικοδομητική λο-
γική, σημασία καί τρόποι διακόσμησης.
Περίληψη άγγλικά.

351. Papleka, Ndoc. Sinkretizmi në poezinë orale, «Kultura Popullore», 1-2
/1994, f. 145-157 [Ό συγκρητισμός στήν προφορική ποίηση...].

Βάσει θεωρητικών συμπερασμάτων διαφόρων λαογράφων καί εθνολόγων, καθώς καί παρα-
δειγμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία), άναδεικνύεται τό τελετουργικό,
μυθολογικό, μαγικό καί αισθητικό στοιχείο τής δημοτικής ποίησης καί υποστηρίζεται ή
άποψη πώς, μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου, ενας τέτοιος συγκρητισμός έξασθενίζει πρός δφελος
τοΰ αισθητικού στοιχείου, ένώ ορισμένα καθαρώς τελετουργικά τραγούδια μετατρέπονται
σέ παιδικά.
Περίληψη άγγλικά.

352. Shkurti, Spiro. Vendbanimet fshatare në Mesjetë, «Kultura Popullore»,
1-2/1994, f. 117-130 [Ό χωρικός τόπος κατοικίας στό Μεσαίωνα...].
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Δύο προβλήματα: ή παλαιότητα τών χώρων διαμονής και τό μέγεθος τους σέ σχέση μέ τό
οικονομικό δυναμικό. Χρησιμοποιούνται δεδομένα ένός βενετσιάνικου καταλόγου τών έτών
1416-17, τούρκικων καταλόγων τοΰ 16ου καί 17ου αιώνα, καθώς καί άλλα ντοκουμέντα.
Δεδομένα καί γιά περιοχές τής Ν. 'Αλβανίας: 'Αργυρόκαστρο, Βαϊονετία,
Χειμάρρα, Μουζεκιά, Κλεισούρα, Δέλβινο κ.ά.
Στατιστικές, περίληψη στά άγγλικά.

353. Tole, Vaso. Folklori dhe bashkëkohësia (Takimi Kombëtar i sazeve dhe
orkestrinave popullore të Jugut), «Drita», 26.6.1994 [Ή λαογραφία καί
ή επικαιρότητα (Ή έθνική συνάντηση τών λαϊκών ορχηστρών τοϋ Νότου)...].
Ξεκινώντας άπό ό,τι παρουσιάστηκε στήν προαναφερόμενη συνάντηση, συζητιούνται προ-
βλήματα σάν τά παρακάτω: οί σύγχρονες εξελίξεις στή δημοτική ένόργανη μουσική, θετικές
καί άρνητικές τάσεις, ή άνάγκη γιά τή διαφύλαξη τής καθαρής παράδοσης.

354. Bogdani, Ramazan. Valle të Lunxhërisë, Tiranë, 1995, 217 f. [Χοροί της
Λιουντζουριάς... ].

ΉΑιουντζουριά ('Αργυρόκαστρο) σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή, μέ τήν ιστο-
ρία καί τόν πολιτισμό της. Ό πλούτος, τά εϊδη, οί τύποι, οί παραλλαγές, ή έξέλιξη τών χο-
ρών άνδρών καί γυναικών. Περιγραφή σχεδόν 70 παραλλαγών, πού ένώνονται σέ τύπους
σύμφωνα μέ τή δομή τους. Σχέσεις μέ τούς χορούς άλλων περιοχών καί ιδιαιτερότητες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

355. Bogdani, Ramazan. Folk-vallja në Festivalin Kombëtar Berat, 1995,
«Kultura Popullore», 1-2/1995, f. 119-125 [Ό δημοτικός χορός στό Έθνι-
κό Φεστιβάλ Μπεράτι, 1995...].

'Επιτυχίες τοΰ Φεστιβάλ άπό χορογραφική άποψη, άδυναμίες, όπως: παραποιήσεις, οχι ορ-
θές έπεμβάσεις, καχεκτικές έρμηνεϊες, μή συνταυτίσεις ποίησης καί χορογραφίας κ.ά. Πα-
ραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Ν. 'Αλβανία.

356. Gaçe, Bardhosh. Kënga popullore e Lumit të Vlorës, Shtëpia botuese
«N. Frashëri», Tiranë, 1995, 194 f. [Τό δημοτικό τραγούδι τοΰ Lumi i
Vlorës...].

Μονογραφία γιά τή δημοτική ποίηση μιας μικροπεριοχής τής Λιαπουριας. Εισαγωγή:
Τό Lumi i Vlorës (Ποτάμι τής Αυλώνας) σάν έθνογραφική περιοχή μέ τήν ιστορία καί τόν
πολιτισμό του. Κεφ. I: Οί συνθήκες γένεσης καί λειτουργίας τής δημοτικής ποίησης τής
περιοχής, τό σύστημα τών ειδών της. II: Ή έξέλιξη τής δημ. ποίησης, οί πηγές της (κυριό-
τερες εστίες, ραψωδοί). III: Νεοτερισμοί στό περιεχόμενο, μέσα έκφρασης, σχέσεις μέ τή
μουσική, τό χορό καί τήν έντεχνη ποίηση.

357. Onuzi, Afërdita. Veshjet popullore në Festivalin Foklorik Kombëtar
Berat — 1995, «Kultura Popullore», 1-2/1995, f. 127-131 [Οί λαϊκές φορε-
σιές στό Έθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ Μπερατίου — 1995...].
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362. Bogdani, Ramazan. Vallëzimi popullor - Lirika, Tiranë, 1997, 430 f.
[Ο! αλβανικοί χοροί — Οί λυρικοί...].

'Εκτεταμένη καί γενικευτικοϋ χαρακτήρα μονογραφία γιά τον πλοϋτο, τά ε'ίδη, τούς τύπους,
τίς παραλλαγές, τή δομή, τή μουσική, τούς ρυθμούς κ.ά. τών άλβανικών χορών μέ λυρική
πνοή. Ταξινόμηση σύμφωνα μέ τήν ποίηση, τήν πνοή, τό γένος τών χορευτών, τήν περίπτωση
χρήσης κ.ά. Γίνεται λόγος γιά τήν εξέλιξη τών χορών, τίς επαρχιακές ιδιομορφίες, τά κοινά
στοιχεία. 'Εκτός τής περιγραφής τους μέ λόγια, ύπάρχει μεταγραφή κατά τό σύστημα Ααμ-
πάν (Laban). Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία).
Χάρτες, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη άγγλικά.

363. Kruta, Benjamin. Vendi i polifonisë shqiptare në polifoninë e Ballkanit,
«Çështje të folklorit shqiptar», 5/1996, f. 179-206 [Ή θέση της άλβανικής
πολυφωνίας στήν πολυφωνία τών Βαλκανίων...].

Ή άνάγκη καί ή βαρύτητα συγκριτικών μελετών στό πεδίο της βαλκανικής καί πιό πέρα
—μεσογειακής— πολυφωνίας, ό πλούτος, ή ποικιλία, ή μορφολογία τής άλβανικής πολυφω-
νίας, οί μέχρι τώρα έρευνες, οί περιοχές έξάπλωσής της (κυρίως Ν. 'Αλβανία, κάτω τοϋ
ποταμοΰ Σκουμπίνι), οί άπαρχές καί ή έξέλιξή της σάν άποκρυσταλλωμένο καί συμπαγές
σύστημα.

364. Shituni, Spiro. Dialektet kryesore të polifonisë popullore shqiptare,
«Çështje të folklorit shqiptar», 5/1997, f. 143-177 [Οί κυριότερες διάλε-
κτοι τής δημοτικής άλβανικής πολυφωνίας...].

Διακρίνονται δύο συγκροτήματα στήν άλβανική πολυφωνία (ή τόσκικη καί ή λιάπικη πολυ-
φωνία), 4 διάλεκτοι, σύμφωνα μέ τήν περιοχή (τής Μουζεκιας, της Τοσκαριάς,
τής Τσαμουριάς, της Αιαπουριάς), διάφορα στύλ (ύφη ) μέσα σέ κάθε διάλεκτο
(τοϋ Σκραπάρι, τοΰ Ντεβόλι, τής Κολιώνιας, τής Πρεμετής —στήν τόσκικη πολυφωνία—,
τοΰ Κουρβελεσίου, της Σμοκθίνας, τής Χειμάρρας, τής Πύλιουρης κ.ά. — στή λιάπικη). Άπό
δομική άποψη διακρίνονται: πολυφωνία μέ 2, 3 καί 4 φωνές. 'Υπογραμμίζονται ομοιό-
τητες καί ιδιοτυπίες σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ταξινόμηση.
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Sako Zihni 11, 17, 21, 36, 40, 49, 50,51,
57, 63, 74, 85, 86, 89, 102-104, 133,
134, 243
Selimi Skënder 105
Selimi Yllka 284
Sinani Shaban 358

Sokoli Ramadan 22, 23, 37, 41, 46, 58, 68,

75, 87, 327, 341
Spase Sterio 1
Stahl Paul H. 221
Starova Tomorr 285
Stiko Nikoleta 191
Strazimiri Burhan 132
Strazimiri Gani 76
Suli Leonard 177, 244, 254
Shehu Agim 328

Shituni Spiro 193, 207, 255, 267, 268, 286,
364

Shkodra Zija 236, 269

Shkupi Fatbardha 237, 260

Shurti Spiro 145, 151, 178, 208, 245, 287,

288, 289, 352
Sholla Pavllo 194
Shpuza Gazmend 359
Shtylla Valter 155
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Shuteriqi Dhimitër S. 2, 8, 10, 162

Tirtja Mark 115, 146, 195, 256, 290, 313,

329, 360
Tole Vaso 353
Treska Misto 227

Thomo Pirro 196,'222, 238, 257, 292, 308
Uçi Alfred 227

Vasili Kozma 169, 209, 223, 297 ,301
Vozga Ramazan 172

B'

Αινίγματα 94

'Ανθρωπολογία 161, 250, 295, 335
'Ανθρωπωνυμία 276
'Αρχαιολογία 4, 5, 45, 157, 302
'Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία 76, 120, 125,
131, 132, 150, 152, 153, 155, 166, 177,
190, 196, 206, 222, 231, 238, 244, 254,
257, 281, 308, 326

Γεωργία 52, 61, 141, 151, 240, 256, 287

Δημογραφία 52, 61, 141, 151, 240; 256,
287, 329, 335 (βλ. και Οικονομία, Πε-
ριοχές)

Διατροφή 61 (βλ. καί Οικονομία)

Δίκαιο 53, 72, 73, 82, 121, 225, 347

'Εκδηλώσεις 1, 299, 306, 355, 357, 358
'Ενδυμασία 10, 12, 71, 77, 107, 148, 163,
178, 195, 197, 208, 214, 234, 296, 304,
324, 328, 357

Ζακόνια 42, 43, 62, 68, 79, 82, 129, 140,
143, 149, 278, 284, 325, 332, 336 (βλ.
καί Ίεροτελ., Λατρεία) « ;

Ζωγραφική 16, 29, 35, 160 : -

Θέατρο 58, 348
'Ιατρική 128

'Ιεροτελεστία 68 (βλ. καί Ζακόνια, Λατρεία)
'Ιστορία τής Λαογραφίας 9, 49,· 50, 55, 57,
69, 199

Xhaçka Vasil 42, 43

Xhagolli Agron 233, 239, 267, 293, 300,
342

Xhajanka Suzana 127
Xhaxhiu Muzafer 343;

Zadeja Çesk 18
Zoduli Koci 294
Zite Bektash 139

Zojzi Rrok 10-13, 33, 44, 59, 77, 156
Zografi Janulla 111

Χωρίς όνομα συγγραφέα 3, 14, 26, 34, 258,

322 ■<,}.*

ΤΟΜΕΩΝ . ;

. 'i ί:- λ!J ■ : .Λ:11

Κοινωνικές σχέσεις 53, 106, 111, 115 (βλ.

καί Οικογένεια )
Κοινωνική διοργάνωση 221
Κτηνοτροφία 52, 61, 142 (βλ. καί Οικονο-
μία, Περιοχές)

Λαογραφία (Γενικά) 17, 31, 38, 40, 47,'49,
50, 57, 78, 91, 133, 138, 159, ί&4, 475,
176, 205, 218, 219, 243, 294, 322,.335,

:,!;343

Λαογραφία καί Καλλιεργημένη'28,
210

Λατρεία 43, 68, 91, 146, 273, 334, 335, 338,
; 345, 359 Λ

Μνημεία Λόγου (Γενικά) 17, 49, 50, 57, 63,
72, 83, 85, 86, 88, 101, 103, 104, 112,
119, 122, 123, 130, 252, 277, 294, 300
•Μουσική 14, 22, 26, 34, 37, 41, 45, 46, 56,
66, 70, 75, 80, 81, 87, 95, 99, 110, 136,
138, 174, 184, 193, 194, 198, 203, 207-
212, 229, 230, 242, 245, 251, 255, 264,
267, 268, 273, 279, 280, 285, 286, 305,
309, 311, 312, 319, 320, 321, 327, 331,
341, 349, 353, 363, 364
Μυθολογία, Προλήψεις 6, 91, 144, 340, 342,
360 (βλ. καί 'Αρχαιολογία, Ζακόνια, 'Ιε-
ροτελεστία, Λατρεία)

Οικιακά σκεύη 60 (βλ. καί Διατροφή, Κτη-
νοτροφία, Λ«ογραφία, Γεωργία, Οικονο-
μία)

Οικογένεια 52, 115, 187, 274, 335, 336 (βλ.
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καί Κοινωνικές σχέσεις, Κοιν. διοργάνω-
ση, Δίκαιο)
Οικοδόμηση 19, 236, 334, 350, 352 (βλ.

καί 'Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία)
Οικονομία (Γενικά) 52, 61, 196, 269

Παροιμίες 36, 204, 233
Πεζός Λόγος 8, 21, 63, 74, 83, 85, 86, 88,
96, 112, 123, 130, 252, 266, 293, 300
(βλ. καί Μνημεία Λόγου, Περιοχές)
Περιοχές 13, 31, 38, 47, 52, 53, 59, 61, 67,

154, 167, 205, 288, 289, 290, 317, 332
Ποίηση 2, 3, 7, 11, 20, 25, 27, 28, 30-32,
37, 38, 47, 48, 51, 54, 66, 70, 80, 81, 88,
89, 92, 93, 96, 97, 99, 102, 109, 112,
114, 117, 119, 122, 124, 135, 137-139,
168-170, 172, 173, 175, 180-182, 191,
192, 199-202, 209, 212, 215, 216, 219,
220, 223, 226, 227, 232, 235, 239, 241,

253, 259, 261, 263, 265-268, 277, 283,
285, 297, 298, 301, 303, 310, 333, 337,
338, 340, 351-356, 358 (βλ. καί Μνη-
μεία Λόγου, Περιοχές)

Τελετουργία 62, 79, 118, 304, 340 (βλ. καί

Ζακόνια, Ιεροτελεστίες)
Τέχνη 19, 39, 44, 65, 147, 156, 158, 189,
237, 243, 248, 249, 270, 282, 313, 330
Τεχνολογία 15, 33, 165, 177, 217, 224, 228,
240, 282, 292, 315, 318, 323 (βλ. καί
Οικοδόμηση )
Τοπωνυμία 154, 262

Χορός 23, 34, 64, 90, 105, 113, 116, 126,
134, 138, 171, 179, 183, 258, 271, 272,
307, 314, 315, 344, 346, 354, 355, 361,
362

Γ' ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Bashkimi [Ένωση ]. — "Οργανο τοϋ Δημο-
κρατικού Μετώπου (1945-1992). Καθη-
μερινή έφημερίδα.

Bota e Re [Νέος Κόσμος], — Μηνιαίο, κυ-
ρίως λογοτεχνικό περιοδικό τών πρώτων
έτών μετά τόν Δεύτερο Παγκόμιο Πόλεμο.

Buletin i Institutit të Shkencave [Δελτίο
τοϋ 'Ινστιτούτου Επιστημών], τριμη-
νιαίο, κατά τά έτη 1949-1957. Δύο σειρές:
Shkencat e Natyrës, Shkencat Shoqë-
rore [Θετικές 'Επιστήμες, Κοινωνικές
Επιστήμες].

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tira-
nës [Δελτίο τοΰ Κρατικού Πανεπιστη-
μίου τών Τιράνων]. — Τριμηνιαίο περιο-
δικό, συνέχεια τοΰ «Buletin i Institutit
të Shkencave». Οί λαογραφικές μελέτες
συμπεριλαμβανόταν συνήθως στή σειρά
«Shkencat Shoqërore» [Κοινωνικές Ε-
πιστήμες].

Culture Populaire [Λαϊκός Πολιτισμός]. —
Χρονιαϊο περιοδικό στά γαλλικά τοΰ 'Ιν-
στιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ. Συμπερι-
λαμβάνει έκλεκτά ύλικά άπό δύο προηγού-
μενους άριθμούς τοΰ περιοδικοΰ «Kulturë
Popullore».

Çështje të Folklorit Shqiptar [Προβλήμα-

τα τής 'Αλβανικής Λαογραφίας]. — Συλ-
λογή μελετών γύρω άπό τά δημοτικά μνη-
μεία λόγου («λογοτεχνική λαογραφία»),
τή μουσική καί τούς χορούς. 'Εκδίδεται
(άρχίζοντας άπό τό 1982) σχεδόν κάθε
1 1/2 - 2 χρόνια,. 'Εκλεκτά ύλικά τοΰ Α'
άριθμοΰ έχουν μεταφραστεί στά άγγλικά
(«Questions of Albanian Folklore»,
1984). Έκδ. Ίνστ. Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ.

Drita [Τό φώς]. -— 'Εβδομαδιαία λογοτε-
χνική έφημερίδα, όργανο τοΰ 'Αλβανικοΰ
Συλλόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών.

Etnografia Shqiptare [Ή 'Αλβανική Εθνο-
γραφία]. — Συλλογή έθνογραφικών μελε-
τών (υλικός καί πνευματικός βίος). Άρ-
χίζοντας άπό τό 1962 έκδίδεται σχεδόν
κάθε χρόνο. 'Εκδίδεται καί στά γαλλικά
(Ethnographie Albanaise). Σήμερα, έκ-
δοση τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμοΰ.

Fitorja [Ή νίκη]. — Τοπική έφημερίδα τής
πρώην επαρχίας Αγίων Σαράντα.

Fratria [Αδελφότητα]. — Έφημερίδα, όρ-
γανο τοΰ Συλλόγου τών Βλάχων (πού
ζοΰν στήν Αλβανία).

Çamëria-Vatra Amtare [Ή Τσαμουριά —
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ή μητρική έστία], — 'Εφημερίδα τοϋ Συλ-
λόγου τών Τσάμηδων (πού ζοΰν στήν
Αλβανία).

Driloni [Τό Ντριλώνι]. — Τοπική εφημερίδα
τής επαρχίας Πογραδέτσι.

Gjurmime Albanologjike - Folklor dhe
Etnologji ['Αλβανολογικές "Ερευνες -
Λαογραφία καί 'Εθνολογία]. — Χρονιαΐο
περιοδικό τοϋ Άλβανολογικοΰ 'Ινστιτού-
του τής Πρίστινας (Κοσσυφοπέδιο).

Iiiria [Ή Ιλλυρία]. — Περιοδικό τοΰ 'Αρ-
χαιολογικού Κέντρου 'Αλβανίας μέ άρ-
χαιολογικά υλικά.

Koha [Ό Καιρός]. — Τοπική έφημερίδα
τής Κορυτσάς.

Kombi [Τό Έθνος]. — Καθημερινή έφημε-
ρίδα.

Konferenca I e Studimeve Albanologjike
[Ή Πρώτη Συνδιάσκεψη Άλβανολογι-
κών Ερευνών], Τίρανα 1965. Συλλογή
άνακοινώσεων κλπ. τής Πρώτης Συνδιά-
σκεψης Άλβανολογικών Σπουδών (Γλωσ-
σολογία, ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία,
άρχαιολογία κ.ά.). "Εκδ. Πανεπιστημίου.

Konferenca II e Studimeve Albanologjike
[Ή Δεύτερη Συνδιάσκεψη Άλβανολογι-
κών Ερευνών], Τίρανα, 1968. — Πρα-
κτικά τής άναφερόμενης Συνδιάσκεψης
σέ τρεις τόμους. Έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων.

Konferenca Kombëtare e Studimeve Etno-
grafike, botim i Akademisë së Shken-
cave, Tiranë, 1977, 594 f. ['Εθνική Συν-
διάσκεψη 'Εθνογραφικών Μελετών, έκ-
δοση Ακαδημίας 'Επιστημών, Τίρανα,
1977, 594 σ. ]. — Πρακτικά τής άναφε-
ρόμενης Συνδιάσκεψης (28-30 'Ιούνη
1976): ενδυμασία, οίκία, διατροφή, τέ-
χνη, οικογένεια, γλώσσα, δίκαιο, μνημεία
λόγου κλπ. "Εκδοση καί στά γαλλικά:
«Conference National des Etudes E-
thnografiques», Tirana, 1978.

Korça [Ή Κορυτσά], — Άλμανάκ μέ συγ-
γράμματα γιά τήν Κορυτσά (ιστορία,
γεωγραφία, γλωσσολογία, λαογραφία, λο-
γοτεχνία κ.ά.). Έχουν εκδοθεί 5 άριθμοί.

Koreografia [Ή χορογραφία], — Περιοδικό
τής Κεντρικής 'Εστίας Λαϊκής Δημιουρ-

γίας. 'Εκλαϊκευτικός χαρακτήρας. 'Τλι-
κά γύρω άπό τούς χορούς.

Kultura Popullore [Λαϊκός Πολιτισμός], —
'Εξάμηνο περιοδικό τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊ-
κοΰ Πολιτισμού (Ακαδημία Επιστη-
μών) μέ μελέτες, διατριβές, βιβλιοκρισία
καί άλλα ύλικά άπό τό λαϊκό πολιτισμό
στή γενικότητα. Ή έκδοσή του άρχισε τό
1980.

Kushtrimi [Συναγερμός], — Τοπική έφη-
μερίδα τής έπαρχίας Μπερατίου.

Les Lettres Albanais [Ή Άλβανική Λογο-
τεχνία]. — Περιοδικό τοΰ Αλβανικού
Συλλόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών
μέ λογοτεχνικά έργα, φιλολογικές καί καλ-
λιτεχνικές σπουδές, βιβλιοκρισία κ.ά. στά
γαλλικά.

Letërsia Jonë [Ή λογοτεχνία μας], — Μη-
νιαΐαο λογοτεχνικό περιοδικό, όργανο τοΰ
Αλβανικού Συλλόγου Λογοτεχνών καί
Καλλιτεχνών γύρω στά έτη '50.

Literatura Jonë [Ή λογοτεχνία μας]. —
Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό τών πρώ-
των έτών μετά τό Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Μετά τό 1950 μετονομάστηκε «Le-
tërsia jonë».

Λογοτεχνικό Λαϊκό Βήμα. — Μηνιαίο πα-
ράρτημα τής εφημερίδας «Λαϊκό Βήμα»,
πού εκδίδεται ελληνικά στό Αργυρόκα-
στρο.

Mësuesi [Ό Δάσκαλος]. — 'Εβδομαδιαία
έφημερίδα πού εκδίδεται άπό τό 'Υπουρ-
γείο Παιδείας καί Πολιτισμού.

Monumentet [Μνημεία], — 'Εξάμηνο πε-
ριοδικό. 'Εκδίδεται άπό τό Ίνστιτοΰτο
Διαφύλαξης καί 'Επιδιόρθωσης Μνημείων.

Nëntori (καί Nëndori) [Νοέμβρης], — Μη-
νιαίο περιοδικό μέ λογοτεχνία, φιλολογι-
κές, μουσικολογικές, χορογραφικές κ.ά.
μελέτες, βιβλιοκρισία κλπ. "Οργανο τοΰ
Αλβανικού Συλλόγου Λογοτεχνών καί
Καλλιτεχνών.

Pasuri e Trashëguar ne Shekuj [Κληρονο-
μημένος κατά τούς αιώνες θησαυρός],
Τίρανα, 1984. Σειρά μελετών καί άλλων
υλικών γιά κάθε τι τό παραδοσιακό (Λα-
γραφία, άνθρωπολογία, άρχιτεκτονική
κ.ά.).

Përpara [Μπροστά], — Τοπική έφημερίδα.
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Εκδιδόταν στήν Κορυτσά μέ συγγράμ-
ματα γιά τήν έπαρχία.

Probleme të Zhvillimit të Folklorit Bash-
këkohor [Προβλήματα έξέλιξης τής σύγ-
χρονης λαογραφίας]. — Συλλογή πρακτι-
κών τής Συνδιάσκεψης γιά τό Εθνικό
Λαογραφικό Φέστιβαλ τοϋ 1978. Έκδο-
ση τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού
(1980).

Rilindja Demokratike [Δημοκρατική 'Α-
ναγέννηση]. — Καθημερινή έφημερίδα,
όργανο τοΰ Δημοκρατικού Κόμματος
'Αλβανίας.

Simpozium për Problemet e Festivalit
Folklorik Kombëtar te Gjirokastrës
1973, Tiranë, 1975 [Συνδιάσκεψη γιά
προβλήματα τοΰ Έθνικοΰ Λαογραφικού
Φέστιβαλ τοΰ 'Αργυροκάστρου τό 1973,
Τίρανα 1975]. — Συλλογή τών πρακτι-
κών τής άναφερόμενης Συνδιάσκεψης.
Έκδοση 'Ινστιτούτου Λαογραφίας.

Skena dhe Ekrani [Ή σκηνή καί ή οθόνη].

— Μηνιαίο περιοδικό τοΰ 'Αλβανικού Συλ-
λόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών μέ
υλικά γιά τό θέατρο, τήν κινηματογραφία,
τήν τηλεόραση.

Studia Albanica ['Αλβανολογικές "Ερευνες].

— 'Εξάμηνο περιοδικό τής 'Ακαδημίας
'Επιστημών μέ έρευνες γενικά άλβανο-
λογικές (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία,
λαογραφία, άρχιτεκτονική, άρχαιολογία
κ.ά.). Τά ύλικά έκδίδοντα'. σέ ξένες γλώσ-
σες (γαλλικά, άγγλικά, ρώσσικα, ιταλικά,
γερμανικά ).

Studime Filologjike [Φιλολογικές Μελέ-
τες]. ·— Τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-
δικό μέ μελέτες καί άλλα ύλικά φιλολογι-
κού χαρακτήρα στή γενικότητα (λογοτε-
χνία, λαογραφία, γλώσσα). Έκδοση τοΰ
'Ινστιτούτου Γλωσσολογίας καί Λογοτε-
χνίας ('Ακαδημία Επιστημών).

Studime Historike ['Ιστορικές Μελέτες]. —
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό γιά
τήν ιστορία μέ τήν πλατιά έννοια τής λέ-
ξης (ιστορία, λαογραφία, άρχιτεκτονική,
άνθρωπολογία κ.ά.). Έκδοση 'Ινστιτού-
του 'Ιστορίας ('Ακαδημία Επιστημών).

Shëndetësia Popullore [Λαϊκή 'ϊγεία].
Τριμηνιαίο περιοδικό τοΰ Υπουργείου
'Υγείας.

Shpati i Sipërm [Ή Άνω Σπάτη, Τίρανα,
1987]. Συλλογή μελετών καί άλλων ύλι-
κών άπό μιά συνολική λαογραφική άπο-
στολή διαφόρων ερευνητών στήν Άνω
Σπάτη τοΰ Έλμπασάν (Μάης 1985).
Έκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμού.

Vatra e Kulturës ['Εστία Πολιτισμού], —
Διμηνιαίο περιοδικό τής Κεντρικής 'Ε-
στίας Λαϊκής Δημιουργίας μέ ύλικά καί
συγγράμματα γύρω άπό τήν έρασιτεχνική
λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, χορογραφία.

Zërii Vlorës [Ή φωνή τής Αύλώνας]. — Έ-
φημερίδα τής επαρχίας Αύλώνας.

Zërii Popullit [Ή Φωνή τοΰ λαοΰ ]. — Καθη-
μερινή έφημερίδα, όργανο τοΰ Σοσιαλι-
στικού Κόμματος 'Αλβανίας (άρχισε νά
έκδίδεται τό 1944 άπό τό Κομ. Κόμμα).

SUMMARY
Bibliography of the Folklore of Northern Epirus

by G. D. Panayiotou

364 titles are brought out together with articles and books which were
published in Albania during the years 1945 - 1997.



ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ*

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το πρόγραμμα «'Ανάπτυξη καί 'Εκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθήκης τοϋ ΚΕΕΛ»
τοΰ όποιου τήν επιστημονική εύθύνη έχει ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, κ.
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, προβλέπει τή δημιουργία ήλεκτρονικής βάσης
δεδομένων γιά τά παραμύθια. Τό εργο τοποθετείται σ' Ινα ευρύτερο πλαίσιο αύξημέ-
νου έπιστημονικοΰ, άλλά καί έκδοτικοΰ, ένδιαφέροντος για τό έλληνικό παραμύθι.
Πρόσφατα, το 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών (Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών) προχώ-
ρησε, σέ συνεργασία μέ τή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ('Ιστορικό 'Αρχείο Έλ-
ληνικής Νεολαίας) στή δίγλωσση έκδοση ένός μικροΰ τμήματος τοΰ άνέκδοτου κα-
ταλόγου τοΰ Γ. Α. Μέγα1. Ταυτόχρονα παρατηρείται μιά άνοδική τάση τής εκδοτικής
παραγωγής (συλλογές, μελέτες, CD-ROM) μέ άντικείμενο τό παραμύθι, άλλά καί
μία καλλιτεχνική μεταστροφή πρός τήν τέχνη τής παραδοσιακής άφήγησης2. Τό πο-
λύπλευρο ένδιαφέρον πρός τό παραμύθι, άντικείμενο μυθοπλασίας κατ' έξοχήν, δέν
είναι άνεξάρτητο άπό τή διαπίστωση ότι αποτελεί, σαφέστατα, άνθρωπολογικό φαι-
νόμενο. 'Από άποψη μορφής, δομής καί περιεχομένου, άφορα οχι μόνο στις έπιστή-
μες τοΰ άνθρώπου, άλλά καί στήν ΐδια τήν τέχνη.

Ή δημιουργία μιας ήλεκτρονικής βάσης δεδομένων άπαντα, άκριβώς, στις έρευ-
νητικές άνάγκες πού δημιουργεί αύτό τό ευρύτερο ένδιαφέρον. Είναι γνωστό, σέ ο-
ποίον εχει έπιχειρήσει ν' ασχοληθεί συστηματικά μέ τό έλληνικό παραμύθι, πόσο δύ-
σκολος —καί άποθαρρυντικός άκόμη— εϊναι ό έν'τοπισμός τοΰ παραμυθιακοΰ ύλικοΰ

* Κοινωνική άνθρωπολόγος, Sp. τής Ε.Η.Ε.S.S., επιστημονική συνεργάτρια Κ.Ε.ΕΛ-. (έπί
συμβάσει).

1. 'Α. 'Αγγελοπούλου -Α. Μπρούσκου, Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Έλλη-
νικών παραμυθιών - 2. 'Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων καί παραλλαγών AT 700-749, Ι.Α.Ε.Ν.,
'Αθήνα 1994.

2. Πέρα άπό τις προσπάθειες άναβίωσης τής τέχνης τοΰ παραμυθά, ή «ίστορητή» όπως άπο-
καλεΐται συχνά, δέν είναι λίγες οί θεατρικές παραστάσεις, οί έκδηλώσεις, οί ήμερίδες καί οί εκπομ-
πές, άκόμη καί οί διαφημίσεις, πού άντλοΰν τά θέματά τους άπό τό παραμύθι.
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στήν Ελλάδα. Ή πρώτη διαπίστωση είναι ότι δεν ύπάρχει «πυξίδα». Οί παραλλα-
γές τών έλληνικών παραμυθιών ανέρχονται σέ μερικές δεκάδες χιλιάδες καί άντιστοι-
χοΰν σέ υλικό πού έχει συγκεντρωθεί άπό τά μέσα τοΰ δεκάτου ένάτου αιώνα μέχρι
σήμερα, σέ μιά εύρεία γεωγραφική περιοχή καί έκτος τών έλληνικών συνόρων, όπου
άπαντώνται πληθυσμοί μέ έλληνική παράδοση. Μέρος τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ έ'χει δημο-
σιευθεί σέ περιοδικά καί τόμους Συμμείκτων. Τό υπόλοιπο παραμένει ανέκδοτο (σέ
μορφή χειρογράφων καί σπανιότερα μαγνητοταινιών) καί βρίσκεται διάσπαρτο στά
αρχεία γνωστών ιδρυμάτων1, άλλα καί σέ πολυάριθμα τοπικά κέντρα, μουσεία καί
βιβλιοθήκες, πού είναι δύσκολο άκόμη καί νά ταυτιστούν ώστε νά προσδιοριστεί ό
άκριβής άριθμός τους.

Αύτή τή στιγμή μοναδικά έργαλεια προσανατολισμού άποτελουν ό κατάλογος
τών δημοσιευμένων σέ περιοδικά παραλλαγών άπό τόν Γ. Α. Μέγα4, οί δύο δημοσιευ-
μένοι τόμοι τοΰ καταλόγου τών έλληνικών παραμυθιών τοΰ Γ. Α. Μέγα5 (μέ τούς ο-
ποίους καλύπτονται 250 παραμυθιακοί τύποι AT καί κάποιοι οίκότυποι), καθώς καί
ορισμένοι μεμονωμένοι κατάλογοι συγκεκριμένων παραμυθιακών τύπων, ενσωματω-
μένοι σέ ειδικές μελέτες6. ..Σήμερα, ή συστηματική άναζήτηση παραμυθιακοΰ ύλικοΰ
εξω άπό αύτό τό πλαίσιο καί μέ διαφορετικά κριτήρια αποτελεί στήν πράξη χρονο-

3. 'Εκτός άπό τό ΚΕΕΛ σημειώνουμε ενδεικτικά, τό Κέντρον Συντάξεως τοϋ 'Ιστορικού Λε-
ξικού τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τή Λαογραφική 'Εταιρεία, τή
Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τό Κέντρο 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου,
γιά ν' άναφερθώ στίς πλουσιότερες συλλογές.

4. Γ. Α. Μέγας, Πίνακες μύθων, παραμυθιών καί εύτράπελων διηγήσεων περιεχομένων
είς έλληνικά λαογραφικά περιοδικά: συμβολή είς τόν διεθνή κατάλογο τύπων, Λαογραφία, ΚΑ',
'Αθήνα, 1964, σ. 491-509.

5. Γ. Α. Μ έ γ α, Τό έλληνικό παραμύθι, τεΰχος πρώτον: Μΰθοι Ζώων, 'Ακαδημία 'Αθηνών:
Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, άρ. 14, 'Αθήνα, 1978. Γιά τό
δεύτερο τόμο, βλ. υποσημείωση 1.

6. Άπ' όσο γνωρίζουμε αύτή τή στιγμή, γιά τούς παραμυθιακούς τύπους:

AT 300, 301Α καί 301Β, βλ. Μ. Α. 'Α λ ε ξ ι ά δ η ς, Οί έλληνικές παραλλαγές γιά τόν δρα-
κοντοκτόνο ήρωα (Aarne - Thompson 300, 301Α καί 301Β ) : παραμυθολογική μελέτη, διδακτορι-
κή διατριβή, 'Ιωάννινα, 1982.

AT 425, βλ. M e g a s G., Das Märchen von Amor und Psyche in der griechischen Volk-
süberlieferung, πραγματεία τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 30.

AT 310, βλ. Μ. Γ. Μ ε ρ α κ λ ή ς, «Παρατηρήσεις στό παραμύθι τής Εανθομαλλούσας», στόν
τόμο Τά παραμύθια μας, σ. 110-131, Θεσσαλονίκη, έκδόσεις Κωνσταντινίδη, χ.χ.

AT 709, 410, 425Β, 425G, 400, 306 καί 514C*, βλ. Μ. Ρ a ρ a c h r i s t ο ρ h ο r ο u, Som-
meils et Veilles dans le conte merveilleux grec, σ. 368-392, διδακτορική διατριβή, Ε.H.Ε.S.S.
1997.
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βόρο κι έπίπονο έγχείρημα. Συχνά μάλιστα, έξαρτάται άπό τήν υπομονή καί τήν τύ-
χη τοΰ ενδιαφερόμενου.

Οί παραλλαγές τών παραμυθιών τοΰ άρχείου τοΰ -ΚΕΕΛ έντάσσονται στήν 'ίδια
γενική πραγματικότητα. Σ' Ινα σύνολο 4660 χειρογράφων, πού έχουν εισαχθεί άπό
τήν ίδρυση τοΰ Κέντρου (1918) εως σήμερα, περιέχονται σύμφωνα μέ πρόχειρες
εκτιμήσεις περί τις 10.000 παραμύθια7. Ό άκριβής προσδιορισμός τοΰ άριθμοΰ τών
παραμυθιακών παραλλαγών τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ άποτελεΐ Ινα ν άπό τούς στό-
χους τοΰ έργου, άλλά καί άναγκαιότητα πού ύπαγορεύεται άπό τήν ΐδια τήν επιστη-
μονική ερευνά8.

Ή συλλογή παραμυθιακοΰ ύλικοΰ στήν Ελλάδα γενικότερα καί όχι μόνο δσον
άφορα στό ΚΕΕΛ, εγινε έπί σειρά δεκαετιών μέ τρόπο εμπειρικό, συσσωρευτικό θά
λέγαμε, συχνά μάλιστα άπό μή ειδικούς:

«Καί πρέπει ν' άναγνωρισθή, ότι εις τήν συνεργασίαν των [τών δημοδιδασκάλων]
ή Ελληνική Λαογραφία οφείλει εως τώρα πολλά. Οί περισσότεροι άπό τούς συλλογείς
πού μέ φιλοπάτριδα άντίληψιν άνταπεκρίθησαν εις τήν πρόσκλησιν τοΰ Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως καί κατέγιναν εις τήν γλωσσικήν καί λαογραφικήν
έξερεύνησιν τής ιδιαιτέρας των πατρίδος, ήσαν δημοδιδάσκαλοι. Άπό χειρόγραφα
δημοδιδασκάλων άπηρτίσθη κατά τό πλείστον καί ή συλλογή τοΰ άειμνήστου Πολί-
του, ή όποία άπετέλεσε τήν βάσιν τών σοφών μελετών του.

Εις τήν συνεργασίαν τών δημοδιδασκάλων στηρίζεται καί τό Λαογραφικόν Άρ-
χεϊον διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ κυρίου έργου του, πού είναι ή περισυλλογή καί διά-
σωσις τών λαογραφικών θησαυρών τής χώρας»9.

Ή έλλειψη έρωτηματολογίου καί έξειδικευμένης έπιστημονικής γνώσης καλύ-
φθηκε άπό γενικές οδηγίες τών πρώτων σημαντικών μελετητών — διδασκάλων τοϋ
έλληνικοΰ παραμυθιοΰ. Ό Ν. Γ. Πολίτης ζητοΰσε άπό τούς συλλογείς ν' αποφεύγουν
τά σχόλια καί νά επιμένουν στήν άναφορά τοΰ τόπου συλλογής, τήν καταγωγή τοΰ

7. Σε ειδικούς φακέλλους βρίσκονται άποδελτιωμένες περί τις 2.000 παραλλαγές παραμυθιών.

8. 'Επισημαίνουμε ότι ό κατάλογος τοϋ Γεωργίου Μέγα σταμάτησε νά ένημερώνεται μετά
τον θάνατο του (1976). 'Αντίθετα ή συλλογή ύλικοΰ έξακολουθεϊ άμείωτη.

9. Γεωργίου Α. Μέγα, «Ή Λαογραφία καί ή συμβολή τών δημοδιδασκάλων εις το
έργον αύτής», ομιλία πού εκφωνήθηκε τον Μάιο 1938 προς τούς σπουδαστές τής Μαρασλείου Παι-
δαγωγικής 'Ακαδημίας. Περιλαμβάνεται στον τόμο, Γ. Ν. Παλαιολόγου, Ό Θεσμός τών
Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών καί ή Μαράσλειος Παιδαγωγική 'Ακαδημία, 'Αθήνα, 1939.

Μέ τήν ίδρυση τής έδρας Λαογραφίας, τό 1947, στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών ή συλλογή ύλικοΰ
άρχισε νά άνατίθεται στούς ίδιους τούς φοιτητές. Τά χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικοΰ Φροντιστηρίου
άποτελοΰνται έξ ολοκλήρου άπό συλλογές φοιτητών στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
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πληροφορητή, τήν ηλικία, τις γραμματικές γνώσεις καί τήν κοινωνική του θέση στον
τόπο υποδοχής — πληροφορίες πολύτιμες γιά τήν πιστοποίηση τής αύθεντικότητας
τής παραλλαγής άφ' ενός, καί γιά τή συνολικότερη κατανόηση τοϋ μηχανισμοΰ διά-
δοσης τής προφορικής παράδοσης (καί όχι μόνο τοΰ παραμυθιού) άφ' έτέρου.

Τό κύριο μέλημα τών πρώτων συλλογέων παρέμεινε ωστόσο ή πιστή καταγραφή
τοΰ προφορικοΰ λόγου. Ό Άδ. 'Αδαμαντίου σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Συνέλεξα δέ περί τά 300 παραμύθια διαφόρου υλης καί άξίας, καί άκόμη αί πη-
γαί δέν έκκενώθησαν. Ουδέν παρέλειπον καί ούδέν μετέβαλλον, γράφων τό λεγόμενόν
μοι παραμύθι. 'Ημπορεί τις νά είναι βέβαιος, ότι έν τή συλλογή ταύτη έχει άγνήν
καθ' όλα τοΰ λαοϋ τήν δημιουργίαν»10.

Τά ύπόλοιπα στοιχεία τής καταγραφής περιορίζονται στό μέτρο τοΰ δυνατοΰ:

«'Εφ' δσον μέ ήτο δυνατόν έσημείωνα τήν προέλευσιν έκάστου παραμυθιοΰ,
άλλ' είναι τοιαύτη ή φύσις τών παραμυθιών, ώστε δύσκολος πολύ, 'ίσως δέ καί ολί-
γον άσκοπος άποβαίνει ή άκριβής σημείωσις τής προελεύσεως»11.

Ό Στίλπων Κυριακίδης, πρώτος διευθυντής τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου, άνα-
φερόμενος στή δεοντολογία συλλογής παραμυθιών καταλήγει στό κεφάλαιο γιά τά
παραμύθια:

«'Εκ τών άνωτέρω καταφαίνεται τί εχει νά προσέξει ό συλλογεύς πλήν ττίς προ-
σεκτικής καταγραφής τών κειμένων. 'Εν πρώτοις πρέπει νά έξετάζεται ποΰ καί πότε
καί υπό ποίων λέγονται τά παραμύθια [...]. "Επειτα πρέπει νά σημειώνονται άκριβώς
οί έμμετροι ή άμετροι τυπικαί ένάρξεις καί κατακλείδες, καί οί άλλοι τεχνικοί τρόποι
τής διηγήσεως καί τών διακοπών, οί όποιοι μαρτυροΰν όρισμένην τεχνοτροπίαν.
Τούτων πάντων ή γνώσις είναι άπαραίτητος, διότι έξ αύτών εξηγείται πολλάκις καί
ή μορφή τών παραμυθιών»12.

Τό ένδιαφέρον έστιάζεται στήν άποτύπωση τής προφορικότητας καί άποσιωποΰν-
ται στοιχεία πολύτιμα γιά τήν 'ίδια τή διαμόρφωσή της, όπως είναι τό μορφωτικό
επίπεδο τοΰ πληροφορητή, καθώς καί στοιχεία σημαίνοντα γιά τή διάδοση τής προ-
φορικότητας (όπως είναι ή καταγωγή) μέσα άπό ένα μηχανισμό άνταλλαγών καί
συμμετοχής τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιοΰ σέ ευρύτερες πολιτισμικές ένότητες.

Στήν Εισαγωγή είς τήν Λαογραφίαν ό Γεώργιος Μέγας προσδιορίζει μέ μεγά-

10. 'Α δ. 'Αδαμαντίου, «Τηνιακά: Παραμύθια», Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολο-
γικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τ. Ε' (1900), σ. 283.

11. "Ο.π.

12. Σ,.Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, 'Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α': Τά μνημεία τοϋ λόγου, 'Ακα-
δημία'Αθηνών, Δημοσιεύματα τοϋ Λαογραφικού'Αρχείου,'Αθήνα, 1966 (1η έκδοση 1922), σ. 293.
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λη εθνογραφική συνέπεια τά στοιχεία πού πρέπει νά συνοδεύουν τήν καταγραφή ττίς
προφορικής παράδοσης:

«Τά προϊόντα τής δημώδους λογοτεχνίας πρέπει νά καταγράφωνται άπαράλλα-
κτα όπως φέρονται είς τό στόμα τοΰ λαοΰ, χωρίς τήν έλαχίστην μεταβολήν. Εΐτε άπό
έπήρειαν τής γραφομένης γλώσσης εΐτε άπό προσπάθειαν πρός διόρθωσιν τής έκφρά-
σεως ή τοΰ νοήματος ει'τε άπό άπροσεξίαν μεταβάλλει πολλάκις ό συλλογεύς τό άκου-
όμενον. Τοιαΰται μεταβολαί είναι άξιοκατάκριτοι καί πρέπει νά άποφεύγωνται. [...]
'Απαραίτητον είναι νά σημειώνωνται άκριβώς ό χρόνος, κατά τόν όποιον γίνεται ή
συλλογή, τό όνομα, ή ήλικία καί ό τόπος καταγωγής (τό χωρίον καί ή επαρχία) έκεί-
νου πού είπε ή έτραγούδησε Ινα τραγούδι ή διηγήθηκε μίαν λαϊκήν διήγησιν, καθώς
καί στοιχεία προσωπικά περί αύτοΰ: τό γένος (γέρων ή γραία, νέος ή νέα), τό επάγ-
γελμα, ή μόρφωσις, άν έταξίδευσεν, άπό ποίον έ'μαθε αύτά πού λέγει ή διηγείται (άπό
τούς γονείς; ή τόν πάππον καί τήν μάμμην ή άλλο πρόσωπον;). Προκειμένου μάλι-
στα περί παραμυθιών ή παραδόσεων άναγκαία είναι ή πλήρης εκθεσις περί τής κοι-
νωνικής καταστάσεως τοΰ διηγηθέντος, καθόσον ή προσωπικότης τοΰ άφηγητοΰ εί-
ναι σπουδαίος παράγων είς τήν διάπλασιν τής διηγήσεως»13.

Καθώς όμως οί γενικές αύτές άρχές δέν εφαρμόστηκαν πάντοτε, μεγάλο μέρος
τοΰ ύλικοΰ στερείται στοιχειωδών πληροφοριών, όπως εϊναι άκόμη καί ή ταυτότητα
τοΰ πληροφορητή. "Ενα άλλο σημείο, άφετηρία σοβαρού προβληματισμού, εϊναι άκρι-
βώς ή αυθεντικότητα τών παραλλαγών πού έ'χουν συλλεχθεί. Παρά τήν έπιμονή τών
συλλογέων στήν πιστή καταγραφή τοΰ προφορικού λόγου, συνήθως δέν άναφέρεται
άν πρόκειται γι' αύθόρμητες άφηγήσεις, μέσα στήν κοινωνική ομάδα τοΰ παραμυθάς
τις όποιες κατέγραψε ό συλλογέας ώς φιλοξενούμενος, ή άν πρόκειται γι' άφηγήσεις
κατά παραγγελία καί άκόμη περισσότερο καθ' υπαγόρευση. Ό Άδ. 'Αδαμαντίου
περιγράφει γλαφυρά τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες συνέλεξε τά παραμύθια του
στήν Τήνο, στά τέλη τοΰ περασμένου αίώνα:

«'Εγώ δέ συλλέξας τά πλείστα παραμύθια τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν ύπεβλήθην
είς κόπους περισσοτέρους καί παρακλήσεις, διότι εϊχε περάσει ή εποχή, όπου μόνοι
των λέγουν άναμεταξύ των τά παραμύθια. [...] Καί έν μέν τή πόλει Τήνω, 'ς τή χώ-
ρα, όπως λέγουν, έφερον είς τό γραφεΐον μου τούς παραμυθάδες ή παραμυθοΰδες καί
έ'γραφον εκείνων λεγόντων. Τάς δέ έορτάς άνέβαινον είς τά χωρία καί μέ τήν βοήθειαν
τών άπό χωρίων μαθητών μου έσχηματίζομεν τό βράδυ Ινα σπεροκάθισμα))14.

'Αναγκαία προϋπόθεση, γιά τήν έκφορά τοϋ παραμυθιακοΰ λόγου, εϊναι ή συ-

13. Γ. Α. Μ έ γ α, Εισαγωγή είς τήν Λαογραφίαν (2η έκδοση ), 'Αθήνα 1972, σ. 107..

14. 'Α δ. 'Αδαμαντίου, δ.π., σ. 281.
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νάντηση τουλάχιστον δύο άτόμων. Πρόκειται δηλαδή για μορφή επικοινωνίας, πού
ώς τέτοια καθορίζεται καί διαμορφώνεται καί άπό τίς δύο πλευρές. Είναι αυτονόητο
οτι διαφορετικά άπευθύνεται ενα παραμύθι σ' ενα οικείο κοινό διαφόρων ηλικιών,
διαφορετικά δταν πρόκειται γιά τήν άμοιβαία διασκέδαση τών παρευρισκομένων καί
διαφορετικά δταν άπευθύνεται στον «μορφωμένο» συλλογέα μέ κύριο σκοπό τήν πι-
στή (γιατί όχι καί έξωραϊσμένη άπό τήν πλευρά του άφηγητή;) καταγραφή του. Πό-
σο μάλλον δταν πρόκειται γιά καταγραφές άπό μνήμης (όπου ορισμένοι καταθέτες δέν
δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν άκόμη καί τήν καθαρεύουσα) ή γιά καταγραφές πού
έ'φθασαν ταχυδρομικώς στό άρχειο τοϋ ΚΕΕΛ.

"Οταν λοιπόν ή έπικοινωνία υπαγορεύεται, ή καί επιβάλλεται άκόμη, τότε άλ-
λοιώνεται καί τό υφος τοϋ παραμυθιού. Σημαντικά υφολογικά στοιχεία γιά τό παρα-
μύθι, όπως είναι ό διάλογος τοΰ άφηγητή μέ τό κοινό του (μέσα άπό ερωτήσεις, αι-
νίγματα, πειράγματα καί σχόλια), περιορίζονται ή καί εξαφανίζονται. Τά χειρό-
γραφα δέν άποτυπώνουν τό καθαυτό προφορικό ύφος: ή μουσικότητα τών έ'μμε-
τρων τμημάτων έ'χει χαθεϊ καί άκόμη περισσότερο τά εκφραστικά μέσα τοΰ 'ίδιου τοΰ
παραμυθά. Οί χειρονομίες, οί διακυμάνσεις τής φωνής, οί γκριμάτσες, ή ροή τοΰ λό-
γου μέ τίς παύσεις της καί τίς κορυφώσεις τής άγωνίας, δλ' αύτά τ' αναπόσπαστα
στοιχεία μιας τέχνης πού σήμερα εκλείπει, δέν έχουν σημειωθεί στό χαρτί15. Ή εισα-
γωγή τής τεχνολογίας στή συλλογή παραμυθιών, άπό τό 1970 κι έ'πειτα γιά τό ΚΕΕΛ,
άρχικά μέ τό μαγνητόφωνο καί άργότερα, ενίοτε, μέ τήν κάμερα, οδήγησε άσφαλώς
σέ πιστότερες καταγραφές τής προφορικότητας, χωρίς ωστόσο νά αναιρείται τό μειο-
νέκτημα μιάς βεβιασμένης επικοινωνίας1®. Τίθεται, λοιπόν, τό εύλογο ερώτημα:
ποιές, καί πόσες παραλλαγές άπό αύτές πού διαθέτουμε σήμερα, άντιστοιχοΰν στις
κανονικές συνθήκες εκφοράς τοΰ παραμυθιακοϋ λόγου;17

Ή εισαγωγή τών παραμυθιακών παραλλαγών τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ σέ ηλεκ-
τρονική βάση δεδομένων αποτελεί ένα άκόμη στάδιο επεξεργασίας τοΰ (άρχικά) προ-
φορικού λόγου. Ένα ζήτημα πού δημιουργείται αύτόματα είναι ή, δσο τό δυνατόν
πιστότερη, άπόδοση τνίς προφορικότητας, μέσα άπό τό ΐδιο τό χειρόγραφο γιά τίς πα-

15. Πρβλ. Geneviève Calame-Griaule, «La recherche du sens en littéra-
ture orale», Terrain, no 14, Μάρτιος 1990, σ. 119-125.

16. Τό πρόβλημα της αύθεντικότητας τών καταγραφών παραμυθιών δεν άφορα ειδικά στήν
Ελλάδα (όπου τουλάχιστον διαθέτουμε πολύ μεγάλο άριθμό καταγραμμένων κειμένων), άλλα απο-
τελεί άντικείμενο διεθνούς προβληματισμού. Βλ. Bernadette Bricout, «Conte», Ency-
clopaedia Universalis, 1989, σ. 451-455.

17. Κι άκόμη: ποιοί άπό τούς τίτλους δόθηκαν αύθόρμητα καί ποιοί ύστερα άπό έρώτηση
τοΰ συλλογέα;
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λιές καταγραφές, καί γιά τις νεότερες μέσα άπό τήν άμεση δυνατότητα άκρόασης τής
μαγνητοταινίας. Αύτό ύπαγορεύει, όχι άπλά τήν παρουσίαση τών δεδομένων τής 'ίδιας
τής χειρόγραφης παραλλαγής καί τοϋ Βιβλίου Εισαγωγής Χειρογράφων (όπου συχνά
δίνονται έπιπρόσθετες πληροφορίες), άλλά καί μιά ερευνητική προσέγγιση ολόκλη-
ρου τοΰ χειρογράφου, πού περιλαμβάνει τή συγκεκριμένη παραλλαγή, προκειμένου
νά προσδιοριστεί καλύτερα τό πολιτισμικό πλαίσιο: συχνά καί μέ διαφορετική αφορ-
μή άπαντώνται ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τόν 'ίδιο τόν πληροφορητή, τόν τόπο
καί τήν κοινότητα στήν οποία άνήκει, άκόμη καί γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο έγινε ή
συλλογή τοΰ ύλικοΰ.

Είναι δεδομένο ότι τό παραμύθι άποτελεϊ είδος πού διαδίδεται στό χώρο καί
στό χρόνο, μέσα άπό μία σχέση στενής άνταλλαγής μέ τό περιβάλλον πού τό ύποδέ-
χεται τήν κάθε φορά, όπως εϊναι δεδομένο καί τό έθνολογικό ένδιαφέρον πού παρου-
σιάζει αύτή ή άνταλλαγή. 'Ωστόσο ή άνταλλαγή δέν μπορεί νά σκιαγραφηθεί, ουτε τό
έθνολογικό ένδιαφέρον νά ικανοποιηθεί, χωρίς τόν προσδιορισμό ένός καταλόγου πο-
λιτισμικών ένοτήτων τοΰ ευρέως έλληνικοϋ χώρου, χωρίς τήν παράθεση ένός δεύτερου
καταλόγου γλωσσών καί διαλέκτων στις όποιες μπορεί νά έχουν καταγραφεί ελλη-
νικά παραμύθια.

Ή συστηματοποίηση καί ή κατάδειξη στοιχείων πού συχνά άποσιωπώνται
στις πρώτες καταγραφές, έπειδή θεωρήθηκαν έπουσιώδη μπροστά στόν φιλολογικό
πλοΰτο τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιοΰ, εϊναι ό άμεσότερος τρόπος άνασύνθεσης τής προφο-
ρικότητας πού διαθέτουμε, σήμερα πού τό λαϊκό παραμύθι έχει χάσει τήν άρχική του
λειτουργία καί τόν κοινωνικό ρόλο πού εϊχε πριν μερικές δεκαετίες καί οί παλιοί πα-
ραμυθάδες ζωντανεύουν μόνο γιά λίγο, μπροστά στήν επιμονή τοΰ συλλογέα, μέσα
άπό τή μνήμη σύγχρονων πληροφορητών.

Πέρα άπό τούς θεωρητικούς προβληματισμούς πού δημιουργοΰν οί παλιές συλ-
λογές ύλικοΰ, τίθενται καί. πρακτικά ζητήματα άντιμετώπισης, διαχείρησης έπί ττίς
ούσίας, ένός μεγάλου δγκου παραλλαγών πού, όπως άνέφερα καί προηγουμένως, πα-
ραμένει άπροσδιόριστος μέχρι σήμερα. Ή άποδελτίωση τών χειρογράφων (δσον ά-
φορα στά παραμύθια πού περιέχουν), καθώς καί μία πρώτη καταλογοποίησή τους18
(ώστε νά μποροΰν σύντομα νά ικανοποιηθούν άρχικά, στοιχειώδη, κριτήρια άναζή-

18. Ή καταλογοποίηση αύτή προϋποθέτει οπωσδήποτε τόν ελεγχο τής σωστής κατάταξης
τοϋ χειρογράφου, καθώς καί τή σταδιακή κατάταξη τών άκατάτακτων χειρογράφων τοΰ Κέντρου.
Καλύπτει τά έξης στοιχειώδη κριτήρια άναζήτησης: 1) διεθνή κατάταξη, 2) διεθνή τίτλο παραμυ-
θιακοΰ τύπου, 3 ) άριθμό χειρογράφου, 4 ) σελίδες, 5 ) άκριβή τίτλο τής συγκεκριμένης παραλλαγής,
6) τόπο καταγραφής (σημειώνεται ένδεικτικά ό νομός).
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τησης), άποτελοϋν έργο άμεσης προτεραιότητας, συμπληρωματικό καί παράλληλο
με την εισαγωγή ύλικοΰ στή βάση δεδομένων.

Ή άνάγκη στοιχειώδους καταλογοποίησης τών παραμυθιών τοΰ αρχείου τοΰ
ΚΕΕΑ θεωροΰμε ότι δέν μπορεί νά οδηγήσει στήν ταύτιση τής ήλεκτρονικής βά-
σης δεδομένων μ' έναν ήλεκτρονικό κατάλογο γιά τά παραμύθια. Καί τοΰτο, γιατί
ή ήλεκτρονική καταχώρηση τοΰ ύλικοΰ τοΰ άρχείου άπευθύνεται σέ κοινό εύρύτερο
άπό τούς ειδικούς τοΰ παραμυθιοΰ: άρα, οφείλει νά καλύπτει μεγαλύτερη σφαίρα
ένδιαφερόντων καί νά εξασφαλίζει στό χρήστη-έρευνητή ποικίλους δρόμους πρόσβα-
σης, άναπροσαρμοζόμενους στό έκάστοτε ερευνητικό ένδιαφέρον.

'Επειδή άκριβώς τό παραμύθι ένδιαφέρει ειδικούς άπό πολλούς καί διαφορετικούς
χώρους, άλλά κι επειδή ό ίδιος ό όγκος τών παραλλαγών τοΰ ΚΕΕΛ είναι μεγάλος,
ή άνάλυση τών δεδομένων πρέπει νά υπαγορεύεται άπό σαφή κριτήρια κατηγοριο-
ποίησης, δύο έπιπέδων μάλιστα. Γιά λόγους εύκρίνειας καί ταχύτητας λοιπόν, χρειά-
ζεται άφ' ενός νά μποροΰν ν' άναλυθοΰν τά ϊδια τά δεδομένα καί νά άνασυντεθοΰν σέ
ειδικές κατηγορίες, διαβαθμίσεις τοΰ έρευνητικοΰ ένδιαφέροντος, ώστε νά προσδιο-
ρίζονται άμέσως οί τυπικές συντεταγμένες τής κάθε παραλλαγής καί νά παραμένουν
έμφανεΐς σέ όλα τά στάδια εξερεύνησης της (νά μπορεί δηλαδή ό χρήστης-έρευνητής
νά τις συνδυάσει άνά πάσα στιγμή μέ τις ειδικότερες πληροφορίες πού προσλαμβάνει),
άλλά καί νά μποροΰν ν' άπομονωθοΰν προσεγγίσεις πού υπαγορεύονται άπό άνεξάρ-
τητα κριτήρια. Στό πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης προσδιορίζονται άπλώς οί
«διαδρομές» άπό, πρός καί μέσα στό ύλικό τοΰ άρχείου τοΰ ΚΕΕΛ: άν ύποτεθεϊ ότι ό
χρήστης-έρευνητής μοιάζει μέ τόν έπισκέπτη ένός χώρου, πρέπει ό ίδιος νά μπορεί
νά διαλέξει πώς θά τόν προσεγγίσει καί πώς θά τόν περιηγηθεί. Άφ' έτέρου, έπιβάλ-
λεται μία έπεξεργασία έσωτερικής κατηγοριοποίησης τοΰ ίδιου τοΰ ύλικοΰ πού τροφο-
δοτεί τή βάση δεδομένων, καί ό προβληματισμός ξαναγίνεται θεωρητικός.

, Ή άθρόα συλλογή παραμυθιών στήν Ευρώπη τόν δέκατο ένατο αιώνα σήμανε
καί τή δυσκολία ταξινόμησης τοΰ ογκωδέστατου ύλικοΰ: μόνο τά άρχεϊα τοΰ 'Ελ-
σίνκι άπαριθμοΰσαν 30.000 έγγραφα τό 1918. Ή παράλληλη διαπίστωση ότι τά πα-
ραμύθια μοιάζουν πολύ μεταξύ τους άπό τόπο σέ τόπο, οδήγησε τό Φινλανδό λαογράφο
Antti Aarne στή δημιουργία ένός διεθνούς συστήματος ταξινόμησης, τό όποιο στη-
ρίχτηκε στό corpus τοϋ φινλανδικού παραμυθιοΰ καί μποροΰσε νά καλύψει σέ ικανο-
ποιητικό βαθμό καί τις χώρες τής Βόρειας Ευρώπης19. Ταυτόχρονα προσδιορίστη-
καν καί οί θεμελιώδεις έννοιες τής διεθνοΰς κατάταξης: παραμυθιακός τύπος, μοτί-

19. Πρόκειται γιά τήν πρώτη έκδοση τοϋ διεθνοΰς καταλόγου παραμυθιακών τύπων: A n t t i
Aarne, Verzeichnis der Märchentypen (FFC No 3), 'Ελσίνκι, 1910.
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βο, παραλλαγή. "Ενας παραμυθιακός τύπος αντιστοιχεί σ' ενα αύτόνομο παραδοσια-
κό παραμύθι, τό όποιο έχει σταθερή μορφή, πού αποτελεί καί τήν «αφηγηματική βά-
ση» του20. "Ενας παραμυθιακός τύπος άπορρέει άπό τόν συγκεκριμένο, κι έλάχιστα
μεταβλητό, συνδυασμό μοτίβων, άφηγηματικών στοιχείων δηλαδή, πού είναι: 1 )
τά πρόσωπα τοΰ παραμυθιού, όπως δράκοι, μαγικά ζώα, άνθρώπινα πλάσματα, 2)
συμφραζόμενα στοιχεία, όπως είναι τά μαγικά άντικείμενα, 3) μεμονωμένα περι-
στατικά, πού καμιά φορά αύτονομοΰνται τόσο, ώστε νά μποροΰν ν' άποτελέσουν αύτο-
τελή παραμυθιακό τύπο21. Οί συνδυασμοί τών μοτίβων μεταξύ τους (έλάχιστα μετα-
βλητοί καί σύμφωνα μέ τήν άφηγηματική βάση τοΰ παραμυθιακοΰ τύπου ) άποτε-
λοΰν τίς παραλλαγές ενός παραμυθιοΰ.

Ή πρώτη έ'κδοση τοΰ διεθνοΰς καταλόγου τών παραμυθιών περιελάμβανε 540
παραμυθιακούς τύπους καί προέβλεπε τήν έπέκταση τής κατάταξης σέ 1940. Ό Aar-
ne πρότεινε τήν κατανομή αυτών τών τύπων σέ 3 κατηγορίες: 1) μύθοι ζώων, 2)
καθαυτό παραμύθια, 3) ευτράπελες διηγήσεις καί άνέκδοτα.

Ή δεύτερη άναθεωρημένη έκδοση τοΰ καταλόγου άπό τόν Stith Thompson τό
196122 (πρώτη άναθεωρημένη έκδοση: 1928) έπεκτείνεται καί στις συλλογές τής
Νότιας καί Νοτιοανατολικής Εύρώπης, προσδιορίζει 2340 παραμυθιακούς τύπους,
τούς άναλύει σέ μοτίβα σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τών Boite καί Polivka23, ένώ
προσθέτει καί μία 4η κατηγορία, τά κλιμακωτά παραμύθια. Στή διεθνή κατάταξη
Aarne-Thompson (AT) στηρίζονται οί περισσότεροι εύρωπαϊκοί εθνικοί κατάλογοι.

Ό κατάλογος τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιοΰ άνατέθηκε στον Γεώργιο Μέγα άπό
τόν Ν. Γ. Πολίτη τό 1910 καί αποτελεί έργο έξι καί πλέον δεκαετιών24, κατά τίς

20. "Ενας παραμυθιακός τύπος μπορεί άριστα νά συνδυαστεί μ' ενα ν ή περισσότερους άλλους
παραμυθιακούς τύπους. Τό φαινόμενο, άλλά καί ή συνδυαστική παραλλαγή πού είναι τό άποτελέ-
σμά του, ονομάζεται συμφυρμός.

21. Πρβλ. Stith Τ h ο m ρ s ο n, The Foktale, The Dryden Press, Νέα 'ϊόρκη, 1946,
σ. 415-416.

22. Antti Aarne-Stith Thompson: The Types of the Foktale (FFC No
184), 'Ελσίνκι, 1961. Ή έκδοση τοϋ .1961 λαμβάνει ύπ' όψιν καί τό ελληνικό παραμύθι, χάρη στά
στοιχεία πού έδωσε ό Γεώργιος Μέγας στόν Stith Thompson τό 1957, κατά τήν περιοδεία του στήν
Εύρώπη, μέ σκοπό τή συλλογή στοιχείων γιά τόν διεθνή κατάλογο.

23. J. Β ο 11 e - G. Polivka, Anmerkungen zu den Märchen der Br Grimm, Βερο-
λίνο, 1914-1932.

24. Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α, «Ό Κατάλογος τών 'Ελληνικών Παραμυθιών καί ή ιστορία του»,
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμος 50ός, έτος 1975, σ. 107-116. 'Επίσης Walter Pu-
chner, «Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen Märchenty-
pen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. Megas», Sonderdruck aus Nord-
Rein-Westfälische Akademie der Wissenschaf ten, Westdeuttscher Verlag 1998, σ. 87-105.
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όποιες ό Γ. Α. Μέγας παρακολουθούσε συνεχώς τίς εξελίξεις τοϋ διεθνοΰς καταλό-
γου προκειμένου ν' αναπροσαρμόζει τήν τυπολογία τοΰ έλληνικοΰ, ένώ τόν έμπλού-
τιζε άνελλιπώς μέ τίς καινούργιες καταγραφές καί εισήγαγε, γιά τίς αποκλίσεις άπό
τίς προβλέψεις τοΰ διεθνοΰς καταλόγου, 509 περίπου νέους οίκοτύπους25. Κάθε πα-
ραλλαγή άκολουθεΐ τό πρότυπο άνάλυσης τοΰ διεθνοΰς καταλόγου σέ μοτίβα, κατά
Bolte-Polivka.

Ό κατάλογος τοΰ Γεωργίου Μέγα άποτελεϊται άπό 23.000 δελτία, πού αντι-
στοιχούν σέ ισάριθμες παραλλαγές καί είναι στό μεγαλύτερο μέρος του άνέκδοτος26.
Ό Γ. Α. Μέγας κληροδότησε τά δελτία τοΰ καταλόγου του στόν καθηγητή Μ. Γ.
Μερακλή, ό όποιος μέ μεγάλη προθυμία άνταποκρίθηκε στό αίτημα τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας καί τά παραχώρησε γιά λίγο, προκειμένου
νά σαρωθοΰν καί νά εισαχθούν σέ οπτικούς δίσκους ώστε νά διευκολυνθεί ή εισαγωγή
τών παραμυθιών του άρχείου τοϋ ΚΕΕΛ σέ ήλεκτρονική βάση δεδομένων. Τόν ευ-
χαριστούμε καί άπό αύτή τή θέση.

Ή διεθνής κατάταξη Aarne-Thompson συζητήθηκε καί άμφισβητήθηκε τόσο,
πού ή κάθε νέα χρήση της^ν' άπαιτεϊ καί άνάλογη έπιχειρηματολογία. Θεωρούμε ότι,
μέ τά σημερινά δεδομένα, πρόκειται γι' άναντικατάστατο εργαλείο, δταν πρόκειται
ν' άντιμετωπισθεΐ μεγάλος ογκος υλικού προκειμένου νά ταξινομηθεί ή άπλώς νά
καταχωρηθεί. Ή M. L. Tenèze —άποκλειστική συντάκτρια τοΰ γαλλικοΰ κα-
ταλόγου, μετά τό θάνατο τοΰ έμπνευστή του, P. Delarue— σημειώνει εύστοχα,
υπογραμμίζοντας τήν άναγκαιότητα έργων συστηματικής ταξινόμησης: πρέπει
νά γνωρίζει κάνεις νά τά χρησιμοποιεί γι αυτό πού είναι και όχι γιά εκείνο που
δεν μπορούν νά υποδυθούν ότι είναι™. "Ενα εύέλικτο σύστημα ταξινόμησης μπο-
ρεί άριστα νά εξελίσσεται, καθώς ή 'ίδια ή γνώση διευρύνεται μέ τόν χρόνο, νά εμ-
πλουτίζεται συνεχώς, καί νά άναπροσαρμόζεται, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα.
Ή διεθνής κατάταξη Aarne-Thompson άποδείχθηκε, παρά τίς όποιες άτέλειές
της28, ένα άρκετά εύέλικτο σύστημα, ικανό νά προσαρμόζεται ικανοποιητικά τόσο

25. Ό δρος οίκότυπος (oikotype) οφείλεται στόν C.W. von Sydow («Geography and Fol-
ktale oikotypes», Selected Papers on Folklore, Rosenkilde & Bagger, Κοπεγχάγη, 1948, σ.
44-59 ) καί άφορα σέ τοπικές ιδιόμορφες διηγήσεις, χαρακτηριστικές μιας ξεχωριστής πολιτισμικής
περιοχής. Κατά τόν Stith Thompson, αύτό τό φαινόμενο άνεξάρτητης τοπικής άνάπτυξης, άποτελεϊ
ιδιαίτερα διαδεδομένο μηχανισμό τής προφορικής παράδοσης (ό.π., σ. 440-443).

26. Γιά τά δημοσιευμένα μέρη του, βλ. υποσημειώσεις 1 καί 5.

27. «Le conte merveilleux français: problématique d'une recherche», Ethnologie Fran-
çaise, II, 1972, σ. 104, υποσημείωση 5.

28. 'Ατέλειες πού, κατά τήν αποψή μας, άποτελοϋν άντικείμενο κυρίως θεωρητικών διαφωνιών.
"Ας μήν ξεχνούμε ότι ή άναζήτηση ένός συστήματος διεθνούς κατάταξης ύπαγορεύθηκε άπό τούς
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σέ σύγχρονα δσο καί σέ έθνικά δεδομένα, όπως άφ' ένός καταδεικνύει το πρότυπο
παρουσίασης τοΰ γαλλικοΰ καταλόγου29 καί, άφ' έτέρου, ό προσδιορισμός 509 νέων
οίκοτύπων άπό τόν Γ. Α. Μέγα γιά τις άνάγκες ταξινόμησης τοΰ ελληνικού corpus.
Μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί κάποιο άλλο σύστημα διεθνοΰς κατάταξης, εξίσου
εύέλικτο καί ικανό ν' άντικαταστήσει τό ήδη ύπάρχον, πού άποτελεΐ πλέον άναγκαϊο
κώδικα έπικοινωνίας, δταν θέλει κανείς ν' αναφερθεί γενικά ή ειδικά στό παραμύθι,
όπως εύστοχα ειχε προβλέψει ό C.W. von Sydow (παρ' δλη τήν κριτική πού άσκησε
στό θεωρητικό του υπόβαθρο), ήδη άπό τό 1935:

«Είμαι πεπεισμένος ότι, προκειμένου νά παραπέμψει κανείς, μέ οποιαδήποτε
άφορμή, σ' έναν παραμυθιακό τύπο, θά είναι άπαραίτητη γιά πολύ καιρό ή άναφορά
στόν κατάλογο»30.

Ή συμφωνία τής βάσης δεδομένων γιά τά παραμύθια μέ τή διεθνή κατάταξη
AT, ύπαγορεύεται κατ' άρχήν άπό τήν ΐδια τήν άνάγκη ττίς συμβατότητας τόσο μέ
τά έθνικά δσο καί μέ τά διεθνή δεδομένα, αύτή τή στιγμή. "Επειτα, μέ τήν ένσωμά-
τωση τών ύποδείξεων τοΰ Γ. Α. Μέγα γιά τούς οίκοτύπους τοϋ έλληνικοΰ corpus,
επιτρέπει τήν άσφαλή υπερπήδηση τών κενών τοΰ διεθνοΰς καταλόγου.

Ή άπουσία υποδομής γιά τήν παραμυθιολογική έρευνα στήν 'Ελλάδα σήμερα,
επιβάλλει, μέ πρώτο στόχο τή λειτουργικότητα τοΰ έργου, τήν εισαγωγή στοιχείων
καί γιά τις παραλλαγές πού καταγράφηκαν μετά τό 1970 καί δέν περιλαμβάνονται
στά δελτία τοΰ Γ. Α. Μέγα, τουλάχιστον όσον άφορα στό ύλικό τοΰ άρχείου τοΰ

ΚΕΕΛ.

θεωρητικούς προσανατολισμούς της ίστορικο-γεωγραφικής (ή Φινλανδικής) σχολής — οπαδός τής
όποιας ήταν καί ό Γ. Α. Μέγας. 'Αρχικός στόχος ήταν ό προσδιορισμός ένός «άρχετύπου» (Urform )
γιά κάθε παραμυθιακό τύπο, μέσα άπό τό σύνολο τών παραλλαγών του, κατά συνέπεια και ό προσ-
διορισμός τής διαδρομής σύμφωνα μέ τήν όποία διαδόθηκε τό συγκεκριμένο παραμύθι στόν κόσμο
(«όπως οί κύκλοι πάνω στήν έπιφάνεια τοΰ νερού» ). Πρβλ. S t i t h T h ο m ρ s ο n, δ.π., σ. 430 κέ,

29. P. D e 1 a r u e & M. L. T e n è ζ e, Le Conte populaire français, 4 τόμοι, Maison-
neuve et Larose, Παρίσι, 1957-1964-1976-1985. Ό γαλλικός κατάλογος άποτελεΐ πρότυπο προ-
σαρμογής τοΰ διεθνοΰς καταλόγου Aarne-Thompson στις άνάγκες ένός έθνικοΰ corpus παραμυ-
θιών. Κάθε παραμυθιακός τύπος παρουσιάζεται μέσα άπό τό κείμενο μιας χαρακτηριστικής παραλ-
λαγής, τήν άφηγηματική της άπότμηση (découpage) σέ επεισόδια, πού μέ τή σειρά τους κωδικο-
ποιούνται ώστε νά μπορούν νά περιγράψουν σχηματικά τήν κάθε παραλλαγή τοΰ παραμυθιακοΰ τύ-
που, σέ μία λίστα παραλλαγών. Δίνονται έπίσης άναλυτικά σχόλια άπό τή διεθνή βιβλιογραφία γιά
τόν κάθε παραμυθιακό τύπο. Τό πρότυπο τοΰ γαλλικοΰ καταλόγου άκολουθεϊ καί ή έκδοση τοΰ δεύ-
τερου τόμου τοΰ καταλόγου Γ. Α. Μέγα (βλ. υποσημείωση 1).

30. C.W. von Sydow, «Popular prose traditions and their classification», Selected
Papers on Folklore, Rosemkilde & Bagger, Κοπεγχάγη, 1948, σ. 127.
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Ή έπισήμανση τών μοτίβων της κάθε παραλλαγής καί ό προσδιορισμός επει-
σοδίων, άποτελοΰν άντικείμενο ειδικής άνάλυσης, καί έντάσσονται στό έξειδικευ-
μένο τυπολογικό πλαίσιο ένός καταλόγου τών παραμυθιών. 'Αντίθετα, ή θεματι-
κή περιγραφή τοϋ κάθε κειμένου μέ λέξεις-κλειδιά μπορεί ν' απαντήσει έξίσου
ικανοποιητικά τόσο στό έξειδικευμένο παραμυθιολογικό ένδιαφέρον, όσο καί στό
γενικότερο. Ταυτόχρονα πρόκειται γιά παρουσίαση, οικεία καί σέ μή ειδικούς ερευ-
νητές, πού έπιτρέπει τή συνδυασμένη προσέγγιση διαφορετικών ειδών τΐίς προφορι-
κής παράδοσης.

Οί λέξεις-κλειδιά, πού άφοροΰν στό σύνολο τοΰ έθνογραφικοΰ ύλικοΰ τοΰ ΚΕΕΛ
καί είναι κοινές γιά όλες τις βάσεις δεδομένων, έχουν ταξινομηθεί σέ 7 γενικές κατη-
γορίες (όσο τό δυνατόν προφανείς γιά τήν κοινή λογική), πού διακλαδίζονται συ-
νεχώς σέ ύποκατηγορίες γιά τό σχηματισμό ένός ηλεκτρονικού δέντρου. Τό δέντρο
μπορεί νά έμπλουτισθεΐ με τήν προσθήκη νέων όρων στις θέσεις πού άντιστοιχοΰν.
Γιά τήν κατηγοριοποίηση τών όρων καί τό σχηματισμό τοΰ δέντρου, άκολουθήθηκαν
τά έξής μεθοδολογικά στάδια: 1. Τά λήμματα πού κατηγοριοποιήθηκαν άρχικά, έπιλέ-
χθηκαν καί μεταφράστηκαν31 άπό τό Motif Index τοΰ Stith Thompson32. 'Ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε σέ θεματικές λέξεις-κλειδιά. Ώς όροι, συμφωνοΰν μέ τήν κοινή
ορολογία (καί τήν έπίσημη γραμματική). Στήν περίπτωση πού πρόκειται γιά άπο-
κλειστικά λαϊκούς ιδιωματικούς όρους, έχει προτιμηθεί ό πιό διαδεδομένος. 2. Στή
συνέχεια ενσωματώθηκαν οί κατηγορίες πού διαχωρίζει ό Γ. Μέγας στά Ζητήματα
'Ελληνικής Λαογραφίας*3, χωρίς ωστόσο νά άκολουθεϊται τό ϊδιο σύστημα ταξινό-
μησης (τό όποιο δέν θά μπορούσε νά καλύψει όλο τό φάσμα τών λημμάτων). 3. Τέ-
λος, πραγματοποιήθηκαν: μία άντιβολή μέ τόν κατάλογο θεματικών έπικεφαλίδων
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης34, μία πρώτη επαλήθευση τής χρηστικότητας τοΰ δέντρου
μέ τά λήμματα τοΰ εύρετηρίου τοΰ περιοδικοΰ Λαογραφία (τόμος ΚΓ"), καθώς καί
μέ τήν κατάταξη τοΰ Ν. Γ. Πολίτη γιά τις έλληνικές παραδόσεις. Γιά τήν τελική δια-
μόρφωση τών κατηγοριών άντλήθηκαν έπίσης στοιχεία άπό τή σχηματική παρου-

31. Ή μετάφραση τών επιλεγμένων λημμάτων έ'γινε άπό τήν έπιστημονική συνεργάτιδα τοϋ
ΚΕΕΛ Β. Φάτση δ.φ.

32. S i t h Thompson, Motif Index of Folk-Literature, 6 τόμοι, Rosenkilde and
Bagger, Κοπεγχάγη, 1955.

33. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Α. Μ έ γ α, Ζητήματα Έλληνικής Λαογραφίας, 'Ακαδημία 'Αθηνών (άνά-
τυπον έκ τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου 1939).

34. 'Ιωάννα Μ α ν ι ά τ η , (έπιμ. ), Κατάλογος Έλληνικών Θεματικών Έπικεφαλίδων,
Έθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, τμήμα καταλόγων, 1991.
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σίαση της κατάταξης G. Ρ. Murdock γιά τά άρχεΐα H.R.A.F. (Human Relations
Area Files)35. Οί μεγάλες κατηγορίες πού συνθέτουν το δέντρο τών λέξεων-κλειδιών,
είναι οί ακόλουθες:

1. ΑΤΟΜΟ

1.1. 'Ατομικός Βίος

1.1.1. Προσωπικότητα

1.1.2. Βιοϊστορία

1.1.3. 'Ηλικιακά στάδια

1.1.4. Συνθήκες

1.2. Νόηση

1.2.1. Διαταραχές

1.2.2. Μνήμη

1.2.3. Νοημοσύνη

1.3. Σώμα

1.3.1. Αισθήσεις

1.3.2. Αισθήματα

1.3.3. 'Ανατομία

1.3.4. Καλλωπισμός

1.3.5. Καταστάσεις

1.3.6. Λειτουργίες

1.3.7. Σωματικές έκδηλώσεις

1.3.8. Υγεία

2. ΘΡΗΣΚΕΙΑ

2.1. 'Αποκλίσεις

2.1.1. 'Αθεΐα

2.1.2. Α'ίρεση

2.1.3. 'Αλχημεία

2.1.4. 'Αναχώρηση

2.1.5. 'Αποκρυφισμός

2.1.6. Βλασφημία

2.1.7. Δεισιδαιμονίες

2.1.8. Μαγεία

2.1.9. "Οργια

2.2. Θρήσκευμα

2.2.1. Θρησκευτικό σύστημα

2.2.2. 'Ινδουισμός

2.2.3. 'Ιουδαϊσμός

2.2.4. 'Ισλάμ
2.2.5. Χριστιανισμός

2.3. Θρησκευτικές πρακτικές
2.3.1. Ειδωλολατρία
2.3.2. 'Εξαγνισμός
2.3.3. 'Εξευμενισμός
2.3.4. 'Ιεροτελεστία
2.3.5. Μαντεία
2.3.6. Προσηλυτισμός
2.3.7. Ταμπού

2.4. Πίστη
2.4.1. Δοξασία
2.4.2. Έσχατολογία
2.4.3. Ευλάβεια
2.4.4. 'Ηθική
2.4.5. Θεολογία
2.4.6. Κοσμολογία
2.4.7. Μυθολογία
2.4.8. Πεπρωμένο

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

3.1. Δραστηριότητες

3.1.1. Βιοτεχνία-Οίκοτεχνία

3.1.2. Διατροφή

3.1.3. Οίκοδομική-Πολεοδομία

3.1.4. Οίκος

3.1.5. Πνευματική καλλιέργεια

3.2. 'Εκδηλώσεις

3.2.1. 'Αναψυχή

3.2.2. Βία

3.2.3. 'Ενδυμασία

3.2.4. 'Επικοινωνία

3.3. Κοινωνική οργάνωση

3.3.1. Θεσμοί

3.3.2. Κοινωνικοποίηση

35. Στό: Alan Dundes, Every man his way, σ. 162-170, Prentice Hall inc., 1968.
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3.3.3. Οικονομία

3.3.4. Στρατιωτική 'Οργάνω-
ση

4. ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ

4.1. 'Ατομικές ιδιότητες

4.1.1. 'Αθανασία

4.1.2. Δρακοντοκτόνος

4.1.3. Έρμαφροδιτισμός

4.1.4. Μαγικός βοηθός

4.1.5. Πανσοφία

4.1.6. Υπερφυσική ομορφιά

4.2. Μαγικά στοιχεία

4.2.1. Μαγικό άντικείμενο

4.2.2. Μαγική άναπαραγωγή

4.2.3. Μεταμόρφωση

4.2.4. Νερό

4.3. Πλάσματα

4.3.1. 'Αερικό

4.3.2. Γίγαντας

4.3.3. Νεκρός

4.3.4. Τέρας

4.4. Προσωποποιήσεις

4.4.1. Μήνες

4.4.2. Ούράνια σώματα

4.4.3. Χάρος

4.5. Χώροι

4.5.1. Κάτω Κόσμος

4.5.2. Μαγική χώρα

5. ΦΥΣΗ

5.1. Γεωλογικά φαινόμενα

5.1.1. 'Απολίθωση

5.1.2. Παλίρροια

5.1.3. Ρήγμα

5.1.4. Σεισμός

5.2. Ενέργεια
5.2.1. Μορφές

5.3. Ζωικός κόσμος

5.3.1. 'Ανατομία

5.3.2. Είδος

5.3.3. Λαλιά

5.3.4. 'Οργάνωση

5.4. Μετεωρολογικά φαινόμενα

5.4.1. "Ανεμος

5.4.2. ΤΙρις

5.4.3. Κλίμα

5.4.4. Σύννεφο

5.5. Στοιχεία

5.5.1. 'Αέρας

5.5.2. Νερό

5.5.3. Φωτιά

5.5.4. Χώμα (γή)

5.6. "Υλη

5.6.1. Καταστάσεις

5.6.2. Χημικά στοιχεία

5.7. Φυσικά φαινόμενα

5.7.1. 'Ατμόσφαιρα

5.7.2. Βαρύτητα

5.7.3. Βρασμός

5.7.4. Βύθιση

5.7.5. Έκρηξη

5.7.6. Εξαέρωση

5.7.7. ΤΗχος

5.7.8. Καύση

5.7.9. Κυματισμός

5.7.10. Ροή

5.7.11. Τήξη

5.7.12. Υγροποίηση

5.7.13. Φώς

5.8. Φυσική καταστροφή

5.8.1. Κατακλυσμός

5.8.2. Πλημμύρα

5.8.3. Ρύπανση

5.9. Φυτικός Κόσμος

5.9.1. 'Ανατομία
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6.2.2. "Ηβη

6.2.3. Μακροβιότητα

6.2.4. Νεότητα
6.3. 'Ιστορία

6.3.1. 'Αναγέννηση

6.3.2. 'Αρχαιότητα

6.3.3. Μεσαίωνας

6.3.4. Σύγχρονη ιστορία

7. ΧΩΡΟΣ

7.1. "Απειρο

7.1.1. "Αβυσσος

7.1.2. Ούρανός

7.1.3. Χάος

7.2. Γεωγραφία

7.2.1. 'Ανάγλυφο

7.2.2. Εδαφική οργάνωση

7.2.3. Εθνότητες

7.2.4. Πόλη

7.2.5. Φυλή

7.2.6. Χώρα

7.2.7. Χωροταξία

7.3. Γεωμετρία

7.3.1. Διάσταση

7.3.2. Διεύθυνση

7.3.3. Σημείο

7.3.4. Σχήμα

7.3.5. Σώμα

7.4. Δημογραφία

7.4.1. 'Αποδημία

7.4.2. Πληθυσμός

7.5. Μετακίνηση

7.5.1. 'Απόσταση

7.5.2. Δίοδος

7.5.3. Κίνηση

7.5.4. Μεταφορά

7.5.5. Συνοδεία

7.6. Ουράνια σώματα

7.6.1. "Αστρο

7.6.2. 'Αστερισμός

7.6.3. Φαινόμενο

7.7. Προσανατολισμός

7.7.1. 'Ορίζοντας

7.7.2. Χώρου αίσθηση

Ή δημιουργία μιάς ήλεκτρονικής βάσης δεδομένων άποσκοπεΐ στήν εξυπηρέ-
τηση πολλαπλών στόχων. Βασική προϋπόθεση άποτελεΐ ή εύκολη καί γρήγορη πρόσ-
βαση τοΰ χρήστη-έρευνητή εΐτε σ' ενα μεμονωμένο στοιχείο (π.χ. μία συγκεκριμένη
παραλλαγή ) καί στά έπϊ μέρους δεδομένα πού τό συνθέτουν (π.χ. προέλευση, κατάτα-
ξη, συλλογή, κλπ. ), εΐτε στό συνδυασμό περισσότερων στοιχείων μέσω ένός κριτη-
ρίου άναζήτησης (π.χ. όλες οί παραλλαγές τής Αιτωλοακαρνανίας). Κάτι τέτοιο συ-
νεπάγεται τήν άντικειμενική άνάλυση τών δεδομένων —στήν προκειμένη περίπτωση
τών παραμυθιακών παραλλαγών— σέ επί μέρους στοιχεία καί τή σαφή ταξινόμησή
τους. Μέ τήν ήλεκτρονική καταχώρηση - άποδελτίωση τοΰ ύλικοΰ αύξάνεται ή δυ-
νατότητα πρόσβασης στά χειρόγραφα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ό κίνδυνος φθοράς,
τόσο άπό τήν άμέλεια τοΰ έπισκέπτη, όσο καί άπό τόν ΐδιο τό χρόνο.

Σήμερα ή βάση δεδομένων γιά τά παραμύθια εχει διαμορφωθεί στήν τελική
της σχεδόν μορφή καί άποτελεΐται άπό άλληλοδιαδεχόμενες καρτέλες γιά κάθε
συγκεκριμένη παραλλαγή καί φέρει εναν αύξοντα άριθμό (κωδικός πού δίνεται αύ-
τόματα άπό τό ΐδιο τό πρόγραμμα).
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Κάθε καρτέλα αποτελείται άπό έξι ομάδες συναφών στοιχείων (πεδίων), πού
άποσκοποΰν στή συμπληρωματική κάλυψη διαφορετικών τρόπων προσέγγισης.
Στην ούσία, πρόκειται γιά έξι διαφορετικά έπίπεδα γνωστικού ένδιαφέροντος, πού
μποροΰν νά λειτουργήσουν καί άνεξάρτητα μεταξύ τους. Ή βάση δεδομένων δομείται
ώς έξής:

ΚΑΡΤΕΛΑ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ)

1. Σταθερά πεδία: μέσω πληροφοριών πού είναι μονίμως έμφανεϊς («άνοιχτές»)
στήν κάθε καρτέλα —ώστε νά μποροΰν άμέσως νά συνδυάζονται μέ τις πλη-
ροφορίες τών υπόλοιπων πέντε ομάδων πεδίων, πού «άνοίγουν» έναλλακτικά
μεταξύ τους— παρουσιάζεται ή γενική έπισκόπηση τής παραλλαγής. Τά σταθερά
πεδία είναι:

* Κωδικός εισαγωγής στή βάση: δίνεται αύτόματα άπό τό πρόγραμμα. Π.χ.
0000000217.

* Πηγή: άριθμός χειρογράφου (καί σελίδα), μαγνητοταινίας, κλπ. Π.χ. ΚΕΕΛ
25, σ. 39-48, άρ. 7.

* Περιοχή: με συγκεκριμένο τοπωνύμιο σημειώνεται ό τόπος τής καταγραφής36.
Π.χ. Συκαμινέα-Μηθύμνης-Λέσβου.

* Διεθνής τίτλος: πρόκειται γιά τόν διεθνή τίτλο τού παραμυθιακοΰ τύπου κατά
Aarne-Thompson. Π.χ. Snow-White.

* Ελληνικός τίτλος: πρόκειται γιά τόν τίτλο τοΰ παραμυθιακοΰ τύπου στήν Ελ-
λάδα, σύμφωνα μέ τόν κατάλογο Γ.Ά. Μέγα37. Π.χ. Χιονάτη.

* Διεθνής κατάταξη : πρόκειται γιά τόν άριθμό πού κωδικοποιεί τόν παραμυθια-
κό τύπο σύμφωνα μέ τήν κατάταξη Aarne-Thompson. Π.χ. AT 709.

* Κατηγορία AT: είναι ή εύρύτερη κατηγορία, στήν όποία ταξινομείται ό.παρα-
μυθιακός τύπος σύμφωνα μέ τήν κατάταξη Aarne-Thompson. Π.χ. Μαγικό
παραμύθι.

36. Ή έρευνα γιά τον προσδιορισμό τών τοπωνυμίων έκτός 'Ελλάδος (μέ έξαίρεση αύτών τής

Κάτω Ιταλίας) καί τή δημιουργία σχετικού δέντρου, έγινε άπό τή γράφουσα σέ συνεργασία μέ τή

Ζωή 'Αναγνωστοπούλου, συνεργάτιδα τοΰ Κέντρου (μέ σύμβαση).

39. "Αν αύτός δέν δίνεται άπό τά δελτία, σημειώνεται ό τίτλος μέ τόν όποιο άπαντάται συχνό-
τερα τό παραμύθι στήν 'Ελλάδα.
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2. Σύνοψη: μέ αύτη τήν όμάδα πεδίων περιγράφεται συνοπτικά το ί'διο τό περιε-

χόμενο τής παραλλαγής έ'τσι ώστε νά γίνεται έφικτή ή προσέγγιση μεγάλου
άριθμοϋ παραλλαγών σέ σύντομο χρόνο.

* Τίτλος παραλλαγής: σημειώνεται εφόσον δίνεται άπό τό χειρόγραφο. Π.χ. Ή
Ήλιοστάτη.

* Περίληψη: ή περίληψη τοϋ κειμένου δίνεται σύμφωνα μέ τά μοτίβα πού προσ-
διορίζουν τό κάθε επεισόδιο.

* Λέξεις-κλειδιά: έπιτρέπουν τήν κωδικοποίηση τοΰ περιεχομένου κατά θέματα.

3. Κείμενο: μ.έ αύτή τήν όμάδα πεδίο^ν διευκολύνεται ή 'ίδια ή άνάγνωση τοΰ
χειρογράφου καί ή κατανόησή του. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ή δυνατότητα
άμεσης άναζήτησης αυτούσιων τών λέξεων τοΰ κειμένου.

* Κείμενο: δίνεται δακτυλογραφημένο τό 'ίδιο τό κείμενο τοΰ χειρογράφου.

* Λεξιλόγιο: πρόκειται γιά τό λεξιλόγιο τοΰ 'ίδιου τοΰ χειρογράφου38.

4. Σχολιασμός: μέ αύτή τήν όμάδα πεδίων άποδελτιώνονται τά διαφορετικά στά-
δια έπεξεργασίας τοΰ χειρογράφου, ένώ ταυτόχρονα δίνεται ή δυνατότητα με-
ταπήδησης σέ τομείς έκτος τής συγκεκριμένης βάσης δεδομένων.

* Σχόλια χειρογράφου: πρόκειται γιά σημειώσεις πάνω στό 'ίδιο τό χειρόγραφο,
είτε άπό τόν συλλογέα, ε'ίτε άπό τούς άποδελτιωτές τοΰ χειρογράφου.

* Σχόλια έρευνητή: σχολιασμός τής παραλλαγής (παραμυθιολογικοΰ κυρίως έν-
διαφέροντος) άπό τόν έρευνητή πού εχει εισαγάγει τήν παραλλαγή στή βάση.

* Δημοσιεύσεις: σημειώνονται, μέ πλήρη βιβλιογραφική παραπομπή, οί ενδεχό-
μενες δημοσιεύσεις τοΰ χειρογράφου σέ περιοδικά ή συλλογές.

* Παρεμβαλλομένα είδη: μέ τόν δρο έπισημαίνονται άλλα ε'ίδη προφορικής πα-
ράδοσης (π.χ. παροιμίες, αινίγματα κλπ. ) πού βρίσκονται συχνά ενσωματω-
μένα στό παραμύθι. "Εχει προβλεφθεί ή σύνδεση αύτοΰ τοΰ πεδίου μέ ειδικό
κόμβο, ώστε νά έπιτρέπεται ή άμεση πρόσβαση στις άλλες βάσεις δεδομένων
τοΰ ΚΕΕΛ καί ή άναζήτηση πληροφοριών γιά τό συγκεκριμένο στοιχείο.

5. Στοιχεία συλλογής: μέ αύτή τήν όμάδα πεδίων συστηματοποιούνται οί συχνά
ελλείπεις πληροφορίες, πού παρέχουν τά παλαιότερα χειρόγραφα, μέ άπώτερο
στόχο τήν άνασύνθεση τοϋ πολιτισμικού πλαισίου τής παραλλαγής.

38. "Αν τό λεξιλόγιο δέν δίνεται άπό τό ί'διο τό χειρόγραφο, άπλώς επισημαίνεται ή σημασία
κάποιων ιδιωματικών λέξεων ή εκφράσεων.



274 ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

* Πληροφορητής: επισημαίνονται όσα στοιχεία εϊναι γνωστά καί καλύπτουν τήν
ταυτότητα τοΰ πληροφορητή: Π.χ. δνομα, παρωνύμιο, φύλο, ήλικία, μόρφω-
ση, καταγωγή.

* Συλλογέας: δίνεται τό όνομα τοΰ συλλογέα καί όσα στοιχεία τής ταυτότητάς του
εϊναι γνωστά.

* Πολιτισμική ενότητα: προσδιορίζεται ή ιδιαίτερη πολιτισμική ένότητα στήν
όποία ένδεχομένως άνήκει ό πληροφορητής39.

* Γλώσσα: ή γλώσσα, διάλεκτος ή τό τοπικό ιδίωμα στό όποιο έχει καταγραφεί
ή παραλλαγή40.

6. Στοιχεία 'Αρχείου: αύτή ή όμάδα πεδίων λειτουργεί συμπληρωματικά μέ τήν
όμάδα «σχολιασμός» — έφόσον προσδιορίζει τήν ταυτότητα τών συντακτών -
ερευνητών πού έχουν άσχοληθεί μέ τή συγκεκριμένη παραλλαγή. Ταυτόχρονα
παρουσιάζει καί καθαρά χρηστική λειτουργία, υποκαθιστώντας, μέ τις άρχεια-
κές πληροφορίες πού παρέχει, τά ογκώδη βιβλία εισαγωγής χειρογράφων τοΰ
Κέντρου.

* Άριθμός εισαγωγής...

* Χρονολογία εισαγωγής.

* Χρονολογία καταγραφής.

* Τρόπος καταγραφής.

* Κατάθεση.

* Βιντεοσκόπηση.

* 'Απομαγνητοφώνηση.

* 'Αποδελτίωση.

* "Ερευνα.

Ειδικά εικονίδια στήν κάθε καρτέλα επιτρέπουν: 1) τήν πρόσβαση στήν εικόνα
τοΰ χειρογράφου καί τήν άνάγνωσή του άπευθείας άπό τό πρωτότυπο, 2) τήν άκρόα-
ση τής άφήγησης, έφόσον πρόκειται γιά μαγνητοφωνημένη παραλλαγή ή 3) τή μα-
γνητοσκοπημένη εικόνα (video) τής καταγραφής (άν ύπάρχει).41

39. Ή σύνταξη τοϋ σχετικού καταλόγου έγινε σύμφωνα με τις ύποδείξεις τοϋ ερευνητή
Παναγιώτη Καμηλάκη. "Οσον άφορα στόν πολιτισμικό χάρτη της Βορείου 'Ηπείρου (Νοτίου 'Αλ-
βανίας), αύτός προσδιορίστηκε σύμφωνα μέ τις άναλυτικές πληροφορίες τοΰ έπιστ. συνεργάτη τοΰ
ΚΕΕΛ Γεωργίου Παναγιώτου — όπως καί δ κατάλογος τών σχετικών τοπωνυμίων.

40. Εύχαριστοΰμε τήν ερευνήτρια Κατερίνα Τζαμάλη ("Ιστορικό Λεξικό) γιά τή βοήθειά της
στόν προσδιορισμό τών κριτηρίων γιά τή δημιουργία ένός ένδεικτικοΰ καταλόγου.

41. Ή τεχνική περιγραφή άφορα στις δυνατότητες δλων τών βάσεων δεδομένων τοΰ ΚΕΕΛ.
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Αναζήτηση

Ή χρηστική αποτελεσματικότητα μιας βάσης δεδομένων άποδεικνύεται, ωσ-
τόσο, μέ τήν ευελιξία τών ίδιων τών δυνατοτήτων άναζήτησης πού παρέχει στόν
χρήστη-έρευνητή. Γι' αύτόν τό λόγο ή λειτουργία τής άναζήτησης είναι ί'σης σπου-
δαιότητας μέ τό υπόλοιπο σύνολο τής βάσης δεδομένων καί άποτελεΐ αύτονόητο
στοιχείο τής δομής της. Θεωρώ, λοιπόν, σκόπιμο νά τήν περιγράψω σάν προέκταση
τών προηγουμένων ομάδων πεδίων. Ή συγκεκριμένη βάση δεδομένων προσφέρει
δύο δυνατότητες :

1) εξειδικευμένη άναζήτηση παραλλαγών σύμφωνα μέ συγκεκριμένα κριτήρια.
Αύτό έπιτυγχάνεται μέ τήν πληκτρολόγηση τοϋ ζητούμενου στό ειδικό πε-
δίο. Π.χ. ή πληκτρολόγηση τής λέξης: 'Ιστορικό Λεξικό, στό πεδίο: Κατά-
θεση, της ομάδας: Στοιχεία 'Αρχείου, οδηγεί στήν έμφάνιση ένός πίνα-
κα, όλων τών παραλλαγών, πού προέρχονται άπό τό 'Ιστορικό Λεξικό
καί οί όποιες περιγράφονται μέ γενικά κριτήρια (κωδικός, διεθνής κα-
τάταξη, διεθνής τίτλος, πηγή). Στή συνέχεια ό ενδιαφερόμενος μπορεί
νά μεταπηδήσει στήν καρτέλα πού τόν ένδιαφέρει. 'Επιπλέον, έπιτρέπε-
ται καί ό συνδυασμός περισσότερων κριτηρίων άναζήτησης μεταξύ τους, μέ
τήν σύγχρονη πληκτρολόγηση περισσότερων πεδίων.

2) Έμφάνιση πίνακα περιεχομένων τής βάσης, μέ τήν περιγραφή όλων τών
παραλλαγών πού περιέχονται σύμφωνα μέ τά έξής γενικά κριτήρια (πού
ύπαγορεύονται άπό τά άντίστοιχα σταθερά πεδία τής κάθε καρτέλας): κω-
δικός, διεθνής κατάταξη, διεθνής τίτλος, πηγή.

Ή εισαγωγή τοΰ πολυάριθμου ύλικοΰ προβλέπεται νά πραγματοποιηθεί σέ δύο
στάδια. 'Αρχικά πρόκειται νά εΐσαχθοΰν οί παραλλαγές πού έχουν άποδελτιωθεΐ
άπό τόν Γ. Α. Μέγα, μέ κριτήριο προτεραιότητας τή δυνατότητα πρόσβασης τοΰ
χειρογράφου καί παράλληλα μέ τήν άποδελτίωση όλων τών χειρογράφων τοΰ Κέν-
τρου, πού περιέχουν παραμύθια (καθώς καί αύτών τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ)42.
Σ' Ινα δεύτερο στάδιο, πρόκειται νά εΐσαχθοΰν καί οί παραλλαγές πού έχουν κατα-
γραφεί στά πιό πρόσφατα χειρόγραφα (μετά τό 1970) καί σέ μαγνητοταινίες. Κρί-
νουμε άναγκαϊο, κατά τά δύο αύτά στάδια καί ταυτόχρονα μέ τήν εισαγωγή τοΰ ΰλι-

Ή τεχνική υλοποίηση τών οποίων δέν θά ήταν δυνατή χωρίς τήν ε_ίδική συμβολή τών προγραμματι-
στών Μ. Γκοιμίση καί Α. Χαρίση.

42. Μέ τή βοήθεια τής Ζωής 'Αναγνωστοπούλου έχουν καταλογογραφηθεϊ, σύμφωνα μέ το
περιεχόμενό τους, όλα τά χειρόγραφα τοϋ ΚΕΕΛ πού προέρχονται άπό τό 'Ιστορικό Λεξικό.
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κοΰ στή βάση. τόν έλεγχο τής σωστής κατάταξης τών χειρογράφων καί τήν κατά-
ταξη τών άκατάτακτων χειρογράφων τοϋ άρχείου.

Πρός τό παρόν έχουν άποδελτιωθεϊ 2.211 χειρόγραφα, κι έχουν καταλογογρα-
φηθεΐ 9.000 παραμύθια, σύμφωνα μέ τή διεθνή κατάταξή τους (όπου δίνεται), τόν
τίτλο, τόν άριθμό χειρογράφου καί τόν τόπο τής καταγραφής τους — σέ συνεργασία
μέ τήν 'Αγγελική Σαλάπα, άρχαιολόγο-ιστορικό, έπιστ. συνεργάτιδα τοΰ ΚΕΕΛ
(μέ σύμβαση). Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί ό σχεδιασμός τής βάσης δεδομένων
γιά τά παραμύθια κι έχουν δημιουργηθεί 479 καρτέλες.

Στό πλαίσιο τοΰ ΐδιου έργου έχουν σαρωθεί καί εισαχθεί σέ οπτικούς δίσκους
τά 23.000 δελτία τοΰ καταλόγου Γ. Α. Μέγα καί έχει δημιουργηθεί άνεξάρτητη βάση
δεδομένων, όπου έχουν εισαχθεί 1.500 δελτία σέ ισάριθμες καρτέλες. Ή δημιουργία
αύτής τής δευτερεύουσας βάσης δεδομένων, γιά καθαρά άρχειακούς λόγους υπαγο-
ρεύθηκε έκτος άπό τις άνάγκες τοΰ σχηματισμοΰ τής βάσης δεδομένων γιά τά πα-
ραμύθια, άπό μία έπιπλέον παράμετρο: τήν άποτύπωση τών δελτίων καί τήν ταξι-
νόμησή τους σέ μέσα πού τά προστατεύουν άπό τή φθορά, παράλληλα μέ τήν άσφαλή
άποθήκευση ένός έργου έξι, τουλάχιστον, δεκαετιών.
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"Ηντανε μνιά φορά ένας γέρος και μνιά γριγιά και δέν είχανε πιδιά. Και πάντα παρακαλούσαν ντου Θεό νά τσ'ι δώσ" πιδιά-
Μνια μέρα κεΤ ποϋ ζιμάτπζι ή γριγιά κκιά νά μαγρέψ' εΤπι ή γέρους. "Γριά ούλ' αύτά τά κκιά νά τά χαμι πιδιά!" "Ακόμα ού γέρους δέν
ύπάσωοι ντου λόγου κ ηύτύς ούλα τά κκιά γίνκανε πιδιά. Και τά είχανε ούλα. Μνιά μέρα ζύμουσι ή γριά κι άπ' το ζμάρ' έκανε ένα
<λίκ' γιά το μκρο τό πιδί. Άμα τοϋ δαν τ' άλλα ζλέψανε καϊ φωνάζανε "καϊ μένα μάννα κλικ' κϊ μένα μάννα κλικ"'. Κ" ή γριά έκανι ούλ'
ι/τη ζμωσιά κλίκια. """Hpm ού γέρους τά βράδ άπ' τά χωράφ' καϊ τοϋ πι ή γριά. Τότες άποφασίσανε νά τά σφάξνε ούλα καϊ νά τά φάνε.
Το προυνό λοιπόν σφάξανε ένα καϊ τό φάγανε. Καϊ κάθα μέρα σφάζανε όπό ένα και τό τρώγανε ώς του πού τά σώσανε ούλα.
Ίροφτάσανε όμως καϊ κρυφτηκανε δύο/ ένα κορίτσ" κ' ένα όγόρ'. Τό κορίτσ' το λέγανε Μαρωδίτσα και τ άγόρ" Γιάννη. Κι έπειδή δέ
ra μετρούσαν φόνου τά σφάξανε θαρρούσαν πώς τά σφάξανε ούλα και εΤτχ μνιά μέρα ού γέρους. "Κρίμα γριά δέν άφήσαμι δυό πιδιά
ιτιάριμ (1) νά τά χουμι 'ς τά γιρουντάματά μας". "Αμα τ άκούσανι f| Γιάννς κ' ή Μαρωδίτσα φανερωθήκανε και είπανε" "Νά ήμείς
ιπαμπά! Νά ήμείς μάννα! "Αμα τα είδανε τά χαρήκανε και ντού Γιάνν' ντούνε στέλνανε "ς Σκουλειό κ' ή Μαρωδίτσα όπόμεισκι 'ς τού
σπίτ' καϊ μάθινι νοικοκυρειό Άφοϋ πέρασε πολύς καιρός βουλθήκανε νά σφάξνι τ Μαρουδίτσα κι άρχίσανε νά ννή θρέφνε λουγιώ
ντού λουγιώ ζαχάρτα καϊ γλυγούδια γιά νά παχύν'. Ού Γιάννς τό πήρι τ αύτι τ κουμμάτ'. Κάι μνιά μέρα δντσς fipn άπ' του σκουλειό
<αϊ ν ν' εΈ5ι τ' Μαρωδίτσα κ" έτρωγι ζαχάρτα ν ν εΤπι "Μαρωδίτσα δόμ' καϊ μένα ένα ζαχάρτο νά σι πώ τϊ θά σι κάν' μπαμπάς ουμ κ' ή
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SUMMARY

A Database for folktales : Concerns and method

by Papachristophorou Marilena, Ph. D.

The folktales database is part of a larger ptoject's framework aimed to-
wards the electronic classification of the archives in the Hellenic Folklore Re-
search Center. At the same time, this project responds to the growing scien-
tific and publishing interest in folktales.

In fact, folktale research in Greece has a considerable volume of material:
The recorded variants of tales in the greek language amount to several
thousand, a constantly rising number, as the collection of original material
continues until today. The difficulties faced by the researcher are encountered
in the ability to have a systematic primary source search and accessibility,
according to special criteria. This particular work meets the fore-mentioned
requirements and at the same time, secures protection of the original frim
usage by introducing the manuscript's image in electronic form.

Although there have been clear instructions on ethnographic methodo-
logy and ethics among the first folklorists (especially N. G. Polites and G. A.
Megas), the collection of this material was often conducted in an amature way
by non-specialists, basically up to the '60's decade. As the collector's primary
goal was to preserve the oral text itself —not necessarily its cultural context—
recordings of many folktales lack clarifying ethnographic elements, mainly
regarding the narrator and the narration itself, not to mention its transmission
and re-composition mechanisms.

We believe that a big part of methodology shortcomings in the first field
recordings can be filled with an elemental recollection of the cultural context,
according to the information often given through other incentives in the ma-
nuscript.

An important prerequisite for the material's management is the manus-
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cripts' progressive cataloguing process in order to estimate the exact number
of folktales they contain (9.000 variants have been found among the 67% of
manuscripts catalogued up to this point).

These archive variants are then introduced to special electronic cards,
where data is arranged into concrete fields of general interest and interactive
fields of a more specialized interest.

In the basic (concrete) fields, all information necessary to select a certain
variant according to its source, area of recording, and other classification da-
ta based on the Aarne-Thompson typology, is constatly on display. For re-
cordings made up to the '70's decade, the classification suggested by G. A.
Megas in his upublished catalogue is adopted.

As for the interactive fields, a more specialized form of information is gi-
ven to cover the following aspects:

— A variant synopsis with its title, summary and key-words, allowing thema-
tic research by field and by general category of ethnographic interest.

— Comments made by the Center's researchers and collectors, during all sta-
ges of material elaboration.

— Information about the collection referring to the informer's identity as
well as the particular idiom of the recording.

— Information on previous cataloguing information for each variant.

— A visual form of the original manuscript.

Furthermore and equally important with data analysis, is the possibi-
lity of reconstruction during the search, based on specific criteria as they are
formed by different fields in each electronic card.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ή Μουσειακή Συλλογή τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
(ΚΕΕΛ)1 δημιουργήθηκε το 19372. Τό ίδιο έτος άρχισε καταγραφή τών άντικει-
μένων σέ «Βιβλίο Εισαγωγής», όπου άναγράφεται ό αύξων αριθμός, τό όνομα τοΰ
καταθέτη, τό είδος τοΰ άντικειμένου, ό τόπος προέλευσης, ή ήλικία του και ή χρο-
νολογία εισαγωγής. 'Αργότερα, τό 1960, προσετέθη στό βιβλίο εισαγωγής ένα
άκόμη πεδίο πληροφόρησης: ό τρόπος άπόκτησης.

Οί πληροφορίες, όμως, αύτές είναι συχνά έλλιπεΐς, ασαφείς ή ανύπαρκτες.
Στό πεδίο «δνομα καταθέτη» άναγράφεται, γιά παράδειγμα, ό τίτλος τοΰ καταθέτη,
όπως «διδασκάλισσα, λαογράφος» ή «γραφεύς τοΰ 'Αρχείου, λαογράφος» ή «φοιτη-
τής φιλολογίας» κ.ά. Στό πεδίο «είδος άντικειμένου» άναφέρεται ή ονομασία του,
συνήθως ή τοπική, μία στοιχειώδης περιγραφή καί συχνά ή ύλη. 'Ενίοτε σημειώνεται
καί ό αριθμός χειρογράφου τής λαογραφικές άποστολής πού σχετίζεται μέ τό άντι-
κείμενο. "Οταν πρόκειται γιά ένα σύνολο άντικειμένων, όπως παραδείγματος χάριν

* Αρχαιολόγος, υπεύθυνη τής οργάνωσης τής μουσειακής συλλογής, έπιστ. συνεργάτιδα τοϋ
Κέντρου (έπί συμβάσει).

** Συντηρήτρια έ'ργων τέχνης, υπεύθυνη συντήρησης, έπιστ. συνεργάτιδα τοΰ Κέντρου (έπί
συμβάσει).

1. Ή έργασία εγινε μέ τήν έπίβλεψη τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κ. Αίκ. Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη τής όποιας ή ούσιαστική βοήθεια ύπήρξε πολύτιμη καί καθοριστική, μέ τις ύποδείξεις και
τό συμβουλευτικό χαρακτήρα της.

2. Διευθυντής τοΰ τότε «Λαογραφικοΰ 'Αρχείου» ήταν ό μετέπειτα καθηγητής τής Λαογρα-
φίας καί άκαδημαϊκός Γεώργιος Μέγας.
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μιά φορεσιά πού αποτελείται άπο 20 τεμάχια, όλα φέρουν τον ίδιο αύξοντα άριθμό
καί συνοδεύονται άπλώς άπό γράμματα τοΰ αλφαβήτου (π.χ. 135α'-135στ'). Τέλος,
μερικά άντικείμενα δέν είχαν ώς σήμερα καταγραφεί.

Το 1995, στο πλαίσιο φροντιστηριακού μαθήματος τής Λαογραφίας τοΰ Τμή-
ματος Φιλολογίας τοΰ Παν/μίου Αθηνών, μέ πρωτοβουλία τής Διευθύντριας Αικα-
τερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, έγινε άπο φοιτητές προσπάθεια καταγραφής τών άντι-
κειμένων σέ δελτία άρχειοθέτησης, μέ άντιγραφή τών στοιχείων τοΰ βιβλίου εισα-
γωγής, καί ταξινόμηση τών δελτίων κατά ένότητες άνάλογα μέ τή χρήση τών αντι-
κειμένων.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1996, όμάδα συντηρητών καί μουσειολόγων μέ επικεφαλής
τήν Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης κ. 'Ελένη Ρωμαίου-Καρα-
σταμάτη, έπισκέφθηκε τή Συλλογή, κατέγραψε τά προβλήματα καί πρότεινε τήν ά-
μεση συντήρησή της.

Τήν άνοιξη τοΰ 1997, όταν οί συνθήκες τό επέτρεψαν, τριμελής όμάδα άποτελού-
μενη άπό τήν Λουΐζα Καραπιδάκη, άρχαιολόγο, τήν Κλεοπάτρα Φατούρου, μου-
σειολόγο και τήν 'Ελένη Κίττα, συντηρήτρια, άνέλαβε τήν συστηματική ταξινόμη-
ση, τεκμηρίωση καί άξιοποίηση τής συλλογής, ώστε νά καταστεί δυνατή ή έκθε-
ση καί άποθήκευσή της στούς νέους χώρους τοΰ κτιρίου τής όδοΰ Ήπίτου, μέ προ-
διαγραφές τής σύγχρονης μουσειολογίας.

Τά άντικείμενα τής συλλογής, περίπου 1000 τεμάχια, προέρχονται κυρίως άπό
δωρεές, άγορές ή λαογραφικές άποστολές τών έρευνητών τοΰ ΚΕΕΛ στήν 'Ελλάδα
καί στήν Κύπρο. Τά περισσότερα, άντικείμενα καθημερινής χρήσης άλλά καί περίτε-
χνες φορεσιές, κοσμήματα, μουσικά όργανα κλπ., είναι σπάνια καί ορισμένα με-
γάλης πολιτιστικής άξιας. 'Αξίζει νά σημειωθεί ότι πρόκειται γιά μία άπό τίς λίγες
λαογραφικές συλλογές στήν 'Ελλάδα, πού τά άντικείμενά τους δέν έχουν επιλεγεί' γιά
αισθητικούς καί συναισθηματικούς λόγους, άλλά γιά καθαρά έπιστημονικούς3.

Ή συγκέντρωση άντικειμένων δέν είναι ωστόσο αύτοσκοπός μιας συλλογής. Ή
διατήρηση, ή τεκμηρίωση καί προβολή της είναι άπαραίτητα συνακόλουθα γιά νά έκ-
πληρωθεϊ ό βασικός σκοπός, πού είναι ή μελέτη τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ή άντίληψη τών συλλογών-άποθηκών έχει προ πολλοΰ ξεπεραστεί4. Ή έρευνα, ή έ-

3. Γεώργιος Σπυριδάκης, Όδηγίαι προς συλλογήν Λαογραφικής ύλης, Έπετη-
ρίς τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-1961), 'Αθήναι 1962, σελ. 73-147. Βλ. γενι-
κότερα: Πρακτικά Συνάντησης Λαογραφικών Μουσείων τών χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας.
Ό ρόλος τών λαογραφικών μουσείων στά πλαίσια τής 'Ενωμένης Ευρώπης ('Αθήνα, 1-5 'Οκτω-
βρίου 1992), 'Αθήνα 1994, (στό έξής: Πρακτικά μουσείων τών χωρών τής Ευρώπης).

4. Χριστόφορος Βαλλιάνος, Τά 'Εθνογραφικά μουσεία στήν Ευρώπη. Ή πολιτι-
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νημέρωση, ή σωστή ταξινόμηση, ή δημοσίευση καί βέβαια ή συντήρηση καί διαφύλαξη
πρέπει νά εΐναι ό τελικός στόχος. Ή αποθήκευση καί ή έ'κθεση μιας συλλογής πρέπει
νά είναι λειτουργική καί με έπιστημονικές προδιαγραφές. 'Επίσης ή συλλογή πρέπει
νά συνοδεύεται άπό τεκμηριωτικό ύλικό (φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία, αντί-
στοιχα παραδείγματα, ταινίες, κασέττες ήχου, χειρόγραφα, ύλικό άπό έπιτόπιες
έρευνες κ.ά. ), έτσι ώστε νά είναι προσβάσιμη τόσο στό εύρύ κοινό οσο καί στούς ειδι-
κούς επιστήμονες.

"Ενα άπό τά κύρια προβλήματα τής συλλογής τοϋ ΚΕΕΛ ήταν πάντα ό τόπος
καί ό τρόπος φύλαξής της. Ή έλλειψη κατάλληλου άποθηκευτικοΰ, εκθεσιακού χώ-
ρου, εργαστηρίου συντήρησης σέ συνδυασμό μέ τήν άπουσία συμβούλου-μουσειο-
λόγου καί συντηρητή, οδήγησαν αργά καί σταδιακά στή φθορά τών άντικειμένων,
άκόμα καί στήν ολοκληρωτική καταστροφή ορισμένων, κυρίως τών οργανικών υλι-
κών, πού είναι καί πιό εύαίσθητα στό χρόνο καί στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ή
συλλογή στήν πραγματικότητα ήταν παραμελημένη. Τά περισσότερα άντικείμενα
ήταν τοποθετημένα σ' ένα δωμάτιο κλειστό συνήθως, μέ γυάλινους τοίχους, συχνά χω-
ρίς τούς κωδικούς άριθμούς πού τά συνόδευαν καί κατά συνέπεια χωρίς τήν ταυτότητά
τους. Ό χώρος, χωρίς κλιματισμό καί έξαερισμό, έκτεθειμένος στήν ύγρασία τόν
χειμώνα καί στή ζέστη τό καλοκαίρι, ήταν ιδανικός γιά τήν άνάπτυξη μικροοργανι-
σμών καί έντόμων5. Μόνον επτά ξύλινες προθήκες (τέσσερις μεγάλες καί τρεις μι-
κρές) καί μία μεταλλική ντουλάπα παρείχαν μερική προστασία σέ ένα μέρος τής
συλλογής, κυρίως στις παραδοσιακές φορεσιές, στά μουσικά όργανα, σέ μερικά ύφαν-

στική τους σημασία, ή σημερινή κατάσταση, προτάσεις γιά άναδιάρθρωση, Πρακτικά Α' Συνάντη-
σης Λαογραφικών Μουσείων τών χωρών τής 'Ενωμένης Εύρώπης, 8.π., σ. 77-85. Robin Gzyhdof,
Προς μιά κοινή πολιτιστική κληρονομιά: ό ρόλος τών μουσείων σέ μιαν 'Ενωμένη Εύρώπη, Πρα-
κτικά Μουσείων τών χωρών τής Εύρώπης, σελ. 119-130, Λαογραφικά Μουσεία στήν 'Ελλάδα:
Μορφές -'Εξέλιξη - Προοπτικές,'Επιστημονικό συμπόσιο ('Αθήνα 1988), 'Αθήνα 1997, Conseil
de l'Europe, Le Conseil de l'Europe et le patrimoine culturel, Strasbourg 1991, p.
31, D. C h e ν a 11 i e r et I. C h i ν a, L' introuvabbe objet de la transmission, Sa-
voir-faire et pouvoir transmettre, Actes des rencontres de Royaumont, Ministère de la
Culture et de la Communication, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, Conseil de
l'Europe, σ. 1-11, du même, Des metiers qui disparaissent, Universalia, Paris 1991, σ.
313-316.

5. Πράγματι, μπαίνοντας γιά πρώτη φορά στόν άποθηκευτικό χώρο άντίκρυζε κανείς ένα
φυσικό χαλί σχηματισμένο άπό κουκούλια καί ξυλοφάγα έντομα (κοινώς σαράκι), τά όποια είχαν
βρει τροφή στά οργανικά ύλικά τής συλλογής (παραδοσιακά ψωμιά καί κουλούρες, ξύλινα λαογραφι-
κά άντικείμενα, ψαθωτά, παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά καί κεντήματα) καί άνενόχλητα συνέ-
χιζαν τήν άναπαραγωγή τους καί κατά συνέπεια τήν καταστροφική τους δράση.
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τά καί στις διακοσμημένες κουλούρες. Ή κακή αύτή κατάσταση τών άντικειμένων
έκανε αναγκαία τήν άμεση καί δραστική έπέμβαση σέ σωστικά μέτρα:

— Φωτογράφιση τοΰ χώρου καί τής μουσειακές συλλογής.

— Καθαρισμό τοΰ χώρου.

—Επιφανειακό καθαρισμό τών άντικειμένων άπό σωματίδια σκόνης καί άκαθαρσιών.

— Καταμέτρηση τών άντικειμένων.

— Ταύτιση τών άντικειμένων.

— Περιγραφή τής άρχικής κατάστασης.

— Ταξινόμηση τών άντικειμένων καθ' υλην.

— Προσωρινή έπέμβαση μέ άντισκωριακές ταμπλέτες γιά τήν επιβράδυνση τές κα-
ταστροφικής δράσης τών έντόμων.

— Μεταφορά τής συλλογής (έκτός τών μουσικών οργάνων) στό νέο κτίριο τοΰ Κέν-
τρου Λαογραφίας στήν όδό Ήπίτου 3, γιά τή διεξαγωγή άπεντόμωσης6 μέ ά-
ζωτο (Ν1).

Οί έργασίες καταγραφής τής μουσειακής συλλογής συμπληρώθηκαν μέ τή σύν-
ταξη καταλόγων, δελτίων, ,εύρετηρίων καί ύποκαταλόγων γιά τήν καλύτερη καί άμε-
σότερη πρόσβαση στά άντικείμενα τής συλλογής όπως:

— Εύρετήριο μέ τήν άκριβή θέση τοΰ κάθε άντικειμένου, τόσο στό χώρο τοΰ Κέντρου
Λαογραφίας, όσο καί στήν άποθήκη τής όδοΰ 'Αρεοπαγίτου7.

— Εύρετήριο μέ τά άντικείμενα πού δεν είχαν αριθμηθεί οΰτε καταγραφεί ποτέ.

— Σύνταξη εύρετηρίου μέ τοπικές ονομασίες:

Παράδειγμα:

ΠΟΔΙΑ (ΠΟΔΕΑ)

'Αττική: καλτσοσκούτι
Μεσόγεια: μισοποδιά, «ποόέ με κλίντε»
"Ηπειρος: ξωτραχηλιά, ποδιά
Πωγώνι: σαγιακοποδιά
Θεσσαλία: τσόχινη
(Καραγκούνηδες) πεστιμάλι («πεστιμάΧ ), χρυσή ποδιά

6. Τά μουσικά όργανα συντηρούνται ήδη μέ τήν έπιστημονική έπιμέλεια τοϋ Μουσείου Λαϊ-
κών 'Οργάνων άπό τήν ειδική συντηρήτρια κ. 'Ελίζα Πολυχρονιάδου. Συντηρούνται έπίσης τά υφα-
σμάτινα άντικείμενα άπό τήν ειδική συντηρήτρια υφάσματος κ. Καλλιόπη Καβάσιλα.

7. 'Ορισμένα άπό τά άντικείμενα τής συλλογής έχουν καταστραφεί άνεπανόρθωτα. Στό βιβλίο
εισαγωγής ύπάρχει έπίσης ή σημείωση ότι μερικά χάθηκαν καί «έφθάρησαν» τήν περίοδο τοΰ πο-
λέμου ή τής κατοχής.
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Θράκη πιτσίρκα, μιτσάλα

'Ανατολική ποδιά, ποδε μπάρδε, ποδε νονσερίσε, πόδε, πελονζι, μπρονσένια,
μπροστοποδιά

"Εβρος μεσάλες

(Σαρακατσάνοι (Θράκης) ροϋχο, παναούλα νυφική
Σουφλί θνμιατή, χαλένια
'Ιόνια νησιά Κέρκυρα βελένια

Κρήτη μπροστέλα, μπροτσέλα, μπροστοποδιά, μαντήλα
Μακεδονία κίσταλα

(Βλάχοι) βλαστιώτικη
(Ανατολική)
Σέρρες σκουτί
(Κεντρική)
Νάουσα πρέγατσ'

(Δυτική) Φλώρινα φούτα, Κοζάνη φίρτα, λαζαρίνικη, μαΐσια
Πελοπόννησος μπροστέλα, πόδε, κρητική
Κορινθία κολονάτη
Πόντος φούτα

Στερεά Ελλάδα ξωτραχηλιά, ποδιά
Φθιώτιδα ρούχινη
'Αταλάντη ρουχένια
Εύβοια φέλπινη

Σύνταξη ευρετηρίου μέ τίς τεχνικές κατασκευής τών άντικειμένων τής συλλογής.
Παράδειγμα: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΥΦΑΝΤΟ: άπολυτό, δεξιμάτο, δίμιτο, διπλό πανί, κι-
λίμια, κλωστά, κουβαριαστά, κουσκουσελίδικο, μασουρωτά, μονό πανί, ξεφαδια-
στά, ((τά πολύτιμα», ρασές, σανιδωτά, σπαθωτά, στρεπτά, συρτά, τριοπατήτηρο,
χυτά, «υφαντά με θηλιές» κ.λπ.
Παράδειγμα υποκατηγορίας στό λήμμα:

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΥΦΑΝΤΟ - μέ θηλιές:

βεργωτά / περαστά με τή βέργα (Δυτική Μακεδονία).

θηλωτά (Χαλκιδική).

κουσκουσελίδικα (Κρήτη).

ναρθήκια (Βυζαντινά).

σκουλωτά (Θράκη).

φλοκωτά / φλοκιαστά (Μακεδονία, Ρουμλούκι) κ.ά.

Ευρετήριο υφαντών άνάλογα μέ τό διάκοσμο (χρώμα καί σχέδιο):
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ΥΦΑΝΤΟ - ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Λουριαστά, λουρωτά, άραδωτά, λουράτα, ταρακλιά, χτενωτά, γεράνια, καμπω-

τά, κλουβωτά, καφασούδια, ψηφωτά, κουταλίδικα, δεξιμάτα, σκεμπελίδικα, ούγια-

στά, κενάρια, τσοσμέδες, γκιολίδικα, άνταμωτά, νταβανωτά, σαντρατσωτά, μαρμα-

ροδίμιτο, βυζαντινά, ξοπλιαστό, ξεβλαντί κλπ.

— Συγκέντρωση πληροφοριών γιά τά άντικείμενα άπό τά χειρόγραφα τοϋ ΚΕΕΛ.
Ή άναζήτηση αύτή, ή όποία τεκμηριώνει τή σχέση τών άντικειμένων μέ τίς τε-
χνικές τους, τόν τρόπο κατασκευής τους, τή χρήση τους, καί τά ήθη καί έθιμα μέ
τά όποια συνδέονται, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιά τήν άξιοποίηση τοΰ εθνογραφι-
κού ύλικοΰ.

— Βιβλιογραφική ερευνά γιά τήν τεκμηρίωση τών άντικειμένων τής συλλογής.
Στήν άρχή έγινε ή έπιλογή ένδεικτικής βιβλιογραφίας κατά κατηγορία, άνά τεχνική
κ.λπ. καί άργότερα άρχισε ή συστηματική έρευνα κατά μουσειακό είδος8.

— Δημιουργία μιάς στοιχειώδους μουσειολογικής βιβλιοθήκης9.

— Συστηματική άκόμη έρευνα έγινε γιά την άντιμετώπιση τής συντήρησης τών άν-
τικειμένων καί ιδιαίτερα δσον άφορά στις προβληματικές περιπτώσεις προχωρη-
μένης φθοράς καί άποσύνθεσης τής συλλογής (αβγά, ψωμιά, ορισμένα υφάσματα
καί ύφαντά).

— Ευρετήριο μέ τά άντικείμενα πού χρειάζονται άέρια άπεντόμωση.

—"Ερευνα στήν ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία γιά τή συντήρηση.

— Κατάλογος βιβλίων πού άφοροΰν στή συντήρηση, γιά τόν έμπλουτισμό τής βιβλιο-
θήκης τοΰ ΚΕΕΛ.

—"Εγινε έπίσης μελέτη καί καταγραφή τών ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών10

8. Έκτος άπό τήν Βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου κατά τήν βιβλιογραφική μας άναζήτηση ουσια-
στική υπήρξε ή πρόθυμη βοήθεια τοΰ έρευνητή τοΰ Κέντρου κ. Παναγιώτη Καμηλάκη.

9. Στ. Α. Παπαδόπουλος - Μ. Ευθυμίου, Ή βιβλιοθήκη τοΰ έθνογραφικοΰ
μουσείου, Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 175-180.

10. Ράνια Τσιτσιλώνη, 'Αποθήκευση καί έκθεση ξύλινων άντικειμένων. Περιβαλ-
λοντικές συνθήκες, τρόποι καί ύλικά, Πρακτικά 'Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογρα-
φικών 'Αντικειμένων ('Αθήνα 7-10 Νοεμβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, (στό έξής: Πρακτικά Συντή-
ρησης), σελ. 49-52, Μαρίνα Λυκιαρδοπούλου, Προληπτική συντήρηση στά μουσεία:
ϊλεγχος τοΰ περιβάλλοντος, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 43-45, Νίκος Μίνως, Φορητά
έργα ζωγραφικής: διατήρηση καί προστασία, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 19-20, Στέργιος
Στασινόπουλος, Δομή καί συμπεριφορά τοΰ ξύλου, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 31-34,
'Ιωάννα Κωνσταντίνου, Συντήρηση χαρτιοΰ ή σωστή προστασία τών χάρτινων εκθεμά-
των, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 63, Γεωργιάννα Μωραΐτου, Συντήρηση λαογρα-
φικών κεραμεικών, Πρακτικά Συντήρησης, ό.π., σελ. 71-73, Καλλιόπη Καβάσιλα, Εισάγω-
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διατήρησης τών άρχειακών καί μουσειακών υλικών τοΰ ΚΕΕΛ, πού θά στεγάσει
το κτίριο τοΰ Κέντρου Λαογραφίας στήν όδό Ήπίτου 3, όπου σέ συνεργασία μέ
τον άρχιτέκτονα-μελετητή θά διαμορφωθοΰν ειδικοί χώροι, πού θά πληροΰν τις
προϋποθέσεις αύτές.

Παράλληλα μέ τις πρώτες έπεμβάσεις διάσωσης τής συλλογής άρχισε ή τεκ-
μηρίωση της καί ολοκληρώθηκε ή θεματική ταξινόμησή της σέ τρεις κύριες κατη-
γορίες11. Οί ενότητες πού περιλαμβάνονται είναι οί έξής:

Α. ΤΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

01 τεχνικές παραγωγής
Οι τεχνικές μεταποίησης
01 τεχνικές κατανομής
Χρήση

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Λατρεία
'Επικοινωνία
Κοινωνική οργάνωση
Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Μουσική

Τραγούδια, παροιμίες, παραμύθια κ.α.

Σύμφωνα μέ αύτές τις κατηγορίες καί τις ύποδιαιρέσεις τους δημιουργήθηκε
ένα δέντρο πληροφοριών καί έγινε σχεδιασμός βάσης δεδομένων στόν Η/Υ γιά τήν
ψηφιακή αρχειοθέτηση τές συλλογής. Παράλληλα έγιναν καί άλλα επιμέρους «δέντρα
πληροφοριών» γιά τήν καλύτερη λειτουργία τοΰ προγράμματος, όπως γιά τις ύλες

γή στή συντήρηση τοϋ υφάσματος, Πρακτικά Συντήρησης, ο.π., σελ. 75-78, IGOM, Προληπτική
συντήρηση στά μουσεία, έλεγχος τοΰ φωτισμού, έλεγχος τοΰ κλιματισμοΰ, 'Αθήνα 1995, σελ. 16-37,
Βασιλική Χατζηγεωργίου, 'Οδηγός Προληπτικής Συντήρησης Φωτογραφικών 'Αρ-
χείων καί Συλλογών, 'Αθήνα 1995, Γ. 'Αλεξίου -Μ. Λυκιαρδοπούλου, Ή προστασία
τής πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιβαλλοντικές παράμετροι καί συντήρηση, Πρακτικά Α' Συνάν-
τησης Μουσειολογίας ('Αθήνα, 29-31 'Οκτωβρίου 1984), 'Αθήνα 1987, σελ. 158-168.

11. Στ. Παπαδόπουλος, 'Οργάνωση καί λειτουργία ένός σύγχρονου έθνογραφικοΰ μου-
σείου, 'Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 138-158, 'Ε λ. Ρωμαίου-Καρασταμάτη.
Συγκρότηση καί οργάνωση τής Λαογραφικής συλλογής, Λαογραφικά μουσεία καί συλλογές. Όργά-
νωση-Λειτουργία, 'Αθήνα 1985, σ. 29-34, Γιώργος Σπέης, Παραδοσιακές τέχνες καί έπαγ-
γέλματα, 'Αθήνα 1995, Σ τ έ φ . Ή μελλος-Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Παρα-
δοσιακός ύλικός βίος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ('Ερωτηματολόγιο), έκδ. Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνι-
κής Λαογραφίας άρ. 13, 'Αθήνα 1983, Γ. Οίκονομάκη-Παπαδοπούλου, Καταγραφή
'Εθνογραφικών Συλλογών τοϋ ΠΛΙ, 'Εθνογραφικά 1, Ναύπλιο 1978, σελ. 169-174.
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τών άντικειμένων, τίς πολιτισμικές ενότητες, τή διοικητική διαίρεση ττς Ελλάδος
καί τής Κύπρου. Παράδειγμα, στή βάση δεδομένων γιά τίς υλες12:

Α'. 'Οργανικές ν λες :

1. Φυτικής προέλευσης: Ξύλο, ύφασμα (βαμβάκι, λινάρι, καννάβι, σπάρτο), κα-
λάμι, ψαθί, χαρτί.

2. Ζωικής προέλευσης: Κερί, δέρμα, όστρακο, κόκκαλο, κέρατο, ύφασμα (μαλ-
λί, μετάξι).

Β' 'Ανόργανες ϋλες :

Μέταλλο, πέτρα, κεραμικό, γυαλί, γύψος.

Τέλος μέ βάση τήν έρευνα, τίς καταγραφές, τίς ταξινομήσεις καί τίς βάσεις δε-
δομένων σχεδιάστηκε άπό τούς ειδικούς προγραμματιστές13 ένα δελτίο, σύμφωνα μέ
τό όποιο γίνεται τώρα ή ψηφιακή άρχειοθέτηση τών άντικειμένων τής συλλογής. Τό
δελτίο αύτό περιλαμβάνει τά εξής πεδία:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Γενικές πληροφορίες

— Κωδικός δελτίου

(άφορα μόνον τόν Η/Υ).

— Είδος - χαρακτηρισμός άντικειμένου

Αύτό τό πεδίο συνδέεται μέ τό δέντρο πληροφοριών πού περιέχει τή γενική κα-
τηγορία, τήν κατηγορία, τήν ειδική κατηγορία, τήν υποκατηγορία, τό είδος καί τήν

12. Καλλιόπη Καβάσιλα, Διατήρηση - Συντήρηση υφασμάτων, Πρακτικά 'Εκπαιδευ-
τικού Σεμιναρίου Λαογραφικά μουσεία καί συλλογές. 'Οργάνωση - Λειτουργία, ('Αθήνα 7-10 Μαίου
1985 ), 'Αθήνα 1988, σελ. 37-40 (στό έξής Πρακτικά Λαογραφικά Μουσεία... ), Ρ ά ν ι α Τσιτσι-
λ ώ ν η, Προστασία - Διατήρηση - Συντήρηση τοϋ ξύλου, τής ιδίας. Προστασία καί συντήρηση τοΰ
μετάλλου, σελ. 41-46, Κ ω ν. 'Α σ η μ έ ν ο ς, Προβλήματα καί συντήρηση τοΰ όργανικοΰ ύλικοΰ
— ιδιαίτερα τοϋ δέρματος, Πρακτικά 'Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συντήρησης Λαογραφικών 'Αντι-
κειμένων ('Αθήνα 7-10 Νοεμβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, σελ. 59, I. Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ - Γ. 'Η-
λιοπούλου, 'Ανόργανη Χημεία, 'Αθήνα 1986, σελ. 6-10, Έ λ. Ί ω α κ ε ί μ ο γ λ ο υ, Τά ορ-
γανικά ύλικά στήν τέχνη καί τήν άρχαιολογία, 'Αθήνα 1993, σελ. 85, 90, 123. 'Ιωάννης
Σ μ ι ρ λ ή ς, Πληροφοριακά Συστήματα 'Εθνολογικών Μουσείων, Βώροι 1989.

13. Εύχαριστοΰμε γιά τήν πολύτιμη καί πολύπλευρη βοήθειά τους στόν σχεδιασμό τής βάσης
δεδομένων τούς προγραμματιστές τής 'Εταιρίας Systema Τάσο Χαρίση καί Μανόλη Γκοιμίση.
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ονομασία τοΰ αντικειμένου. Δέν υπάρχει ή δυνατότητα ελεύθερου κειμένου αλλά ή
δυνατότητα προσθήκης νέων κόμβων14.

— Τοπική ονομασία

Συνήθως στά άρχεΐα τοΰ ΚΕΕΛ (βιβλίο εισαγωγής καί χειρόγραφα) τά άντι-
κείμενα έχουν καταγραφεί μόνον μέ τήν τοπική τους ονομασία. Τό πεδίο αύτό δίνει
τή δυνατότητα γραφής περισσότερων άπό μία τοπικών ονομασιών.

— 'Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής

Ό άριθμός εισαγωγής γράφεται πάνω σέ κάθε άντικείμενο. Τά άντικείμε-
να καταχωρήθηκαν μέ τούς άριθμούς τοΰ βιβλίου εισαγωγής. Στήν περίπτωση πού
δύο άντικείμενα έφεραν τόν ϊδιο αύξοντα άριθμό, στό ένα άπό τά δύο δόθηκε νέος
άριθμός. Τό ίδιο καί στήν περίπτωση πού ένα σύνολο άντικειμένων έφερε έναν μό-
νον άριθμό εισαγωγής, όπως στις φορεσιές.

— Παλαιός αριθμός

Σέ ορισμένα άντικείμενα υπάρχουν παλαιότεροι άριθμοί, όπως στήν περίπτωση
πού φέρουν τόν ΐδιο Α/Α, επειδή προέρχονται άπό άλλες συλλογές ή επειδή υπάρχει
διπλή άρίθμηση έκ παραδρομής.

—'Εθνολογική όμάδα

Οί πολιτιστικές ένότητες έχουν ορισθεί σέ συνεργασία μέ έρευνητές15 τοΰ Κέν-
τρου καί είναι ίδιες μέ αύτές τών άλλων βάσεων δεδομένων του.

— Αυθεντικότητα

Γνήσιο, άντίγραφο, ομοίωμα, μικρογραφία, μακέττα κ.ά.

— Περιγραφή10

Τό κείμενο είναι έλεύθερο. Ό τρόπος περιγραφής εϊναι σύντομος, λεπτομερής,

14. Παράδειγμα: Γενική κατηγορία: Υλικός βίος, Κατηγορία: Γεωργία, Ειδική Κατηγορία:
'Αμπελουργία, Υποκατηγορία: Κλάδεμα, Είδος: 'Εργαλείο, 'Ονομασία: Κλαδευτήρι.

15. Πολύτιμη, γιά τή σύνταξη αύτοΰ τοΰ καταλόγου, ύπήρξε ή βοήθεια όλων τών ερευνητών
τοΰ ΚΕΕΛ.

16. Système Descriptif des Objets Domestiques Français, Musée national des arts
et traditions populaires, Centre d'ethnologie française, éditions des Musées Nationaux, Pa-
ris 1977, Typologies du vêtement et du couvre-chef. Matières, morphologie, décor. Aspects
culturels, Editions des Musées Nationaux, Paris 1988, Nicole de R e y n i e s, Le mo-
bilier domestique, vocabulaire typologique, principes d'analyse scientifique, Paris 1967.
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ακριβής, μέ συγκεκριμένη σειρά καί μέ άποφυγή επανάληψης τών στοιχείων που άνα-
φέρονται σέ άλλο πεδίο, όπως τό χρώμα, τό μέγεθος κλπ17.

Κατασκευή

— Τόπος

Τό πεδίο αύτό συνδέεται μέ τή βάση δεδομένων τοΰ γεωγραφικού χάρτη. Οί
πληροφορίες προέρχονται άπό τά χειρόγραφα, ε'ίτε άπό τό βιβλίο εισαγωγής, είτε
άπό διάφορες δημοσιεύσεις.

— Χρόνος

— Διαστάσεις ("Υψος, μήκος, πλάτος )

— Βάρος

— Τεχνική

— Τεχνίτης
—"Υλη

Χρήση

— Τόπος

— Χρόνος

— Λειτουργία

— Νέα χρήση

Σημειώνονται οί πολλαπλές χρήσεις τοΰ άντικειμένου, καθώς καί οί έπάλληλες
χρήσεις του [Παράδειγμα: ή τσαμπουσιά, Α/Α 785, είναι μουσικό όργανο άλλά
συγχρόνως δοχείο μεταφοράς καί μέτρησης],

'Απόκτηση

— Τόπος

— Χρόνος

— Τρόπος άπόκτησης

Τά άντικείμενα προέρχονται άπό δωρεά ή άγορά καί σπάνια άπό παρακαταθήκη.

— Δωρητής ή πωλητής

Παράλληλα μπορεί νά προστεθεί τό δνομα τοΰ μεσολαβητή γιά τήν άγορά ή τήν
δωρεά, πού συνήθως πρόκειται γιά τόν έρευνητή.

— 'Αξία / 'Αριθμός παραστατικού

17. L'Art Populaire à travers quelques ouvrages, Société des Amis de la Bibliotèque
Forney, Paris 1980, 59pp. (Catalogue d'ouvrages traitant de l'art populaire par pays, réalisé
par la société des amis de la bibliotèque Forney et la société d'encouragement aux metiers
d'art).



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

289

"Ερ ε υ ν α

— Ερευνητής / Χρόνος ερευνάς / Είδος ερευνάς

Συνήθως τά αντικείμενα προέρχονται άπό άποστολές τών ερευνητών τοΰ Κέν-
τρου καί εϊναι γνωστός ό χρόνος τής έρευνας καί τό εϊδος.

— Συλλέκτης

— Πληροφοριοδότης

Στά χειρόγραφα άναφέρεται συχνά τό όνομα τοΰ πληροφοριοδότη καί ή ίδιό-
τητά του, π.χ. ό τάδε... παπάς τοΰ χωριοϋ... τό έτος... ήλικία...

— Συντάκτης

— Χρόνος σύνταξης
Τεχνικό δελτίο

— Φωτογραφία

Ή βάση δεδομένων τής μουσειακής συλλογής θά εϊναι συνδεδεμένη μέ τήν ψη-
φιακή αρχειοθέτηση τοΰ φωτογραφικού άρχείου18. Ένα άντικείμενο δέν θά συνο-
δεύεται μόνον άπό τίς φωτογραφίες του (διάφορες όψεις, λεπτομέρειες κ.λπ. ), άλλά
άπό άπεικονίσεις έθίμων, τελετουργιών καθώς καί τοΰ τρόπου χρήσης του.

— Θήκες ήχου, ταινίας, video, σχεδίου, διαφανειών, άρνητικών.

'Αναλυτικά στοιχεία στή βάση δεδομένων τοΰ φωτογραφικού άρχείου.
Φάκελοι

— Φάκελος συντήρησης

Παραπομπή σέ άντίστοιχο άναλυτικό δελτίο συντήρησης.

— Τεχνικός φάκελος

'Αφορά τά οπτικοακουστικά μέσα πού συνοδεύουν τήν άρχειοθέτηση.
Θέση

— Τοποθεσία

Δηλώνεται ή άκριβής θέση τοΰ άντικειμένου, έκθεσιακός χώρος (αίθουσα, προ-
θήκη), άποθήκη (έρμάριο), εργαστήριο συντήρησης.
Υπόλοιπα

— Παρατηρήσεις
—Εκθέσεις

— Βιβλιογραφία

18. Μετά τήν πρώτη ταξινόμηση τών άντικειμένων ή δημιουργία ένός όργανωμένου φωτογρα-
φικού άρχείου άρχισε νά γίνεται άπαραίτητη καί τό εν α μέλος τής τριμελούς ομάδας (ή μουσειο-
λόγος Κλεοπάτρα Φατούρου) άσχολήθηκε συστηματικά μέ τή δημιουργία του.
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Τά δελτία αύτά, θά έχουν τή δυνατότητα νά είναι συνδεδεμένα μέ τις ύπόλοιπες
βάσεις δεδομένων τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τόν ύλικό
βίο, τά παραμύθια, τή μουσική και τά τραγούδια, τά χειρόγραφα, τά αινίγματα, τό φω-
τογραφικό άρχεΐο, τή βιβλιοθήκη, τήν εικόνα (video), τόν ήχο κ.ά. Μέ τόν τρόπο
αύτό άξιοποιεΐται τό άρχειακό ύλικό τοΰ ΚΕΕΛ, οί πληροφορίες κάθε δελτίου πολ-
λαπλασιάζονται καί τό άντικείμενο άποκτά τή μέγιστη σημασία του καί τήν άξία
του στό χώρο τής έρευνας.

Μέ τήν ολοκλήρωση τής διαδικασίας τής ψηφιακής άρχειοθέτησης τής συλλο-
γής, μέσα άπό έρευνα, τεκμηρίωση καί εθνολογική μεθοδολογία19, ή πολύμορφη καί
ιδιότυπη αύτή μουσειακή συλλογή άξιοποιεΐται καί θά άποτελέσει μία έκθεση-πα-
ράρτημα τοΰ Κέντρου, ένα ζωντανό πόλο έλξης στήν έρευνητική έργασία του.

Μετά τό πέρας τών προγραμματισμένων έργασιών, τόσο τά έκπαιδευτικά προ-
γράμματα, όσο καί οί περιοδικές εκθέσεις θά μποροΰν νά γίνουν πραγματικότητα.

Ό βασικός στόχος είναι ή ολοκλήρωση τής τεκμηρίωσης τών άντικειμένων,
ό εμπλουτισμός τής συλλογής μέ άλλα άντικείμενα ή άλλο ύλικό τεκμηρίωσης, ή
σωστή έκθεση στό νέο χώρο τοΰ Κέντρου καί ή έκδοση ένός άναλυτικοΰ επιστημονι-
κού καταλόγου. Μέ τόν τρόπο αύτό θά γίνει έμφανής ή συμβολή τοΰ Κέντρου Έρεύ-
νης τής Έλληνικής Λαογραφίας καί στή διάσωση εθνογραφικών άντικειμένων τοΰ
λαϊκοΰ μας πολιτισμοΰ.

19. 'Εγχειρίδιο γιά τήν τεκμηρίωση τών λαογραφικών συλλογών 1998, ('Αθήνα 1998), εκδ.
Ελληνικού τμήματος Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) σελ^ 1-39.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κατά τή διάρκεια τών 80 χρόνων λειτουργίας τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελ-
ληνικής Λαογραφίας έχει συγκεντρωθεί πλούσιο φωτογραφικό ύλικό άπό τίς επι-
στολές τών έρευνητών σέ όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος. Τό ύλικό αύτό περιλαμβάνει
κυρίως φωτογραφίες, ταχυδρομικά δελτάρια (cartes-postales) άλλά καί άρνητικά
καί διαφάνειες. Ή άξια τοΰ όπτικοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου είναι τεράστια, ιδιαίτε-
ρα τοΰ φωτογραφικού. Ή δημιουργία φωτογραφικού άρχείου άποσκοπεΐ στή δια-
φύλαξη τοΰ πολύτιμου αύτοΰ ύλικοΰ καί παράλληλα στήν άξιοποίησή του ώς πη-
γής πληροφοριών γιά τή μελέτη θεμάτων τής 'Ελληνικής Λαογραφίας.

Κατά τά ισχύοντα στό ΚΕΕΛ οί φωτογραφίες καί οί cartes-postales προσ-
κολλώνται στά χειρόγραφα τών έρευνητών, όπου χρησιμοποιούνται ώς οπτικό συμ-
πλήρωμα τών γραφομένων τοΰ έρευνητή-καταθέτη. Μέ τόν τρόπο αύτό όμως καθί-
σταται άνέφικτη ή πολλαπλή μελέτη τοΰ ύλικοΰ καί ή λειτουργία του ώς βασικού
μέσου καταγραφής τοΰ ύλικοΰ καί κοινωνικοΰ βίου. Παράλληλα, οί φωτογραφίες καί
οί cartes-postales ύφίστανται καθημερινώς φθορά άπό τίς περιβαλλοντικές παρα-
μέτρους. Κινδυνεύουν δέ, νά άποκολληθοΰν κατά τή χρήση τών χειρογράφων, γεγονός
πού συχνά έχει οδηγήσει στήν καταστροφή, άκόμα καί άπώλεια πολύτιμου καί ενδε-
χομένως άναντικατάστατου φωτογραφικού ύλικοΰ. 'Επιπλέον, λόγω τής έλλειψης
οργανωμένης φωτοθήκης, οί έρευνητές άπέφευγαν νά καταθέσουν τά άρνητικά τών
φωτογραφιών πού υπάρχουν στά χειρόγραφά τους, μέ συνέπεια νά είναι άδύνατη ή
άναπαραγωγή τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ καί ή εύρύτερη χρήση του (σέ δημοσιεύ-
σεις, διαλέξεις, κλπ. ).

'Εξάλλου, τά λίγα άρνητικά, καθώς καί οί διαφάνειες πού έχουν κατατεθεί κατά

* 'Ιστορικός Τέχνης - Μουσειολόγος, έπιστημ. συνεργάτρια τοϋ Κ.Ε.ΕΑ. (επί συμβάσει).
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καιρούς, καθώς δέν φυλάσσονται μέ σωστές συνθήκες θερμοκρασίας καί ύγρασίας,
κινδυνεύουν έξ ΐσου άπο φθορά ή καί ολική καταστροφή.

Προκειμένου νά επιτευχθεί ή σωστότερη άξιοποίηση τοΰ πλούσιου φωτογραφι-
κού ύλικοΰ τοΰ ΚΕΕΛ κρίθηκε άπαραίτητη άπό τή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου ή έκπό-
νηση συστήματος καταγραφής καί άρχειοθέτησης όλου τοΰ ύλικοΰ, άλλά καί ό σχε-
διασμός τοΰ χώρου καί τοΰ εξοπλισμού πού θά φιλοξενεί τό Φωτογραφικό 'Αρ-
χείο. Τό πρώτο στάδιο αύτοΰ τοΰ έργου περιλαμβάνει τήν καταμέτρηση καί κατα-
λογογράφηση όλων τών φωτογραφιών, cartes-postales, άρνητικών καί διαφα-
νειών, καί έν συνεχεία τήν ταξινόμησή τους σέ κατηγορίες βάσει τοΰ θέματος καί τοΰ
τόπου προέλευσης τους. "Ετσι, μιά φωτογραφία ποδιάς άπό τήν Καρωτή Διδυμο-
τείχου ταξινομείται στήν κατηγορία 'Ενδυμασία - Θράκη. Τά στοιχεία πού προκύ-
πτουν άπό τήν καταγραφή αύτή καταχωροΰνται σέ Η/Υ, σέ μιά βάση δεδομένων πού
έχει δημιουργηθεί ειδικά γιά τίς άνάγκες τοΰ Φωτογραφικού Άρχείου (βλ. Πίνακα,
σ. 000). Κάθε φωτογραφία άποκτά έναν άριθμό μητρώου, ενώ τόν ΐδιο άριθμό έχει
καί τό άρνητικό καθώς καί ή διαφάνειά της, άν ύπάρχει, μέ τό χαρακτηριστικό-Α καί
Δ άντίστοιχα μπροστά άπό τό νούμερο. Μέ τή βοήθεια ένός σαρωτή (scanner) δη-
μιουργούνται άντίγραφα τών φωτογραφιών καί τών cartes-postales, τά όποια κατα-
χωροΰνται στή βάση δεδομένων σέ οπτικούς δίσκους, ένώ τά πρωτότυπα φυλάσσον-
ται. "Αλλα στοιχεία πού περιλαμβάνει ή καρτέλα κάθε φωτογραφίας στόν Η/Υ είναι
οί διαστάσεις της, ό τόπος προέλευσής της, ό καταθέτης ή / καί συλλογέας, ό χρόνος
κατάθεσής της, ό άριθμός τοΰ χειρογράφου στό όποιο άνήκει, μιά σύντομη περιγρα-
φή τοΰ θέματος πού άπεικονίζεται σ' αύτήν, καθώς καί ή εύρύτερη κατηγορία στήν
όποία έντάσσεται ('Ενδυμασία, Κατοικία, Γεωργία, κλπ.). Μέ τόν κατάλληλο έξο-
πλισμό μπορούν νά καταχωρηθούν στήν 'ίδια βάση δεδομένων καί τά άρνητικά καί οί
διαφάνειες.

Ή τακτική αύτή έπιτρέπει στούς ερευνητές νά έχουν γρήγορη καί εύκολη πρόσ-
βαση στό φωτογραφικό ύλικό, ένώ διευκολύνει τήν έρευνα χωρίς νά άπαιτεΐ ιδιαίτε-
ρες γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Ή άναζήτηση είναι λιγότερο χρονοβόρα καί παράλλη-
λα πιό άποδοτική, άφοΰ άκόμα καί μέ ελάχιστα δεδομένα ό υπολογιστής μπορεί νά
παρουσιάσει μιά ολόκληρη λίστα στοιχείων γιά νά έπιλέξει ό έρευνητής αύτό πού τόν
ενδιαφέρει. 'Επιπλέον, ή καταχώρηση τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ σέ οπτικούς δί-
σκους παρέχει μεγάλη οικονομία χώρου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης
τής αυξήσεως τοΰ όγκου τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ. Τό βασικότερο πλεονέκτημα αύτοΰ
τοΰ ε'ίδους καταλογογράφησης είναι κυρίως ότι έπιτρέπει τή σύνδεση μέ τίς άλ-
λες βάσεις δεδομένων τοΰ ΚΕΕΛ, παρέχοντας έτσι στόν έρευνητή έναν συνδυα-
σμό πληροφοριών άπό όλους τούς τομείς τής λαογραφίας. "Ετσι μιά φωτογραφία



ίψϋΤΟΓΡΑΦΙΕ:

χειρογραφα κεελ

J2305

ΗΜ/ΗΙΑ ΛΗΨΗΣ 17/7 - 7/8 / 1959

Ernv αίθουσα ψυχαγωγίας των οικοκυρικών σχολών του Εθνικού Ιδρύματος στο Καρπενήσι, την ώρα
t

ου γίνεται ηχογράφηση. Διακρίνεται το ττροσωττικό των σχολών και η καλλίφωνος μαθήτρια
Ασημάκη Γιαννούλα αττό το χωριό Ψανά άδουσα ένα κλέφτικο τραγούδι.

ΠΕΡΙΟΧΗ_|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε ΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-Ε YPVTANI ΑΣ-Κσρ π ε νή σιο ν (το)

Χ

ΓΚΝΙΚΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟΝΑ

κατηγορια *-ΓΡΟΣΩΠΑ-Πληρ0φ0ί*ιτες
συλλογεασ

καταθέτης
Σπ. Δ. Περιστεράς

τροποσ αποκτησησ
Λαογραιρικη αποστολή ΔΩΡΗΤΗΣ | ΤΙΜΗ |

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ρ Ασπρόμαυρη Γ Εγχρωμη
κωδικοσ φωτογραφιασ ||2305 1

SLIDE

CARDPOSTAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

JëFxTc

a HB

Γηχος

[ΑΙΗΙΓΜΑΤΑ

VxEIPOrPA»A ΥπΑΡΑΜΎ»ΙΑ
TYviDEO ΥΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑ

vi m

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ | ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ fîKATA3KjPE^_|[ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΕΞΟΔΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΕΛ

J2305

ΗΜ/ΗΙΑ ΛΗΨΗΣ

717 -7 IB I 1959

Ετην αίθουσα ψυχαγωγίας των οικοκυρικών σχολών rou Εθνικού Ιδρύματος στο Καρπενήσι, την ώρα
ττου γίνεται ηχογράφηση. Διακρίνεται το ττροσωττικό των σχολών και η καλλίφωνος μαθήτρια
Ασημάκη Γιαννούλα αττό το χωριό Ψανά άδουσα ένα κλέφτικο τραγούδι.

ΘΕΜΑ

F"TF! IM Ml faoi ΥχΠΡΟΓΡΑΦΑ ΥπΑΡΑΜΥβΙΑ ^ Ι I/O!
I II" * 1 "_____[ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ YviDEO ΥμΟΤΠΚΑ ΧΠΡΟΓΡΑίΥΙ__y I \W'JH J

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ * ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ-Ε YFYTAN IΑΣ-Ε YFYTAN ΙΑΣ-Καρ π ε ν ήσιο υ (το)

Τ HAPATHPimJE ΐ ΧΙΚΟΝΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ



294

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ένός παραδοσιακού χοροΰ μπορεί νά παραπέμψει τον έρευνητή στο βίντεο ή τήν ται-
νία, οπού ό χορός αύτός έχει καταγραφεί, στό τραγούδι πού άκούγεται κατά τή διάρ-
κειά του (κασέττα καί μουσικό κείμενο), στό μουσικό όργανο πού συνοδεύει τούς χο-
ρευτές (εφόσον αύτό ύπάρχει στή μουσειακή συλλογή τοΰ ΚΕΕΛ), άλλά καί σέ κά-
ποια παράδοση πού ένδεχομένως συνδέεται μέ τήν προέλευση καί τή σημασία τού χοροΰ.

Τό δεύτερο στάδιο τοΰ έργου άφορα στή φύλαξη καί προστασία τοΰ φωτογραφι-
κού ύλικοΰ άπό τό χρόνο καί τή φθορά. Οί φωτογραφίες καί οί cartes-postales, όπως
καί τά άρνητικά καί οί διαφάνειες, πρέπει νά φυλάσσονται μακριά άπό σκόνη καί υ-
γρασία. Γιά τό σκοπό αύτό έχει προβλεφθεί ή δημιουργία στό νέο κτίριο τής όδοΰ'Η-
πίτου φωτοθήκης μέ άρτιο εξοπλισμό καί έλεγχόμενες συνθήκες υγρασίας καί θερ-
μοκρασίας. Πρός τό παρόν έχουν άγοραστεΐ άρχειοθήκες καί κρεμαστοί φάκελοι
άρχειοθέτησης άπό υλικά μή-δξινα, πού δέν έπηρεάζουν τά ύλικά τών φωτογραφιών,
cartes-postales, άρνητικών καί διαφανειών, καί τά προστατεύουν άπό τό φώς καί
τή σκόνη. 'Επιπλέον, γιά τις φωτογραφίες καί τά άρνητικά έχουν άγοραστεΐ ειδικές
θήκες άπό Melynex, ύλικό εξαιρετικά διαφανές καί άνθεκτικό, πού επιτρέπει τό
χειρισμό τους χωρίς τόν κίνδυνο φθοράς άπό μηχανικούς παράγοντες. "Ετσι κάθε
φωτογραφία μπαίνει πρώτα σέ θήκη άπό Melynex καί έν συνεχεία καταχωρείται
μαζί μέ τήν καρτέλλα μέ τά στοιχεία της σέ κρεμαστό φάκελο μαζί μέ άλλες τής
κατηγορίας της. Κάθε φάκελος μπορεί νά δεχτεί μέχρι καί 10 φωτογραφίες, άνά-
λογα μέ τόν ογκο τών στοιχείων πού τις συνοδεύουν. Οί φάκελοι φυλάσσονται σέ
άρχειοθήκες πού κλειδώνουν γιά περισσότερη άσφάλεια, ύπάρχουν δέ χωριστές
άρχειοθήκες γιά άρνητικά καί γιά διαφάνειες. Ξεχωριστά φυλάσσονται έπίσης οί
φωτογραφίες τών άντικειμένων τής μουσειακής συλλογής τοΰ Κέντρου, καθώς καί
οί συλλογές φωτογραφιών πού κατατίθενται σ' αύτό άπό ιδιώτες. 'Ανάλογες θή-
κες προβλέπεται νά άγοραστοΰν καί γιά τή φύλαξη τών άρνητικών καί τών δια-
φανειών. Τά άρνητικά, θά φυλάσσονται μαζί μέ τό contact τους, έτσι ώστε νά
διακρίνεται τό θέμα τους, καί οί διαφάνειες στις ειδικές υήκες, έπίσης μέσα σέ
κρεμαστούς φακέλους. Ειδικά γιά τις διαφάνειες προβλέπεται νά ύπάρχουν τουλά-
χιστον σέ δύο σειρές, έκ τών όποιων ή μία θά φυλάσσεται στις άρχειοθήκες πού θά
άνοίγονται σπάνια, ένώ ή άλλη σε ντοσιέ πού θά διατίθενται πρός χρήση στούς ερευ-
νητές. "Ολες οί άρχειοθήκες έξ' άλλου, είναι έξοπλισμένες μέ διαφανοσκόπιο, ένώ έχει
προβλεφθεί τραπέζι-διαφανοσκόπιο γιά μεγαλύτερη εύκολία. Τέλος, προκειμένου νά
προφυλαχθούν οί φωτογραφίες καί τά άρνητικά τους άπό τή φθορά κατά τό χειρισμό
έχει προβλεφθεί ή άγορά γαντιών, καθαριστικών καί ειδικών ύλικών γιά προληπτική
συντήρηση. Στις περιπτώσεις πού έπιβάλλεται ή συντήρηση γιά άποκατάσταση, αύτή
θά γίνεται σέ συνεργασία μέ συντηρητή.
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Τό εργο τής καταγραφής καί αρχειοθέτησης τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ τοΰ
Κέντρου προβλέπεται νά ολοκληρωθεί μέ τήν εγκατάσταση στό κτίριο τής όδοΰ Ή-
πίτου σέ χώρο μέ έλεγχόμενες συνθήκες ύγρασίας καί θερμοκρασίας.

"Ηδη έ'χουν καταχωρηθεί στή βάση δεδομένων περίπου 800 φωτογραφίες καί
cartes-postales, καί εχει αποκτηθεί τό 70% τοΰ έξοπλισμοΰ γιά τήν αντιγραφή τους
σέ οπτικούς δίσκους καί τή φύλαξή τους. Μέ τή δημιουργία τοΰ Φωτογραφικοΰ 'Αρ-
χείου θα διασφαλιστεί ή ποιότητα καί ή πιστότητα τοΰ φωτογραφικού ύλικοΰ γιά τό
μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα καί θά διασωθεί μιά άπό τίς σημαντικότερες
πηγές πληροφοριών γιά τόν παραδοσιακό ύλικό καί κοινωνικό βίο τής χώρας μας.



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (1986-1993)

Κατά τή διάρκεια τών έτών 1986-1993 εισήχθησαν στο άρχεΐο τοΰ Κέντρου
257 χειρόγραφες Συλλογές, ποικίλου λαογραφικοΰ ύλικοΰ. Γιάνά εξασφαλισθεί ή συ-
νέχεια δημοσιεύεται έδώ ό κατάλογος τών Συλλογών άπό τό 1986 καί εξής. Σημειώ-
νω ότι 46 άπό αύτές άπέσπασαν έπαινο μέ ή χωρίς χρηματική αμοιβή. Οί έπαινοι
(ύψους 6,5 έκατ. δραχμών) άποδόθηκαν στούς δικαιούχους Συλλογείς τό 1995.

1986

1. 4246, Θεοφάνης Ζ. Χ α λ έ μ η ς, συνταξ. άξιο^μ. Χωροφυλακής, Τραγού-
δια Νέου Σουλίου Σερρών. Θεσσαλονίκη 1982-1985, σχ. 4ο, σελ. 65 + 52 -(- 22,
ήτοι σύνολο σελίδων 139.

Περιέχει: Τραγούδια περιοχής Νέου Σουλίου Σερρών, ηχογραφημένα σέ έπτά (7) ταινίες μαγνητο-
φώνου στις όποιες άντεγράφησαν άπό κασέτες, πού έστειλε ό συλλογέας έπί έπιστροφή. Τήν άντι-
γραφή (άπό κασέτες σέ ταινίες) ϊκαμε ό συντ. Γ. Αίκατερινίδης.

2. 4247, Θεό δ. Γ. Γκοΰτος, Γαναδιώτικα. 'Ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία
γιά τό χωριό Γαναδιό Κονίτσης. 'Αθήνα 1986, σχ. 4ο, σελ. 280.

Περιέχει: Κεφ. 1: Περιγραφή τοϋ χωριοΰ. Κεφ. 2: 'Ιστορικά στοιχεία μέχρι τό 1950 (διάφορα ιστο-
ρικά στοιχεία, ληστείες καί πόλεμοι, ένδυμασία, διατροφή, νοικοκυριό, κτηνοτροφία, πανίδα, γεωρ-
γία, ϊθιμα γέννησης, γάμου, λαϊκής λατρείας, γιατροσόφια, προλήψεις κ.ά. ). Κεφ. 3: Οί καταγόμενοι
άπό τό Γαναδιό (κυρίως τοπωνύμια καί ονόματα, κύρια καί βαπτιστικά). Κεφ. 4: Τά παιδικά μου
χρόνια στό χωριό. Κεφ. 5: Ό προφορικός λόγος στό Γαναδιό (διάλογοι, λεξιλόγιο, παροιμίες, λε-
κτικά παιγνίδια, άπειλές, ονόματα ζώων, ύβρεις κ.ά., τραγούδια, παραμύθια). Κεφ. 6: Ποιήματα.
Κεφ. 7: Τό Γαναδιό σήμερα. Κεφ. 8: Παράρτημα κειμένων γραμμένων άπό άλλους (έπιστολές, μα-
θητικές έκθέσεις, νομικά έγγραφα κλπ.).

3. 4248. Σωκράτης Πουρνάρας - Κτιμεναΐος, Λαϊκές παροιμίες.
'Αθήνα 1985, σχ. 4ο, σελ. 237 + 18.

Περιέχει: ((Λαϊκές παροιμίες μέ συνοπτική έρμηνεία, χωρισμένες σέ δύο μέρη, καί σέ μικρές νοη-
ματικές ομάδες κατά άλφαβητική σειρά. 'Αποτελείται άπό 254 σελίδες καί 2.306 παροιμίες».

4. 4249, Ντόρης Διαλεκτός, Λέσβος (στις σελ. 136-141, άναγραφή 68 χω-
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ρ',ών τοΰ νησιοΰ άπ' όπου το ύλικό τής συλλογής). Ό Λεσβιακός κλήδονας καί οί φω-
τιές του (Τά «κάψαλα»). Περιγραφή καί αφηγήσεις. Μυτιλήνη 1985, σχ. 4ο, σελ.
143.

Περιέχει: Ειδήσεις λαϊκής λατρείας καί μαντικής. Επίσης δίστιχα, ιδιωματικές έκφράσεις-άφηγή-
σεις κ.ά.

5. 4250, ΔημήτριοςΓεωργ.Χούπης, Καστάνιτσα. Οί Άηδονάδες. 'Ιστο-
ρίες άπό τήν τσακώνικη λαογραφία στήν τσακοίνικη διάλεκτο μέ μετάφραση. 'Αθήνα
1986, σχ. 4ο, σελ. 180 + 10 συμπληρωμ.

Περιέχει: Ποικίλα λαογραφικά στοιχεία μέ λογοτεχνική μορφή στό τσακώνικο ιδίωμα μέ παράφρα-
ση στήν κοινή νεοελληνική (λαϊκή λατρεία, δεισιδαιμονίες, παραδόσεις, τραγούδια, γέννηση, γάμος,
τελευτή, παροιμίες, εύτράπελες τοπικές διηγήσεις κ.ά.).

6. 4251, Susan Auerbach, "Ηπειρος: Κεράσοβο ('Αγία Παρασκευή), Κα-
στάνιανη, Κάντσικο (Δροσοπηγή), Πουρνιά, Φούρκα Καλόβρυση, Μηλέα, Βωβού-
σα, Πωγωνιανή, Γιάννενα, Καρτέρι, Μαργαρίτης, Πλαίσια. Πληροφορίες γιά τά
'Ηπειρώτικα τραγούδια άπό τή συλλογή της. 1983, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Εύρετηρίαση (ταινία, χωριό, τραγουδιστές, τραγούδι, τύπος) τών τραγουδιών πού περι-
έχονται σέ εννέα (9) κασέτες, οί όποιες κατατέθηκαν στό ΚΕΕΛ.

7. 4252, Νικήτας I. Κουμέντος, Νίσυρος, Χαρακτήρες καί πειράγματα
στή Νίσυρο. 1976-1986, σχ. 4ο, σελ. 125.

Περιέχει: I. Παροιμιακές φράσεις καί συμπεριφορά. II. Παρατσούκλια-λέξεις-όνόματα. III. ψυχα-
γωγία καί φτώχια. IV. 'Από τόν 'Εμπορείο. V. 'Από τά Νικειά. VI. 'Επεισόδια - τύποι καί χωρα-
τατζήδες. VII. Έξι ιδιότυπες φιγούρες.

8. 4253, Πάνος Ν. Κασκαντίρης, Τ' άλέτρι τοΰ ζευγά. "Ενα χωριό: Ή
ιστορία του, τά έ'θιμα, οί παραδόσεις, ό λαϊκός πολιτισμός (1986), σχ. 4ο, σελ. 108.
Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή ιατρική, τή μαγεία, τή δεισιδαιμονία, τή λαϊκή λατρεία, τή με-
τεωρολογία, τή γέννηση, τό γάμο, τήν τελευτή, καθώς καί γητέματα (επωδές), τραγούδια διά-
φορα (γαμήλια, παιδικά, μοιρολόγια κλπ.), παραδόσεις, παροιμίες, λεξιλόγιο (ποιμενικό, άγροτικό,
οικοσκευής κ.ά.), τοπωνύμια. Τέλος περιέχει στοιχεία ιστορικά καί στοιχεία γιά τά έπαγγέλματα,
τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

9. 4254, Marianne Klaar, (Καταθέτης: "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα,
Δ/ντρια τοϋ ΚΕΕΛ). Κάσος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1964-1969, σχ. 8ο, σελ.
4.263 (τετράδια 56).

Περιέχει: Τραγούδια, δίστιχα, παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίες.

10. 4255, Έ λ. Π. Ά λ ε ξ ά κ η ς, συντάκτης ΚΕΕΛ, Λαογραφική άποστολή στό
νομό Αιτωλοακαρνανίας, (Πλάτανος, 'Αράχοβα, Στράνωμα, Παλαιόπυργος (πρ.
Βελβίτσαινα) έπαρχ. Ναυπακτίας), 5-29.11.1986, σχ. 8ο, σελ. 528.
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Περιεχόμενα: ΓΥλικός βίος: Γεωργία, κτηνοτροφία, ραπτική, υφαντική, μελισσοκομία, σηροτροφία,
άρχιτεκτονική, σιδηρουργία, κυνήγι, ψάρεμα, επαιτεία (μπουλιαριά), κατοικία, οικιστική, ενδυμασία,
τροφές. Κοινωνικός βίος: Κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδί, γάμος, θάνατος. Πνευματικός
βίος: Λαϊκή λατρεία, μαγεία, άστρολογία, μαντική, μετεωρολογία, γλώσσα, λεξιλόγιο, συνθηματική
γλώσσα, τοπωνύμια, έπώνυμα, χορός, παραδόσεις 19, τραγούδια 29, ήχογραφήσεις 29, φωτογραφίες
128. Ταινίες μαγνητοφώνου 2.

11. 4256, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Δ/ντρια τοϋ ΚΕΕΛ,
Κορωπί 'Αττικής, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ. 1986, σχ. 8ο, σελ. 40 + 1 πε-
ριεχόμενα.

Περιεχόμενα: Ειδήσεις περί ύλικοΰ βίου (κατοικία, γεωργία, τροφές, κτηνοτροφία, οικολογία),
κοινωνικοΰ βίου (κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο), πνευματικοΰ βίου (λαϊκή λατρεία). Έπίσης
2 φωτ.

12. 4257, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ,
Ραφήνα 'Αττικής, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ (φωτογραφικού). Ραφήνα 'Αττι-
κής 1986, σχ. 8ο, σελ. 69.

Περιέχει: 39 φωτογραφίες (έγχρωμες) σχετικές μέ τή λαϊκή λατρεία καί τόν τοκετό.

13. 4258, Μ ι χ. Κ α ρ τ σ ι ώ τ η ς, δάσκαλος, Δημοτικά τραγούδια τής Στρατονί-
κης Χαλκιδικής. 1976-1977 (καθαρογραφή 1986) σχ. 8ο, σελ. 102.

Περιεχόμενα: 1. Πρόλογος συλλογέα, 2. Ή φωνητική καταγραφή τών τραγουδιών, 3. Ή κατάταξη
τών τραγουδιών, 4. 100 δημοτικά τραγούδια, 5. Οί τραγουδιστές πού τά τραγούδησαν, 6. Εύρετήριο.

Τά χειρόγραφα άρ. 14-34 προέρχονται άπό δασκάλους καί μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων οί όποιοι εΐχαν συγκεντρώσει λαογραφικό ύλικό κατά τό έτος 1979, τό όποιο
τό 'Υπουργείο Παιδείας είχε χαρακτηρίσει έτος Παραδόσεως. Μεγάλο μέρος τοΰ
ύλικοΰ αύτοΰ είχε δοθεί στό Κέντρο Λαογραφίας καί καταγράφεται σταδιακά, άφοΰ
άξιολογεΐται άπό τούς έρευνητές.

14. 4259, Δημοτικό Σχολείο Περιβλέπτου 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ άπό τά χωριά Νεγάδες, Χουλιαράδες, Μεγ. Περιστέρι, Κράψη, 'Ανατολή 'Ιω-
αννίνων, 1979, σχ. 4ο καί 8ο, σελ. 64.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, ειδήσεις γιά τήν τελευτή κ.ά.

15. 4260, Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ
άπό τό χωριό Μάρμαρα 'Ιωαννίνων, 1979, σχ. 4ο καί 8ο, σελ. 22.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια.

16. 4261, Δημοτικό Σχολείο Ζωοδόχου 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ
Ζωοδόχου 'Ιωαννίνων, 1979, σχ. 4ο, σελ. 33.

Περιέχει: Τραγούδια, παραδόσεις, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τήν τελευτή, τό γάμο κ.ά.
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17. 4262, Δημοτικό Σχολείο Δραγοψάς 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ
Δραγοψάς 'Ιωαννίνων, 1979, σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Τραγούδια καί ειδήσεις γιά τον γάμο.

18. 4263, Δημοτικό Σχολείο Ραδοβιζίου 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ,
1979, σχ. 4ο, σελ. 18.

Περιέχει: Τραγούδια και παροιμίες.

19. 4264, Δημοτικό Σχολείο Καρδαμιτσίων 'Ιωαννίνων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ άπό τό χωριό Καρδαμ,ίτσια 'Ιωαννίνων, 1979,σχ. 4ο, σελ. 27.

Περιέχει: Τραγούδια, παραδόσεις, ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λαϊκή λατρεία.

20. 4265, Δημοτικό Σχολείο Άμπελακίων Μεγ. Περιστερίου 'Ιωαννίνων, Συλλογή
λαογραφικού ύλικοΰ Άμπελακίων 'Ιωαννίνων, 1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: Τραγούδια.

21. 4266, Δημοτικό Σχολείο 'Ιωαννίνων (11ο). Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ,
1979, σχ. 4ο.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λαϊκή λατρεία.

22. 4267, 'Επαγγελματικό Λύκειο Καβάλλας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ 'Ελευ-
θερών Παγγαίου, Άγ. Γεωργίου Θάσου, 1979, σχ. 4ο, σελ. 8.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία.

23. 4268, Γυμνάσιο Πεντάπολης Σερρών - Λύκειο 'Ηράκλειας Σερρών, Συλλογή
λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τά χωριά Πεντάπολη, 'Ηράκλεια, Τούμπα, Σιτοχώρι,
Κορμίστα Σερρών, 1979, σχ. 4ο, σελ. 24.

Περιέχει: Τραγούδια καί παροιμίες.

24. 4269, Γυμνάσιο Λιβαδιάς Σερρών, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ κατά τό έτος
Παραδόσεως 1979, σχ. 4ο, σελ. 8.

Περιέχει: 1 παροιμία καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας.

25. 4270, Γυμνάσιο Στρυμονικοΰ Σερρών, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τή
Θράκη (;), τόν Πόντο (;), τήν Πεντάπολη καί τό Άγ. Πνεΰμα Σερρών, 1979, σχ.
4ο, σελ. 19.

Περιέχει: Τραγούδια, δίστιχα, 1 άνέκδοτο, ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λαϊκή λατρεία.

26. 4271, Μαθητές Γυμνασίου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τά χωριά: Γόνιμο,
Μυρρίνη, Άνω Καμήλα, Χρυσό, Δραβήσκος Σερρών, Σαράντα 'Εκκλησιές Θράκης,
1979, σχ. 4ο, σελ. 24.

Περιέχει: Τραγούδια, τοπωνύμια, 1 παραμύθι, ειδήσεις γιά τό γάμο, τήν κατοικία, τήν ενδυμασία,
τήν λατρεία.
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27. 4272, Γυμνάσιο Μαυροθάλασσας - Λύκειο Νιγρίτας - Γυμνάσιο Ήρακλείας,
Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ, 1979, σχ. 4ο, σελ. 115.

Περιέχει: Τραγούδια, παραδόσεις, παραμύθια, παροιμίες, κατάρες καί εύχές.

28. 4273, Γυμνάσιο καί Λύκειο Ήρακλείας - Γυμνάσιο Καρπερής - Γυμνάσιο Μαυ-
ροθάλασσας - Γυμνάσιο Σκοτούσσας Σερρών, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό:
Πεντάπολη, 'Ηράκλεια, Σιτοχώρι, 'Αναγέννηση, Δασοχώρι, "Αγ. Πνεΰμα, Ν. Τυ-
ρολόη, 'Αμμουδιά Σερρών, Θράκη, Σαρακατσάνοι κ.ά. 1979, σχ. 4ο, σελ. 150.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό ένδυμα, τήν κατοικία, τά έπαγγέλματα, τόν κοινωνικό βίο, τό γάμο,
τήν τελευτή, τή μαγεία - δεισιδαιμονία, τή μετεωρολογία-άστρολογία, τήν ιατρική, τίς τροφές.
Παραμύθια, κ.ά. διηγήσεις, παροιμίες, αινίγματα, εύχές, όρκοι, ύβρεις, παιγνίδια κ.ά.

29. 4274, Α' Γυμνάσιο Άρρ. Σερρών - Α' Λύκειο Άρρ. Σερρών, Συλλογή λαογρα-
φικού ύλικοΰ άπό τήν Κορμίτσα καί τό "Αγιο Πνεΰμα Σερρών, τούς Σαρακατσάνους
τής περιοχής Σερρών καί τόν Βελβενδό Κοζάνης, 1979, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: Τραγούδια, παροιμίες καί ειδήσεις σχετικές μέ τό ψωμί.

30. 4275, Μικτό Γυμνάσιο Σερρών, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό: Μητρούσι,
Μεσορράχη, Μελενικίτσι Σερρών, πρόσφ. περιοχής Προύσσας καθώς καί Βλάχους,
1979, σχ. 4ο, σελ. 20.

Περιέχει: Τραγούδια καί ειδήσεις γιά τή γέννηση καί τόν γάμο.

31. 4276, Γυμνάσιο Καρπερής Σερρών, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό Καρπερή
καί 'Ηράκλεια Σερρών, πρόσφ. Πόντου, 1979, σχ. 4ο, σελ. 28.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή γέννηση, τή βάφτιση, τόν άρραβώνα, τό γάμο, τίς τροφές.

32. 4277, Λύκειο Άλιστράτης Σερρών, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό: 'Αλι-
στράτη καί Άγιοχώρι Σερρών, πρόσφ. Πόντου. 1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, ονομασίες μηνών, ειδήσεις λαϊκής λατρείας.

33. 4278, Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Πρώτης Σερρών, Συλλογή λαογραφικού ύλι-
κοΰ άπό τά χωριά Πρώτη, Νέα Ζίχνη, Παλαιοκώμη Σερρών. 1979, σχ. 4ο, σελ. 14.
Περιέχει: Τραγούδια, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία καί τή μαντική.

34. 4279, Εύγενία Κανάβου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό πρόσφ.
Τραπεζούντας Πόντου. 1985, σχ. 8ο, σελ. 39.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή γέννηση, τό γάμο, καί τήν τελευτή.

19872

1. 4280, 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Συλλογή παροιμιών καί λαογραφικών στοι-
χείων τών ψαράδων καί καφενείου Νέας Χώρας Χανίων. Χανιά 1979, σχ. 8ο, σελ. 110.

2. Τά χειρόγραφα μέ άριθμό 11-33 έχουν καταρτισθεί άπό δασκάλους καί μαθητές Δημοτικών
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Περιέχει: Παροιμίες 937, ειδήσεις ναυτικού καί αλιευτικού βίου, αστικά λαογραφικά (καφενείο).

2. 4281, Νίκος Παπανικολάου, συντ. δάσκαλος, Δημοτικά τραγούδια
Ν.Δ. περιοχής τής επαρχίας Βοΐου. Θεσσαλονίκη 1985, σχ. 8ο, σελ. 171.

Περιέχει: Τραγούδια διαφόρων κατηγοριών.

3. 4282, 'Ιωσήφ Μι χ. Ταβλάς, συντ. οδοντίατρος, Παροιμίες καί λέξεις πα-
ροιμιώδεις. ('Ιστορήσεις έρμηνευτικές-ήθοπλαστικές). 'Από τήν λαογραφική ζωή τής
Κριτσάς Λασιθίου. 'Αθήναι 1987, σχ. 8ο, σελ. 532.

Περιέχει: Παροιμίες καταταγμένες αλφαβητικά.

4. 4283, Marianne Klaar (καταθέτης: Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ), Λέσβος, Χίος, Παραμύθια (άπό τή Λέσβο καί τή Χίο). 1969-
1974, σχ. 8ο, σελ. 1.385+13+3 ταιν.

Περιέχει: Παραμύθια.

5. 4284, Marianne Klaar (καταθέτης: Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ), Παραμύθια άπό τή Λέσβο. 1974-1981, σχ. 8ο, σελ. 1.801 +
10 μαγνητ. + 3 κασέτες.

Περιέχει: Παραμύθια.

6. 4285, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, συντάκτρια ΚΕΕΛ,
Καρυά 'Ολύμπου, Κρυόβρυση (τ. Πουλιάνα) 'Ελασσόνας, Ραψάνη 'Ολύμπου, Κρα-
νιά 'Ολύμπου, Βερδικούσα, Αποστολή στό νομό Λαρίσης άπό 6 Αύγ. - 5 Σεπτ.
1984, σχ. 8ο, σελ. 1.097 + 7 ταινίες μαγνητοφώνου.

Περιεχόμενα: Οικισμός, κατοικία, έπιπλα καί σκεύη, ένδυμασία - ύπόδεση, καλλωπισμός, τροφές,
γεωργία-κτηνοτροφία, μελισσοκομία, κυνήγι, ψάρεμα, άμπελουργία, σηροτροφία, υφαντική, βα-
φική, έπαγγέλματα, λαϊκή ιατρική, λαϊκή πίστη καί λατρεία, λαϊκό έορτολόγιο, μαγεία-προλήψεις,
μαντική, μετεωρολογία, γέννηση, γάμος, θάνατος, κοινωνική οργάνωση, δίκαιο, παραδόσεις 70,
παραμύθια 5, εύτράπελες κ.ά. διηγήσεις 19, παροιμίες κλπ. 64, αίνιγμα, τραγούδια (κείμενα) 109,
τοπωνύμια, ονόματα διάφορα, μαγνητοφωνήσεις τραγουδιών 274, βιογραφίες πληροφοριοδοτών,
φωτογραφίες 255.

7. 4286, Ά.γ γελος Ν. Δευτεραΐος, συντάκτης ΚΕΕΛ, Άγιος Παντελεή-
μων καί Σκοτίνα Πιερίας, Λαογραφική άποστολή στό νομό Πιερίας άπό 20 Όκτωβρ.
- 14 Νοεμβρ. 1986, σχ. 8ο, σελ. 372.

Περιεχόμενα: I. 'Υλικός βίος (κατοικία, ένδυμασία, τροφές). II.'Επαγγελματικός βίος (γεωργία,
άμπελουργία, έλαιοκομία, άλλες γεωργικές άσχολίες, έθιμα τών γεωργών, ποιμενικός βίος, βιοτε-
χνία: υφαντική, βαφική, ξυλοτεχνία, κυνηγετικός βίος). III. Κοινωνικός βίος (γέννηση, γάμος, τε-

καί Γυμνασίων τής Κρήτης κατά τό έτος 1979, πού είχε χαρακτηρισθεί άπό τό 'Υπουργείο Παι-
δείας έτος Παραδόσεως.
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λευτή, κοινωνική οργάνωση: κοινότητα, οικογένεια, συνεργασία, έθιμικό δίκαιο, εύχές). IV, Πνευ-
ματικός βίος (θρησκεία, μαγεία καί σχετικές δεισιδαιμονίες, λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρο-
λογία, παραδόσεις, παροιμίες, μαντική, παραμύθια, μύθοι, δίστιχα, τραγούδια (κείμενα), αινίγμα-
τα, παιδικά παιγνίδια).

8. 4287, Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, συντάκτης ΚΕΕΛ, Πηγή καί Κώμη
Λέσβου. Το πανηγύρι τοΰ ταύρου στήν Πηγή καί τήν Κώμη Λέσβου (επιτόπια έρευνα
1987). 1987, σχ. 8ο.

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ πανηγυριοΰ, αφηγήσεις εντοπίων, άποσπάσματα άπό πρακτικά τοΰ το-
πικοΰ Μορφωτικού Σωματείου, αντίγραφο καταστατικού τοΰ ιδίου Σωματείου («Άναγέννησις» ),
άφίσες, άσπρόμαυρες καί έγχρωμες φωτογραφίες.

9. 4288, Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, συντάκτης ΚΕΕΛ, Σαμοθράκη, Κε-
φαλληνία, περιοχή Καβάλας. Λαογραφικά σύμμεικτα. 1987, σχ. 8ο.

Περιέχει: Ειδήσεις κυρίως γιά έκκλησιαστικά νομίσματα άπό έκκλησιαστικό κώδικα της Σαμο-
θράκης (φωτοτυπίες στό χειρ/φο ) καί άπό άλλες πηγές. 'Επίσης ειδήσεις λαϊκής λατρείας (φίδια
Παναγίας στήν Κεφαλλονιά) κ.ά., καθώς καί σχετικές φωτογρ., φωτοτυπίες, άφίσα έορτασμοΰ κ.ά.

10. 4289, Χρήστος 'Αντωνιάδης, Κιόκτζε (Ριζοχώρι) Σαμψοΰντος
Πόντου, Λαογραφία. (1987), σχ. 4ο, σελ. 26.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, κοινων. οργάνωση, γέννηση, μαγεία-δεισιδαιμονία, με-
τεωρολογία, τροφές, μία μουσική καταγραφή καλάντων κ.ά.

11. 4290, Γυμνάσιο Κολυμβαρίου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ.
4ο, σελ. 80.

Περιέχει: Μαντινάδες, παροιμίες, ριζίτικα τραγούδια, γητειές (έπωδές), αινίγματα, μετεωρολογία.

13. 4291, Λύκειο Καντάνου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 20.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά δεισιδαιμονία, λατρεία, μετεωρολογία, μαντική, γάμο, τραγούδια κ.ά.

14. 4292, Δημοτ. Σχολείο Περιβολιών Χανίων (Γεώργ. Παπαδημητρά-
κ η ς, δάσκαλος), Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Περιβολιών Κυδωνιάς Χανίων. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: Κυρίως δεισιδαίμονες παρατηρήσεις (έπίσης 13 φωτογραφίες άνευ άξιας).

15. 4293, Δημοτικό Σχολείο Κουκουναρας Χανίων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Δίστιχα καί τραγούδια.

16. 4294, Δημοτ. Σχολείο Άι-Κύρ-Γιάννη Κισάμου Χανίων (Μ α ρ ί α Φ α λ ε-
λ ά κ η, δασκάλα), Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ 'Άι-Κύρ-Γιάννη Κισάμου Χα-
νίων. 1987, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Βίο άγιου ("Αϊ-Κύρ-Γιάννης), ριζίτικα τραγούδια, τοπωνύμια.
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17. 4295, Μικτό Γυμνάσιο Βρυσών Άποκορώνου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 17.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά μαντική (κλήδονας), δεισιδαιμονία, λατρεία παροιμίες, γιά τον γάιδαρο,
τραγούδια καί 7 φωτογραφίες.

18. 4296, Μικτό Γυμνάσιο Χανίων. Συλλογή λαογραφικού ύλικού, άπο τά χωριά
Μάλεμε, Μεγάλα Χωράφια, Βλάτος, Μέσα Βουκολιές, Μουζουρας, Πεμόνια, 1979,
σχ. 4ο, σελ. 27.

Περιέχει: Τραγούδια, γητειές, εύτράπελα τραγούδια.

19. 4297, Γυμνάσιο Καντάνου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικού. (Έμπρόσνε-
ρος, Γαβαλοχώρι, Άρμένοι, Άσκύφου Χανίων 1979, σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Τραγούδια, μαντινάδες, γιατροσόφια, δεισιδαιμονίες.

20. 4298, Γυμνάσιο Βάμου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 11.

Περιέχει: Παραδόσεις καί ειδήσεις γιά τό γάμο μέ σχετικά τραγούδια.

21. 4299, Α' Λύκειο Βάμου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 68.

Περιέχει: Τραγούδια, μαντινάδες, παροιμίες, αινίγματα, παραδόσεις, επίσης ειδήσεις γιά τό γάμο
καί τή μαντική.

22. 4300, Δημοτικά Σχολείο Βλάτους Κισάμου Χανίων (Μ α ν ό λ η ς Λεφά-
κ η ς, δάσκαλος), Συλλογή λαογραφικού ύλικού Βλάτους Κισάμου Χανίων. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: 2 παραδόσεις.

23. 4301, Α' Λύκειο Θηλέων Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 45.

Περιέχει: Τραγούδια, μαντινάδες, καθώς καί ειδήσεις γιά τόν γάμο καί τή λαϊκή λατρεία.

24. 4302, Δημοτικά Σχολείο Δρακώνας Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: 1 τραγούδι γιά τόν οπλαρχηγό Γεώργιο Δρακωνιανό μέ σχετικά σχόλια γιά τή δράση του.

25. 4303, Δημοτικό Σχολείο "Ελους Κισάμου Χανίων, Συλλογή λαογραφικοΰ υλι-
κού. 1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο, τή βάπτιση καί τή (νεότερη) γιορτή Καστάνου, έπίσης μαντινά-
δες καί βιογραφικά στοιχεία τοπικών προσωπικοτήτων.

26. 4304, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μεσογείων Χανίων ('Α ργυρώ Πιτσι-
γ α ν δ ά κ η, δασκάλα), Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Κάτω Μεσογείων Χανίων.
1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λαϊκή λατρεία.
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27. 4305, Δημοτικά Σχολείο Κολυμβαρίου Χανίων (Ά ντώνιος Διαλυνά-
κη ς, δάσκαλος). Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Κολυμβαρίου Χανίων. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 5.

Περιέχει: Τραγούδια.

28. 4306, Δημοτικό Σχολείο Μουρίου Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 2.

Περιέχει: μία παράδοση.

29. 4307, Δημοτικό Σχολείο Στροβλών Χανίων (Θεό δ. Κοντοπυράκης,
δάσκαλος), Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Στροβλών Χανίων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 2.
Περιέχει: 2 παραδόσεις.

30. 4308, Δημοτικό Σχολείο Ρόκκας Χανίων (Νικήτας Ψαθά κ η ς, δάσκα-
λος), Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Ρόκκας Χανίων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.
Περιέχει: Τραγούδια.

31. 4309, Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων Χανίων (Ευτύχιος Φαντάκης,
δάσκαλος), Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Τοπολίων Χανίων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 3.
Περιέχει: Παραδόσεις, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία.

32. 4310, Γυμνάσιο Κολυμβαρίου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ τοΰ χωριοΰ Ρα-
βδούχα Χανίων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Ρίμες Κωνστ. Φαλελάκη.

33. 4311, 'Επαγγελματικό Λύκειο Χανίων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 40.

Περιέχει: Τραγούδια, γητειές, παροιμίες, μαντινάδες, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία.

34. 4312, Εύδοκία Ό λ υ μ π ί τ ο υ, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ τής νήσου
Λέρου Δωδεκανήσου. 1987, σχ. 4ο, σελ. 389 + 17 φωτογρ. + 1 κασέτα.

Περιέχει: I. Γενικά, II. 'Υλικός βίος (κατοικία, ένδυμασία, τροφές, γεωργία, άμπελουργία, ελαιοκο-
μία, ποιμενικός βίος, μελισσοκομία, βιοτεχνία κ.ά. ), III. Κοινωνικός βίος (γέννηση, γάμος, τελευτή,
κοινωνική οργάνωση κ.ά.), IV. Πνευματικός βίος (θρησκεία, έθιμα λαϊκοΰ έορτολογίου, μαγεία-
δεισιδαιμονία, λαϊκή ιατρική, άστρολογία-μετεωρολογία, μαντική, τραγούδια, παραδόσεις, διη-
γήσεις, τοπωνύμια, ονόματα, γλωσσάρι κ.ά.). Φωτογραφίες 176.

19883

1. 4313, Βασιλική Φάτση, έπιστημονική συνεργάτρια ΚΕΕΛ, Σέσκλο, Ά-
γιος Γεώργιος Βελεστίνου, Λαογραφική άποστολή άπό 14 'Οκτ.-8 Νοεμβρ. 1986
στό νομό Μαγνησίας. Σχ. 8ο, σελ. 702.

3. Τά χειρόγραφα 2-26 προέρχονται άπό τό έτος παραδόσεως 1979. Εύρίσκονται κατατεθει-
μένα στό Κέντρο άπό τό 1980.
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Περιέχει: Ειδήσεις γιά κοινων. όργάνοοση, λαϊκό δίκαιο, γέννηση-παιδί, γάμο, τελευτή, μαγεία,
μαντική, άστρολογία, μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία-δεισιδαιμονία, κατοικία, λαϊκή
αρχιτεκτονική, τροφές, ένδυμα, γεωργικό — ποιμενικό κ.ά. βίους, επαγγέλματα διάφορα, μέτρα-στα-
θμά, μουσική καί μουσικά όργανα, έμπόριο κ.ά.

'Επίσης: Παραμύθια, εύτράπελες διηγήσεις, παροιμίες-παροιμ. φράσεις, γλωσσικά διάφορα κ.ά.
ύλη, καθώς καί 170 άσπρόμαυρες φωτογραφίες. Παρατηρήσεις: α' Σέσκλο: 14 'Οκτ. - 29 'Οκτ.
1986 (σελ. χειρ/φου 1-293), β' Άγιος Γεώργιος: 29 Όκτ. - 8 Νοεμβρ. 1986 (σελ. χειρ/φου 295-
702). Μέ τό χειρ/φο παραδόθησαν καί 5 φύλλα μέ άρνητικά φίλμς.

2. 4314, Δημοτικό Σχολείο Σαρακίνας Καλαμπάκας (Γρηγόριος Κατσι-
κας-Σταγέας, δάσκαλος), Σαρακίνα, 1979, σχ. 4ο, σελ. 124.

Περιεχόμενα: Μέρος Α', Γλωσσικό Ύλικό: τοπωνύμια (31), άνθρωπωνύμια (277), λεξιλόγιο. Μέ-
ρος Β', Λαϊκά μνημεία λόγου: παραμύθια (8), παροιμίες (46), αινίγματα (6), παραδόσεις (2), τρα-
γούδια (75). Μέρος Γ', "Ο,τι σώθηκε άπ' τήν προφορική παράδοση (γιά γιορτές, ήθη-έθιμα).

3. 4315, Χαρά λ. Χριστάκος, δάσκαλος, Παραπόταμος Τρικάλων, εργασία
για τό ετος της Ελληνικής Παραδόσεως. 1979, σχ. 8ο, σελ. 15.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, γλωσσικό ύλικό.

4. 4316, Δημοτικό Σχολείο Ξυλοπάροικου Τρικάλων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ
Ξυλοπάροικου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο, τήν τελευτή, έπίσης ιδιωματικό λεξιλόγιο.

5. 4317, Δημοτικό Σχολείο Ξηροκάμπου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας, Συλλογή
λαογραφικού ύλικοΰ Ξηροκάμπου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 4.
Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, λεξιλόγιο.

6. 4318, Δημ,οτικό Σχολείο, Πύρρας Τρικάλων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ
Πύρρας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 10.

Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, ονόματα.

7. 4319, Δημοτικό Σχολείο, Παλαιοχωρίου Γαρδικίου Τρικάλων, Συλλογή λαογρα-
φικοΰ ύλικοΰ Παλαιοχωρίου Γαρδικίου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 14.
Περιέχει: Τοπωνύμια, ονόματα, τραγούδια, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία καί τό γάμο.

8. 4320, Φλόκας 'Ηλίας, δάσκαλος, Λαογραφικό ύλικό Παλαιοχωρίου Γαρ-
δικίου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια.

9. 4321, Ά θ. Χ ρ ι σ τ ά κ ο ς, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ Κόκκινου
Πύργου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 19.

Περιέχει: Τοπωνύμια, ονόματα, τραγούδια, λεξιλόγιο, παροιμίες, αινίγματα, προλήψεις.

10. 4322, Ταξιάρχης Ζαγγανάς, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ Κόκκινου Πύργου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 17.

Περιέχει: Λεξιλόγιο λαογραφικού περιεχομένου.
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11. 4323, Δημοτικό Σχολείο Κρινίτσας Τρικάλων, Συλλογή Λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, ονόματα, ειδήσεις περί γάμου.

12. 4324, Δημοτικό Σχολείο Ζηλευτής Τρικάλων, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: 'Ανθρωπωνύμια, τραγούδια, ειδήσεις γιά τό γάμο.

13. 4325, Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου Τρικάλων, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν λαϊκή λατρεία καί μαντική, τραγούδια, παραδόσεις, φωτογραφίες 7.

14. 4326, Κω ν. Καραΐσκος, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Δέ-
σης Τρικάλων. 1979. σχ. 4ο, σελ. 8.

Περιέχει: Τοπωνύμια Δέσης Τρικάλων.

15. 4327, Γεώργ. Παπαευθυμίου, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλι-
κοΰ Βλαχάβα Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 21.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, λεξιλόγιο λαογραφικού περιεχομένου, ειδήσεις γιά τό γάμο
καί τήν λατρεία, επίσης παροιμίες καί αινίγματα.

16. 4328, Λ. Γούλας, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Καστρακίου Κα-
λαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 14.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή λατρεία, τραγούδια, παραδόσεις.

17. 4329, Δημ. Παπανίκος-Δήμος Κάλλος, δάσκαλοι, Συλλογή λαο-
γραφικοΰ ύλικού Βασιλικές Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 33.

Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια.

18. 4330, Ελένη Παπαδοπούλου - Σαμαρτζή, δασκάλα, Συλλογή
δημοτικών τραγουδιών Άγναντιάς Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 27.

Περιέχει: Τραγούδια τοϋ χωριοΰ Άγναντιάς Καλαμπάκας.

19. 4331, Δημ. Καλαμάρας, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Κα-
στανέας Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, ειδήσεις γιά τό γάμο καί τήν λαϊκή λατρεία.

20. 4332, Ν ι κ. Ν ο ύ σ ι α ς, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Έλαφίου
Καλαμπάκας' 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις, ειδήσεις γιά: λαϊκή λατρεία, γάμο,
έπίσης άρές καί εύχές.

21. 4333, Κωνστ. Κατσίμπας, δάσκαλος, Λαογραφικά στοιχεία συνοικι-
σμού Ν. Ζωής, κοινότητας Λύρας Καλαμπάκας.

Περιέχει: Τοπωνύμια καί άνθρωπωνύμια.
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22. 4334, Ίω. Παπαγεωργίου, δάσκαλος, Ίστορικές-λαογραφικές ση-
μειώσεις άπό τό χωριό Κοτρώνι Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 9.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παρωνύμια, παροιμίες, αινίγματα, εύχές, άρές, τραγούδια.

23. 4335, 'Α θα ν. Κατσίμπας, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Πια-
λείας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 8.

Περιέχει: Τοπωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια Τρικάλων.

24. 4336, Δημ. Σχολείο Όξυνείας Καλαμπάκας Τρικάλων. Συλλογή λαογραφικοΰ
ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 62.

Περιέχει: Τοπωνύμια, ειδήσεις γιά γέννηση, τό γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή λατρεία, έπίσης αινί-
γματα, τραγούδια, παροιμίες.

25. 4337, Ελένη Κακκαβά-Δημάδη, δασκάλα, Ή ιστορία τοΰ χωριοΰ
Λύρα ή Κόπρ[ε]αινα Καλαμπάκας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 29.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παρωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια, 1 τοπογρ. χάρτη, 1 φωτ.

26. 4338, Εύάγγ. Χαμτσάς, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ Περ-
τουλίου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 23.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παραδόσεις, λεξιλόγιο, διηγήσεις, παροιμίες, αινίγματα,
ειδήσεις γιά ιατρική, μετεωρολογία κ.ά., φωτογρ. 4.

19894

1. 4339, Έ μ μ. 'Αλμπάνης, δάσκαλος, Συλλογή γλωσσικοΰ (λαογραφικού
ύλικοΰ) 'Αχλαδέας Καλαμπάκας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 21.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παραδόσεις, παροιμίες, λεξιλόγιο, ειδήσεις γιά γάμο,
λαϊκή λατρεία κ.ά.

2. 4340, Παύλος 'Αθανασάκης -Εύδοκία Βερβαινιώτου, δά-
σκαλοι, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ 'Ελάτης Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 16.
Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παραδόσεις, λεξιλόγιο λαογραφικό, αινίγματα, εύχές, τρα-
γούδια κ.ά.

3. 4341, Δημ. Σχολείο Μεγάρχης Τρικάλων, Λαογραφικό (γλωσσικό ύλικό Με-
γάρχης Τρικάλων). 1979, σχ. 4ο, σελ. 19.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, τραγούδια, ειδήσεις γιά τό γάμο.

4. 4342, Σπυρ. Παπαθανάσης, Συλλογή γλωσσικοΰ ύλικοΰ άπό τήν περιο-
χή Λογγιών-Κοτρωνίου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 14.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, λεξιλόγιο, παραμύθια 2, τραγούδια 4.

4. Τά χειρόγραφα 1-26 καί 36-61 άνήκουν στό ετος παραδόσεως 1979.
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5. 4343, Δημ. Μ ύ ρ ο ς, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ Καλονερίου
Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια.

6. 4344, Ά π ό σ τ. Μ π ί λ α ς, δάσκαλος, 'Ιστορία τοΰ συνοικισμοΰ Βαλομανδρίου
Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 12.

Περιέχει: Γενικές πληροφορίες, παραδόσεις, τοπωνύμια.

7. 4345, Γεώργ. Ζιώγος, δάσκαλος, 'Ιστορία τοΰ χωριού Λίλη Τρικάλων.
1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση,, κ.ά.

8. 4346, Ίω. Τεντολούρης, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ χωριοΰ
Ράξας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 21.

Περιέχει: Γενικές πληροφορίες, τοπωνύμια, έθιμα λαϊκής λατρείας, τραγούδια, παράδοση μία κ.ά.

9. 4347, Βασ. Ά ν. Καραθανάσης, δάσκαλος, Ίστορικά-Λαογραφικά τοΰ
χωριοΰ Πρίνου Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Τοπωνύμια, ειδήσεις γ«* τό γάμο, τραγούδια.

10. 4348, Βασ. Ντούλας, δάσκαλος, Λαογραφική εργασία άπο το χωριά Πρό-
δρομος Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 10.

Περιέχει: Τοπωνύμια, τραγούδια.

11. 4349, Γεώργ. Μουζιούρας, δάσκαλος, Λαογραφία τοΰ χωριού Δροσο-
πηγής Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: 'Ιστορικά στοιχεία, τοπωνύμια, ειδήσεις γιά τό γάμο, τραγούδια.

12. 4350, Ά θα ν. Παπαβασιλείου, δάσκαλος, Λαογραφικά στοιχεία τοΰ
χωριοΰ Ριζώματος Τρικάλων. "Ετος παραδόσεως 1979, σελ. 19.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια.

13. 4351, Γρηγ. Σκαμπαρδώνης, δάσκαλος, «'Ελληνική παράδοση» άπό
τό χωριό Γοργογύρι Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: Τοπωνύμια, τραγούδια, ειδήσεις γιά τή γέννηση, τή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία-δεισι-
δαιμονία, τή μαντική κ.ά.

14. 4352, Κω ν. Μπουσιόπουλος, δάσκαλος, Λαογραφικό ύλικό είλημμένο
άπό τούς κατοίκους τοΰ χωριοΰ "Αγιοι 'Απόστολοι Τρικάλων (Ζιαπσάδο). 1979,
σχ. 4ο, σελ. 62.

Περιέχει: Γενικές πληροφορίες, ειδήσεις γιά τή λατρεία-δεισιδαιμονία, παραδόσεις, τοπωνύμια -
άνθρωπωνύμια, λεξιλόγιο, ιδιωματικά κείμενα, τραγούδια, παροιμίες, εύχές, κατάρες, όρκους,
παραμύθι 1.



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (1986-1993)

309

15. 4353, Γεώργ. Λέφας, δάσκαλος, Λαογραφική μελέτη άπό τά Άντιχάσια
(Φλαμπουρέσι)» Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 65.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, παραδόσεις, παραμύθια, παροιμίες, αινίγματα, εύχές, κα-
τάρες, ύβρεις, τραγούδια, επίσης ειδήσεις γιά ενδυμασίες, λαϊκή τέχνη, μαγεία, κτηνοτροφία, γε-
ωργία, γέννηση, γάμο, τελευτή, λατρεία κ.ά.

16. 4354, Δημ. Πουλιανίτης, δάσκαλος, Ή έλληνική παράδοση στο χωρίο
Γριζάνο Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, ειδήσεις γιά τόν γάμο καί τή λαϊκή λατρεία, έπίσης 4 φωτογρα-
φίες.

17. 4355, Παρασκευή Πίσσα, μαθήτρια Γυμνασίου, "Ηθη-εθιμα καί πα-
ραδόσεις τοϋ χωριοΰ Καλομοίρα Καλαμπάκας Τρικάλων. 1979. σχ. 4ο, σελ. 15.
Περιέχει: Έθιμα ξενιτειάς, γεννήσεως, γάμου καί τελευτής, έπίσης τραγούδια.

18. 4356, Ελένη Ρ έ κ α τ α, δασκάλα, Δημοτικά τραγούδια τοΰ γάμου άπό τό
χωριό Καλομοίρα Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Τραγούδια γάμου μέ σχετικές επεξηγήσεις καί σχόλια.

19. 4357, Χ ρ. Πολύσης, δάσκαλος, "Εθιμα σχετικά μέ τή σπορά, τό θερισμό,
τόν άλωνισμό καί τά γεωργικά κτήματα καί έργαλεΐα τής κοινότητος Χρυσαυγής
Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 24.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τόν γεωργικό βίο, έπίσης τραγούδια, παροιμίες, αινίγματα.

20. 4358, Δημ. Καραλής, δάσκαλος, Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωριοΰ Πε-
τρόπορος Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 10.

Περιέχει: Τοπωνύμια, τραγούδια, λεξιλόγιο, παροιμίες, αινίγματα.

21. 4359, Κ. Καραγεώργος, δάσκαλος, Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωριοΰ
Κακοπλεύρι Καλαμπάκας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 21.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, λεξιλόγιο, τραγούδια, εύχές, ειδήσεις γιά τό γάμο.

22. 4360, Ί ω. Κόνιαρης, δάσκαλος, Ύλικό γιά τή λαϊκή παράδοση Άσπρο-
κκλησιάς Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 28.

Περιέχει: 'Ιστορικά στοιχεία, τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, τραγούδια, αινίγματα, ειδήσεις γιά τή
λαϊκή λατρεία.

23. 4361, Δημ. Γκούτας, δάσκαλος, Λαογραφική έρευνα τοΰ χωριοΰ Πηγή
Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 9.

Περιέχει: 'Ιστορικά στοιχεία, τραγούδια, ειδήσεις γιά τή γέννηση, τό γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή
λατρεία.

24. 4362, Νικόλ. Γρ. Κατσίκας, μαθητής Γυμνασίου, Λαογραφικά Σαρα-
κίνας Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο καί τίς γεωργικές εργασίες. Έπίσης τραγού-
δια, διηγήσεις.
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25. 4363, Ν ι κ. Π ρ ά τ α ς, δάσκαλος, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ Κεφαλοβρύσου
Τρικάλων. 1979, σχ. 4ο, σελ. 23.

Περιεχόμενα: 'Ιστορία τοϋ χωριοΰ, τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, περιγραφή τοΰ γάμου, τραγούδια
τοΰ γάμου, πασχαλιάτικα τραγούδια, τραγούδια τής τάβλας, κ.ά.

26. 4364, Δημοτικό Σχολείο Θεοπέτρας Καλαμπάκας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ Θεοπέτρας Καλαμπάκας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια, λεξιλόγιο, τραγούδια.

27. 4365, Βασίλ. Π. Σαρλής, Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ Κοριν-
θίας. 1988, σχ. 4ο, σελ. 193 + 232 (Α' + Β' μέρος).

Α' Μέρος. Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, μαγεία, δεισιδαιμονία, κοιν. οργάνωση, μαν-
τική, άστρολογία-μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, κτηνιατρική, έπίσης διάφορα τοπικά ιστορικά
στοιχεία, εύχές, κατάρες, ύβρεις, χαιρετισμούς, τραγούδια, προπόσεις, τοπωνύμια, άνθρωπωνύμια,
όνόματα ζώων, φυτών κτλ., φωτογραφίες 28, 1 σκαρίφημα.

Β' Μέρος. Περιέχει: Μύθους 23, παραμύθια 9, εύτράπελες διηγήσεις 53, παραδόσεις 59, παροιμίες
344, παροιμιόμυθους 105, αινίγματα 89, γλωσσοδέτες 25, λογοπαίγνια 12, λαϊκά προβλήματα 4,
τραγούδια διάφορα (άκριτικά, παραλογές, μοιρολόγια, εργατικά κλπ. ) 469, ειδήσεις γιά μουσική
καί χορούς καί κεφάλαιο μέ τίτλο: ((Μεταγενέστερα [τραγούδια] — Σύγχρονα λαογραφικά».
Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

28. 4366, Εύάγγελος Παν. Κοτοφώλης, 'Ηλιαχτίδα — Είσαγωγικόν
εγχείρημα. "Ερευνα-συμπεράσματα. Έκλεκτότητα έξεζητημένων αποφθεγμάτων.
"Εμμετρος παραστατικότητα (άπαντα τοΰ Εύαγγέλου), σελ. 444.

Περιέχει: Προσωπικές γνώμες, άποφθέγματα, κρίσεις, διηγήσεις, προσευχές, ποιητικές συνθέσεις
καί άλλο παρεμφερές λόγιο ύλικό, άμεσα έπηρεασμένο άπό τήν 'Αγία Γραφή.

29. 4367, 'Ιουλία Δ. Χατζηπαναγιώτη, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ:
Κοινότης Καρδάμαινας Κώ, νομοΰ Δωδεκανήσου. 1988, σχ. 8ο, σελ.
Περιεχόμενα: Α. Τό νησί τής Κώ, Β. Ή Καρδάμαινα. 'Υλικός βίος: α. Κατοικία (περιγραφή καί
τρόπος κατασκευής. Έθιμα κατά τή θεμελίωση. 'Εσωτερικοί χώροι: Έπιπλα καί σκεύη. Είδη ρουχι-
σμοΰ. Βοηθητικοί χώροι. Αυλή) β. Ένδυμα, ύπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, γ. Τροφές, δ. Γεωρ-
γία. ε. 'Αμπελουργία, στ. 'Ελαιοκομία, ζ. Άλλες γεωργικές καλλιέργειες, η. "Εθιμα τών γεωρ-
γών. θ. Φυτικός κόσμος, ι. Ποιμενικός βίος. ια. Μελισσοκομία, ιβ. Αλιεία, ιγ. Ζωικός κόσμος,
ιδ. Βιοτεχνία (ύφαντική, βαφική, ξυλοτεχνία, κεραμική κ.ά. ). ιε. Άλλα έπαγγέλματα ιστ. Πλη-
ροφορίες περί ήμερομισθίων καί άμοιβών. Κοινωνικός βίος: α. Γέννηση (παιδοποιία, εγκυμοσύνη,
τοκετός, λεχώ, βάπτιση, παιδικός βίος), β. Γάμος. γ. Τελευτή. δ. Κοινωνική οργάνωση (κοινό-
τητα, οικογένεια, συνεργασία καί άλληλοβοήθεια, εθιμικό δίκαιο, χαιρετισμοί, κατάρες, εύχές κ.ά.).
Πνευματικός βίος: α. Θρησκεία (δοξασίες, έθιμα λαϊκού έορτολογίου κλπ.), β. Λαϊκή ιατρική, γ.
Άστρολογία-μετεωρολογία. δ. Δημώδης ποίηση, ε. Μουσική-Χοροί. στ. Παραμύθια, ζ. Εύτρά-
πελες διηγήσεις, η. Παραδόσεις, θ. Παροιμίες, παροιμιώδεις έκφράσεις, γνωμικά, ι. Γλωσσικός
θησαυρός. 'Επίμετρο. Βιογραφικό σημείωμα πληροφοριοδοτών. Γλωσσάρι. Εύρετήρια - Κατάλογοι.
Εικόνες 130, σχέδια 16, πίνακες 13, χάρτες 2.

Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.
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30. 4368, 'Ηλίας Παναγίδης-Τερτίνης, δικηγόρος, 'Αψροτράγουδα.
Πρωτεινά λογοτεχνήματα άπό στοματική παράδοση γενεών Ελλήνων στήν Πάφο.
Πάφος 1988, σχ. 4ο, σελ. (= φύλλα) 135.

Περιέχει: α. Δίστιχα ταξινομημένα κατά ένότητες, πού φέρουν ανάλογο τίτλο (Καρδιάς, 'Αφρο-
δίτης, Χείλη-φιλιά, Βαρύθυμα, Βαβυλωνίας, 'Αγάπης καί μαγείας, Κούρελλος, κ.ά). β. Παραδό-
σεις, άνέκδοτα, μύθους καί άλλες διηγήσεις (σύνολο: 21). γ. Μία διήγηση περί Λαζάρου, δ.
Τσιαττίσματα. ε. 'Αποσπάσματα άπό τόν Έρωτόκριτο, στ. «Παφιακό περιβάλλον - Παρελ-
θοντολογία» (ποικίλες πληροφορίες, κυρίως ιστορικές καί άρχαιολογικές ), ζ. Λίγα γιά τήν έθι-
μική οργάνωση τής κοινωνικής ζωής στήν Πάφο (λέξεις μέ λαογραφικό ένδιαφέρον, παροιμίες, ει-
δήσεις γιά τή λαϊκή ιατρική, τις τροφές κ.ά., η. «Γνωστές καί άγνωστες άντιπροσωπευτικές πα-
ροιμίες τοϋ Παφιακοΰ λαοϋ».

31. 4369, Marianne Klaar, Παραμύθια καί παραδόσεις, πού έστάλησαν
στό Κέντρο Λαογραφίας. Τά κείμενα είναι σέ πρωτότυπο ή σέ φωτοτυπία καί προ-
έρχονται κυρίως άπό τή Ρόδο, Κάσο καί Πάτμο. Σύνολο παραμυθιών κλπ. περί-
που 50.

32. 4370, Marianne Klaar, Τέσσερα τετράδια 8ου σχήμ., σελίδες 278
καί 9 παραμύθια άπό Κώ καί Κάρπαθο" έπίσης 2 ταινίες μαγνητοφώνου καί 4 ται-
νίες κασετοφώνου μέ ήχογραφήσεις παραμυθιών.

33. 4371, Ά ν τ. Έ μ μ. Σ τ ι β α κ τ ά κ η ς, δάσκαλος, Χόνδρος 'Ηρακλείου «Ή
Κρήτη τής παράδοσης». 1989, σχ. 8ο, σελ. 164.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, γέννηση, βάπτιση, γάμο- έπίσης παραδόσεις 27, τραγού-
δια, δίστιχα,, παροιμίες 166.

34. 4372, 'Ελευθέριος Π. 'Αλεξάκη ς, συντάκτης ΚΕΕΛ, Βελβίνα, Μο-
λύκρειο (πρ. Μούι), "Ανω Χώρα (πρ. Μεγ. Λομποτινά), Τερψιθέα (πρ. Βετολίστα),
'Ελατού (πρ. Έλετσού). Λαογραφική άποστολή στό νομό Αίτωλο-'Ακαρνανίας
άπό 21 Αύγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 1989. Σχ. 8ο, σελ. 635.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, σιδηρουργική, υφαντική, ένδυμα-
σία, τροφές, κατοικία, κυνήγι, σκεύη καί έργαλεϊα, κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδικό
βίο, γάμο, τελευτή, μαγεία, άστρολογία, μαντική, μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία·
έπίσης: παραδόσεις 18, παροιμίες - παρ. εκφράσεις 19, έπωδές 3, τραγούδια 42, τοπωνύμια, λεξι-
λόγιο, έπώνυμα, ήχογραφήσεις 44, φωτογραφίες 175.

35. 4373, Κ. Δ. 'Ανδρεάδης, Λαογραφικά Κάρς Καυκάσου. Πτολεμαΐδα 1989,
σχ. 4ο, σελ. 49 + 15.

Κεφάλαια: α. Ή άλληλεγγύη καί ή άλληλοβοήθεια. Τό φυγάδεμαν, τό κλέψιμον τή κορίτσι (ή άπα-
γωγή κοπέλας γιά γάμο), β. Ή άλληλεγγύη καί ή άλληλοβοήθεια παράγοντες έπιβιώσεως τού
Ποντιακού λαοϋ.
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36. 4374, Δημοτικό σχολείο Κοκκαρίου Σάμου, «Τοπικές συνήθειες καί γιορτές».
1979, σχ. 4ο, σελ. 2.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, το γάμο καί τή βάπτιση.

37. 4375, Δημοτικό σχολείο Μαυρατζαίων Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
(1979), σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τό γάμο, τήν τελευτή.

38. 4376, Γυμνάσιο Πυθαγορείου Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τόν γάμο' έπίσης παραδόσεις, τοπωνύμια, 3 φωτογραφίες.

39. 4377, Δημοτικό Σχολείο Ύδρούσσας Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: "Εθιμα λατρείας καί 1 παράδοση.

40. 4378, Δημοτικό Σχολείο καί Γυμνάσιο Θηλέων Σάμου, Συλλογή λαογραφικοΰ
ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 22.

Περιέχει: Έθιμα γιά τή λατρεία καί τόν γάμο, παροιμίες, παραδόσεις.

41. 4379, Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 24.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τίς τροφές· έπίσης διάφορα τραγούδια.

42. 4380, Δημοτικό Σχολείο Καρλοβασίου Σάμου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ
1979, σχ. 4ο, σελ. 20.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τό γάμο' έπίσης παροιμίες, αινίγματα, παραδόσεις, τρα-
γούδια.

43. 4381, Δημοτικό Σχολείο Κουμαραδαίων Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν λατρεία καί τό γάμο.

44. 4382, Δημοτικό Σχολείο Κουντουμά 'Ικαρίας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τήν λατρεία, παραδόσεις, τραγούδια.

45. 4383, Δημοτικό Σχολείο καί Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου Σάμου, Συλλογή λαο-
γραφικοΰ ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 20.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τό γάμο'έπίσης τραγούδια, παιγνίδια, παροιμίες, αινίγματα.

46. 4384, Έλευθ. Μερεσεντζής, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τό γάμο, τή βάπτιση' έπίσης τραγούδια καί αινίγματα.

47. 4385, Μενέλαος Καλογερής, μαθητής Γυμνασίου Σάμου, «Νερόμυ-
λοι καί άνεμόμυλοι τής Σάμου». 1979, σχ. 4ο, σελ. 5.

Περιέχει: Περιγραφές κλπ. 1 σχέδιο καί 3 φωτογραφίες.



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (1986-1993) 313

48. 4386, Έμμ. Παπιαμανώλης, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, το γάμο, τή βάπτιση, τό σπίτι, καθώς καί τραγούδια.

49. 4387, Δημοτικό Σχολείο Στέλιου 'Ικαρίας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τό γάμο.

50. 4388, Δημοτικό Σχολείο Θύμαινας 'Ικαρίας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 10.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τό γάμο' επίσης τραγούδια (δίστιχα), παροιμίες, αίνίγματα.

51. 4389, Γυμνάσιο 'Ικαρίας, «Λαογραφικό ύλικό τοΰ νησιοϋ Ικαρία». 'Ικαρία 1979,
σχ. 4ο, σελ. 26.

Περιέχει: Τοπωνύμια, διηγήσεις, παροιμίες, τραγούδια, λεξιλόγιο λαογραφικοΰ περιεχομένου' έπί-
σης ειδήσεις γιά χορούς, οργανοπαίκτες, μουσικά όργανα κ.ά.

52. 4390, Δημοτικά σχολεία Σάμου ( Πυθαγόρειον, Παλαιόκαστρον, Βαθύ, Μυτιλη-
νιοί, Σάμος, Σπαθαραΐοι, Μαραθόκαμπος Σάμου). Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 38.

Περιέχει: Ειδήσεις γιάτή λατρεία, τό γάμο καί τή βάπτιση' έπίσης τραγούδια (δίστιχα).

53. 4391, Δημοτικό Σχολείο Άκαμάτρας 'Ικαρίας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λατρεία.

54. 4392, Δημοτικό Σχολείο Φούρνων Σάμου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ. (1979),
σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Ειδήσεις γιάτή λατρεία καί τό γάμο' έπίσης τραγούδια, παραδόσεις, παροιμίες, αίνί-
γματα.

55. 4393, Δ ι α μ. Ρ ή ν α ς, δάσκαλος, «Τό καλό τοΰ σπιτιοΰ». 1979, σχ. 4ο, σελ. 2.

Περιέχει: Μιά παράδοση γιά τό στοιχειό τοϋ σπιτιού.

56. 4394, Δημοτικό σχολείο καί Νηπιαγωγείο Κοντακαίικων Σάμου, Συλλογή λαο-
γραφικοΰ ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 11.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τό γάμο, τήν άστρολογία καί τήν δεισιδαιμονία.

57. 4395, Δημοτικό σχολείο Σπαθαραίων Σάμου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.
1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τις παραδόσεις.

58. 4396, Έμμ. Ροδίτης, δάσκαλος, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή λατρεία.
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59. 4397, Κ ω ν. Μ π α ν ι « ς, δάσκαλος, Πάνδροσον Σάμου, Συλλογή λαογραφι-
κού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τό γάμο, τή μαντική («Κλήδονας» κ.ά.)' έπίσης παραδόσεις,
παροιμίες, τραγούδια.

60. 4398, Ί ω. Ζαφείρης, δάσκαλος, Καλλιθέα Σάμου, «'Αρχαία μνημεία καί
παραδοσιακά στοιχεία περιοχής Καλλιθέας Σάμου». 1979, σχ. 4ο, σελ. 10.
Περιέχει: Γενικές πληροφορίες, παραδόσεις.

61. 4399, Κ ο) ν. Πολύχρονης, δάσκαλος, Άγιος Κωνσταντίνος Σάμου, Συλ-
λογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: ((Συλλογή τοπικών παροιμιών» καταταγμένων κατά τό άλφαβητικό σύστημα.

1990

1. 4400, 'Ελένη Ψυχογιού, συντάκτρια τοΰ ΚΕΕΛ, Μέλισσα (πρ. Ζάγκα)
'Ηλείας, Λαογραφική αποστολή στο νομό 'Ηλείας, 1-25 Αύγούστου 1989 (1990),
σχ. 8ο, σελ. 699.

Περιεχόμενα: Α'. Υλικός βίος - 'Επαγγελματικός βίος - Οικονομία (1. Σκεύη κλπ., 2. Τροφές, 3,
'Ενδυμασία, 4. 'Υφαντική, 5. Ξυλοτεχνία, 6. Κεραμοποιία, 7. Καλαθοπλεχτική, 8. Σιδηρουργία, 9.
Έλαιουργία, 10. Μύλοι, 11. "Υδρευση, 12. Τυροκομία, 13./Αρχιτεκτονική, 14. Κατοικία, 15. Γεωρ-
γία, 16. Κτηνοτροφία, 17. Ζωοκλοπή, 18. Ληστεία, 19. Μετακινήσεις έπαγγελματιών, 20. 'Επαι-
τεία, 21. Δρόμοι - μεταφορές - μεταφορικά μέσα, 22 'Εμπόριο-οίκονομία, 23. Μέτρα - σταθμά,
24. Ξενιτειά).

Β'. Κοινωνικός βίος (1. Κοινωνική οργάνωση - οικογένεια - σχέσεις φύλων, 2. Θέση γυναίκας, 3.
Λαϊκό δίκαιο, 4. Ληστεία-ζωοκλοπή, 5. Πολιτισμικές ομάδες, 6. Λαϊκή ιδεολογία, 7. Γέννηση -
βάπτιση - παιδί, 8. 'Εκπαίδευση, 9. Γάμος, 10. Θάνατος, 11. Ξενιτειά, 'Ιστορικές πληροφορίες).
Γ'. Πνευματικός βίος (1. Θρησκεία- λαϊκή λατρεία, 2. Μαγεία - δεισιδαιμονία, 3. Λαϊκή ιατρική,
4. 'Αστρολογία, 5. Μετεωρολογία, 6. Μαντική, 7. Παροιμίες, 8. Παραδόσεις, 9. Παραμύθια, ευ-
τράπελες διηγήσεις, 10. Εύχές κλπ., 11. Δρώμενα - μεταμφιέσεις. 12. Τραγούδια, 13. Παιδιές, 14.
Τοπωνύμια, 15. Χορός, 16. "Οργανα - μουσικοί - Ηχογραφήσεις). Φωτογραφίες 159.

Τά χειρόγραφα 2-20 εύρίσκονται κατατεθειμένα στό Κέντρο άπό τό 1980. Προέρ-
χονται άπό μαθητές Σχολείων καί έκπαιδευτικούς πού έργάσθηκαν κατά τό έ'τος Πα-
ραδόσεως 1979. 'Αξιολογούνται καί καταγράφονται στό Βιβλίο Εισαγωγής.

2. 4401, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό Αγία Παρασκευή Λέσβου, Μεσενικόλα
Καρδίτσης, Πελασγία Φθιώτιδος, Δάφνο Φωκίδας, Στρατίνιστα Πωγωνίου, άπό
Μαθήτριες Λυκείου κατά τό έτος Παραδόσεως 1979, σχ. 4ο σελ. 27.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο καί τή βάφτιση· έπίσης τραγούδια καί παροιμίες.

3. 4402, Μαρία Φύτρου, μαθήτρια Λυκείου, Σαντορίνη, «Λαογραφικά τής
Σαντορίνης», 1979, σχ. 4ο, σελ. 4.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία.
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4. 4403, Κ ω ν / ν ο ς Μ α κ ρ ή ς, δάσκαλος, Πλάτανος Σάμου, Συλλογή λαογρα-
φικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία καί τό γάμο. .

5. 4404, Γραμματική Δαδάου, δασκάλα, Καταίικα Σάμου, Συλλογή λαο-
γραφικοΰ υλικού. 1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο, τήν άστρολογία.

6. 4405. Θ ε ό δ. Ά ρ ε λ ή ς, Μεσόγειο Σάμου, «Προλήψεις, ξόρκια καί τραγού-
δια». Μεσόγειο 1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή δεισιδαιμονία, τραγούδια καί μία παράδοση.

7. 4406, Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Σάμου, Νεοχώριο Σάμου, Συλλογή λαογρα-
φικοΰ ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 25.

Περιέχει: Παραδόσεις, ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, 17 φωτογραφίες.

8. 4407, 'Ιωάννης Παπαγιάννης, δάσκαλος, Μελίγος Τρικάλων, Συλ-
λογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 3.

Περιέχει: Κυρίως τοπωνύμια.

9. 4408, Βασίλης Κολοβελώνης, δάσκαλος, «Ιστορία - Λαογραφία τοΰ
χωριοΰ Βαλτινό Τρικάλων». 1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Τοπωνύμια - άνθρωπωνύμια.

10. 4409, Λύκειο Μεταμορφώσεως 'Αττικής, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό Κα-
λαβάρδα Ρόδου, 'Απείρανθο Νάξου, Καλημεριάνους Εύβοιας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 9.
Περιέχει: τραγούδια.

11. 4410, Λύκειο Βριλησσίων. Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό Μέγαρα 'Αττι-
κής. 1979 σχ. 4ο σελ. 29.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο, τήν ένδυμασία, τούς χορούς" έπίσης τοπω-
νύμια.

12. 4411 'Ιδιωτικό Δημ. Σχολείο Μπαχλιτζανάκι, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ
άπό Θεσσαλία, Κονίστρες Εύβοιας, "Αγ. Βασίλειο Κορινθίας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 3.
Περιέχει: 1 τραγούδι, 1 παραμύθι, έθιμο λαϊκής λατρείας.

13. 4412, Α' Μικτό Γυμνάσιο 'Αχαρνών, Συλλογή λαογραφικού ύλικού άπό Μενίδι
('Αχαρναί) 'Αττικής. 1979, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τήν ένδυμασία, τό γάμο· έπίσης παραδόσεις καί τρα-
γούδια.

14. 4413, Λύκειο Κορωπίου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό Κορωπί 'Αττικής.
1979, σχ. 4ο, σελ. 13.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τή γεωργία, τό γάμο, τήν τελευτή.
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15. 4414, Γυμνάσιο 'Αρρένων Ν. 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό Ν.
'Ηράκλειο. 1979, σχ. 4ο, σελ. 7.

Περιέχει: Τραγούδια καί ειδήσεις γιά τον γάμο καί τήν μαντική.

16. 4415, Δημ. Σχολείο 'Ανηλίου Ζαγορίου, Λαογραφικά σύμμεικτα άπο 'Ανήλιο
Ζαγορίου. 1979, σχ. 4ο, σελ. 113.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν λαϊκή λατρεία, τή λαϊκή φιλοσοφία, τόν γάμο, τήν τελευτή- έπίσης πα-
ραδόσεις, τραγούδια, παραμύθια, παιγνίδια.

17. 4416, Μικτό Γυμνάσιο Ν. 'Ηρακλείου 'Αττικής, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ
άπο Παλάτια Μαρμαρά Μ. 'Ασίας, Μυτιλήνη, Γαβαλομούρι Χανίων. 1979, σχ.
4ο, σελ. 29.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν οικία, τόν γάμο, τή λαϊκή λατρεία· έπίσης τραγούδια.

18. 4417, Γυμνάσιο Κερατέας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ Κερατέας. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 8.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί 1 παραμύθι.

19. 4418, Μαρία Βασιλάκη, μαθήτρια Λυκείου, Γωνιές 'Ηρακλείου, Συλ-
λογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν τελευτή, τήν ιατρική, τή δεισιδαιμονία, τις τροφές, τή γεωργία· έπίσης
παραδόσεις καί εύτράπελες διηγήσεις.

20. 4419, Μαρίνα Σπανάκη, μαθήτρια, Βόνη καί Θραψανό 'Ηρακλείου,
Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979, σχ. 4ο, σελ. 12.

Περιέχει: Τραγούδια, δίστιχα (μαντινάδες), επωδές, «δεσίματα», εύχές -καταρες, προποσεις.

21. 4420, Παναγ. I. Καμηλάκης, συντάκτης ΚΕΕΛ, Μεσόλογγος, Άσ-
προύλα, Πλακίδα Καστανιά Ν. Κοζάνης, Λαογραφική άποστολή στό νομό Κοζάνης
άπό 14 Αύγ. Ιως 7 Σεπτεμβρίου 1989, σχ. 8ο, σελ. 1091.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. 'Ιστορικά. III. 'Υλικός βίος (άσχολίες τών κατοίκων, κατοικία, έπιπλα
καί σκεύη, ένδυμασία, τροφές - ποτά, γεωργία, άμπελουργία, καπνοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία, κυνήγι, ψάρεμα, βιοτεχνία - λαϊκή τέχνη, άρχιτεκτονική, άλευροποι'ία κ.ά. βιοτεχνίες).
'Επαγγέλματα, συγκοινωνίες, έμπόριο. IV. Κοινωνικός βίος (γέννηση - παιδί - βάφτιση - σχολική
ζωή, γάμος, τελευτή, κοινων. οργάνωση, εθιμικό δίκαιο). V. Πνευματικός βίος (θρησκεία, λαϊκή
λατρεία, προλήψεις - δεισιδαιμονίες, λαϊκή ιατρική - κτηνιατρική, μετεωρολογία, μαντική, δημώδη
βιβλία, τραγούδια, μουσική, χοροί, παραμύθι 1, εύτρ. διηγήσεις 15, παραδόσεις 7, παροιμίες 9, αι-
νίγματα 6, ονόματα διάφορα, λεξιλόγιο, συνθηματική γλώσσα μαστόρων, τοπωνύμια). Φωτογρα-
φίες 207, ήχογραφήσεις 104.

22. 4421, Παν. I. Καμηλάκης, συντάκτης ΚΕΕΛ, Γαλατινή, Χορηγός, Άν-
θοχώρι, Περιστέρα, Καλλιστράτη, 'Απιδέα, Λευκοθέα, Λικνάδες, Τσοτύλι, Άγιάσμα
Βοΐου, Λαογραφικό ύλικό άπό επιτόπια έρευνα στήν επαρχία Βοΐου Κοζάνης. Κα-
λοκαίρι 1989, σχ. 8ο, σελ. 450.
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Περιέχει: Γενικά καί ιστορικά στοιχεία, ειδήσεις γιά μαστόρους καί έπαγγέλματα, ασχολίες κατοί-
κων, κατοικία - αρχιτεκτονική, τροφές, κοινων. οργάνωση, ιατρική, λατρεία, μαγεία - δεισιδαιμονία,
ενδυμασία, σηροτροφία, έπίσης τραγούδια 19, τοπωνύμια, παραδόσεις, ονόματα διάφορα, συνθη-
ματική γλώσσα, κ.α.

23. 4422, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα (Δ/ντρια ΚΕΕΛ) καί
Μαρία 'Ανδρουλάκη (Συντάκτρια-μουσικός ΚΕΕΛ), Μαριτσά, Θεολόγος,
Καλαβάρδα, Μαλώνα Ρόδου, Σύμη, Λαογραφική αποστολή στο νομό Δωδεκανήσου
άπό 21 'Ιουλίου εως 14 Αυγούστου 1989, σχ. 4ο, σελ. 2.080.

Περιεχόμενα : I. Γενικά. II. 'Υλικός βίος (κατοικία, έπιπλα, σκεύη, τροφές, έπαγγελματικός βίος,
λαϊκή τέχνη κ.α.). III. Κοινωνικός βίος (γέννηση, γάμος, τελευτή, κοινων. οργάνωση, λαϊκό δί-
καιο). IV. Πνευματικός βίος (άστρολογία, μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία - δεισιδαι-
μονία, μαντική, γλωσσικός θησαυρός, λαϊκή φιλολογία, παραδόσεις 405, διάφορες διηγήσεις 16,
τραγούδια 35, δίστιχα 212, παροιμίες 63, παραμύθια 4, αινίγματα 3, εύχές κλπ., επωδές, λαϊκό
θέατρο, παιδιές 21, μουσική - χοροί, ηχογραφήσεις 236, σχεδιαγράμματα 14 + 10 κασέτες μαγνη-
τοφώνου.

24. 4423, "Αγγελος Ν. Δευτεραΐος, Συντάκτης ΚΕΕΛ. Πόρροι, Παληά-
μπελα, Βροντοΰ, Λαογραφική άποστολή σέ ορεινά χωριά Πιερίας κατά τό καλοκαίρι
τοϋ 1985, σχ. 8ο, σελ. 321.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή μαντική, γέννηση, γάμο, τελευτή, λαϊκή λατρεία καί δεισιδαιμονία,
κοινωνική οργάνωση κ.ά., έπίσης παραδόσεις, τραγούδια, φωτογραφίες 24.

25. 4424, Μαρία 'Ανδρουλάκη, Συντάκτρια-μουσικός ΚΕΕΛ, Πέρκος
Αιτωλοακαρνανίας, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τό χωριό Πέρκος τής ορεινής
Ναυπακτίας, νομοΰ Αιτωλοακαρνανίας κατά τόν Αύγουστο τοΰ 1986. 1986, σχ. 8ο,
σελ. 433/438 + 3 ταινίες μαγνητοφώνου (μπομπίνες).

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τόν υλικό βίο (κατοικία, δημόσια κτήρια, ένδυμα-κόμμωση, τροφές, έπαγ-
γελματικός βίος), γιά τόν κοινωνικό βίο (γέννηση, γάμος, τελευτή. κοινων. οργάνωση, λαϊκό δίκαιο,
άφορισμοί, όργανα, χοροί ) καί γιά τόν πνευματικό βίο (θρησκεία-λατρεία, μαγεία, δεισιδαιμονία, λαϊ-
κή ιατρική, άστρολογύα, μετεωρολογία, μαντική, λαϊκό θέατρο, διηγήσεις, παραδόσεις, τραγούδια,
παιγνίδια, παραμύθια, τοπωνύμια, ονόματα κ.ά.). 'Επίσης ήχογραφήσεις καί φοιτογραφίες 106.

26. 4425, Νίκος Φασατάκης, έκπαιδευτικός, Συλλογή λαογραφικής ΰλης
Μελάμπων Ρεθύμνης. 1989-1990, σχ. 4ο, τόμ. Α' + Β', σελ. 341 + 326.

Περιεχόμενα: Α' Τόμος: 1. Πρόλογος, 2. Τό σπίτι, 3. Ή γεντυμασά, τό καλίκωμα, τό στόλισμα, 4.
Οί θροφές, 5. Ή γεωργική, 6. Τ' αμπέλια, 7. Οί γι-ελιές, 8. "Αλλες δουλειές. 9. Συνήθεια τώ γεωρ-
γώ, 10. Τά λάχανα, τά χόρτα, τά δέντρα, 11. Ή βοσκική, 12. Οί μέλισσες. Β' Τόμος: 1. Τό κυνήγι,
2. Τό ψάρεμα. 3. Τά εχνη (ζώα), 4. Βιοτεχνία, 5. "Ιντα λέγαμεν οντεν έδουλεύγαμε. Τραγούδια, μοι-
ρολόγια, παροιμίες, γιατρικές - παρατηρήματα - εύκές, βλαστήμιες - κατάρες - όρκοι,παραδόσεις,
ιστορίες, σκύλες (σόκιν).
Πρώτος "Επαινος με χρηματική αμοιβή.
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27. 4426, . Ν ι κ. Παπαβασιλείου, συντ. δάσκαλος, «Λέλοβα» (σημερινό
Θεσπρωτικό), Μνήμες άπό τά παραδοσιακά «Λέλοβα» (σημερινό Θεσπρωτικό) πε-
ριόδου 1920-40. Λαογραφικά 1990, σχ. 4ο, σελ. 452.

Περιέχει: Γενικά (γεωγραφική θέση, χαρακτηριστικά μέρη τοϋ χωριοΰ, ιστορικές τοποθεσίες κ.α.).
'Υλική ζωή (κατοικία, διατροφή, ρουχισμός, ένδυμασία, κόμμωση, επαγγελματική ζωή, οικιακή βιο-
τεχνία κ.ά. ). Θρησκευτική ζωή (εκδηλώσεις λατρείας, μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, δοξασίες
κ.ά.). Κοινωνική ζωή (γέννηση, γάμος, τελευτή, γιορτές, τραγούδια κ.ά.). Αστρολογία. Μετεωρο-
λογία. Ημέρες. Μήνες. Διάφορα (προλήψεις, δεισιδαιμονίες, λογοπαίγνια 10. αινίγματα 18,
παροιμίες καί παροιμιώδεις έκφράσεις 240, αριθμοί κ.ά.). Λεξιλόγιο. Τραγούδια 79. Τό σημερινό
Θεσπρωτικό.

Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

28. 4427, Γεώργιος Εύαγγ. 'Αποστολάκης, Παντρολογήματα στήν
Κρήτη. 1990, σχ. 4ο, σελ. 317.

Περιεχόμενα τοΰ έργου: «"Ερωτάς, προξενιό, κλεψά, άρραβώνας, γάμος, άντίγαμος στά μέσα τοΰ
είκοστοΰ αιώνα. Κρητικό γλωσσικό ίδίο>μα. 7. 214 στίχοι». Περιέχει έπίσης καί 42 έγχρωμες φωτ.
Τρίτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

29. 4428, 'Ελένη Δουνδουλάκη - Ούσταμανωλάκη, Παραδοσια-
κή σιτοκαλλιέργεια 'Αρχανών 'Ηρακλείου Κρήτης. Χρονική περίοδος 1880-1940.
Λαογραφική έργασία. Άρχάνες Κρήτης 1990, σχ. 4ο, σελ. 128.

Περιέχει: Εισαγωγικά. Σιτάρι - άλεύρι - ψωμί. Θερισμός. Άλώνισμα. 'Αποθήκευση καρποϋ. Ά-
λεσμα - Νερόμυλοι - Ζύμωμα. Λαϊκή γλώσσα. Λαϊκή ποίηση. Τό σιτάρι στή λαϊκή μαγειρική. Τό σι-
τάρι στή λαϊκή ιατρική. Τό σιταρένιο άλεύρι στήν καθημερινή ζωή καί χρήση. Τραγούδια 15, δη-
μώδεις διηγήσεις 5, δίστιχα 25, παροιμίες 115. Γλωσσάριο. Φωτογραφίες 9.
Δεύτερος έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.

30. 4429, Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ά θ. Σκούρας, Νεοχώρι 'Υπάτης, Ή κόκκινη φανέλα.
Γυναικεία νυφιάτικη καί γιορταστική φορεσιά στό Νεοχώρι 'Υπάτης. 'Αθήνα 1989,
σχ. 4ο, σελ. 128.

Περιέχει: Λεπτομερή περιγραφή τής τοπικής ενδυμασίας μέ παρεμβολή πλείστων άλλων λαογραφι-
κών ειδήσεων καί μέ 89 εικόνες.
Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

31. 4430, Ζωή Ρ ω π α ι τ ο υ, συντάκτρια ΚΕΕΛ, 'Ασώματοι, Κυψέλη, Λεόντι,
Βαθύ, Σφεντούρι, Λιβάδι, Λαογραφική άποστολή στή νήσο Αίγινα, άπό 17 'Ιουλίου-
17 Αύγούστου 1989, σχ. 8ο, σελ. 376.

Περιέχει: Παραμύθια, εύτράπελες διηγήσεις, παροιμίες, στοιχεία λατρείας, ειδήσεις γιά τή μαγεία,
τή δεισιδαιμονία, τή μετεωρολογία, τή λαϊκή ιατρική, γέννηση, γάμο, έπαγγέλματα, κοινων. οργά-
νωση, κατοικία, γεωργικό καί ποιμενικό βίο, οικιακές άσχολίες, τροφές· έπίσης παρωνύμια καί
άλλα ονόματα, τοπωνύμια, ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες 227.
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1. 4431, Μιράντα Τερζοπούλου, Συντάκτρια ΚΕΕΛ, Έλατου, Τερψι-
θέα, Άνω Χώρα, Άμπελακιώτισσα, Λαογραφική άποστολή στήν 'Ορεινή Ναυπα-
κτία άπο 5-25 Σεπτεμβρίου 1983, σχ. 8ο, σελ. 447.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τις τροφές, τήν υφαντική, οικοσκευή, κατοικία, γεωργία, κτηνοτροφία, γιά
τό κυνήγι, τήν τυροκομία, ξυλουργική, γλυπτική, μεταλλοτεχνία, σιδηρουργία, υποδηματοποιία,
μελισσοκομία, ραπτική, αρχιτεκτονική, κοινωνική οργάνωση, γέννηση, βάπτιση, γάμο, θάνατο, λαϊ-
κό δίκαιο, λαϊκή λατρεία, λαϊκή ιατρική, μαγεία, μαντική κ.ά.' έπίσης παροιμίες, παραδόσεις, πα-
ραμύθια, τραγούδια, τοπωνύμια, προφορικές αύτοβιογραφίες, φωτογραφίες 184, ήχογραφήσεις.

2. 4452, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Συντάκτρια ΚΕΕΛ,
Καλλιπεύκη, Γόννοι, Δομένικο, Βαλανίδα, Δρυμός, Λαογραφική άποστολή στό νομό
Λαρίσης, 14 'Οκτ. - 7 Νοεμ. 1986, σχ. 8ο, σελ. 812.

Περιέχει: Γενικά: δημογραφικά, οικισμός, κατοικία, έ'πιπλα - σκεύη, διατροφή, ένδυμασία, ύπόδε-
ση, γεωργικός βίος, ποιμενικός βίος, αλιεία (λιμναία), έπαγγέλματα, μελισσοκομία, μύλοι, έμπορο-
πανηγύρεις, συγκοινωνία, λαϊκή ιατρική, παιγνίδια, γάμος, γέννηση, θάνατος, λαϊκή λατρεία, δεισι-
δαιμονίες, προλήψεις, μαγεία, μετεωρολογία, λαϊκό έορτολόγιο, λαϊκό θέατρο, λαϊκά όργανα, λη-
στεία, παραμύθια 13, εύτράπελες διηγήσεις, διηγήσεις πολεμικών γεγονότων, παραδόσεις 54, το-
πωνύμια, επώνυμα, τραγούδια ήχογραφημένα 349, ποιήματα, αύτοβιογραφίες κ.α., έπίσης 178 φωτ.

3. 4433, Παναγ. I. Καμηλάκης, συντάκτης ΚΕΕΛ, Πολυνέρι, Άλατό-
πετρα, Μέγαρο, Αμυγδαλιές, Κρανιά (Βλαχοκρανιά), Λαογραφική άποστολή στό
νομό Γρεβενών άπό 17 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 1986, σχ. 8ο, σελ. 1444+3
'Ερωτηματολόγια γιά έπιπλα καί σκεύη.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. 'Ιστορικά. III. 'Υλικός βίος: α. κατοικία, έπιπλα-σκεύη, β. ένδυμασία,
γ. τροφές, δ. γεωργία, ε. άμπελουργία, στ. κτηνοτροφία, ζ. άλιεία, η. έπαγγέλματα - άσχολίες κα-
τοίκων, θ. βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη (ύφαντική, πλεκτική - κεντητική, άρχιτεκτονική, άγγειοπλα-
στική, άλεστική), ι. συγκοινωνίες. IV. Κοινωνικός βίος: α. γέννηση, β. βάφτιση, γ. σχολική ζωή,
δ. γάμος, ε. τελευτή, στ. κοινωνική οργάνωση, ζ. λαϊκό δίκαιο, η. μέτρα. V. Πνευματικός βίος: α.
λατρεία, β. μαγεία, γ. προλήψεις, δ. λαϊκή ιατρική, ε. μετεωρολογία, στ. δημοτικά τραγούδια (152
έξ ών 42 ήχογραφημένα), ζ. μουσική - μουσικά όργανα (ήχογρ. 4), η. χοροί, θ. θέατρο, ι. παραμύ-
θια, 5, ια. εύτράπελες διηγήσεις κ.τ.ό. 43, ιβ. παραδόσεις 20, ιγ. παροιμίες 11, ιδ. εύχές 12, ύβρις 1,
ιε. ονόματα (παρατσούκλια), ιστ. τοπωνύμια, ιζ. ιδιωματικό λεξιλόγιο, ιη. συνθηματική γλώσσα,
ιθ. σκώμματα 28, φωτογραφίες 100.

4. 4434, Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ ν η ς, Φανάρι, Μουζάκι, Λοξάδα, μονή Κορώνης, Λαο-
γραφική υλη άπό έπιτόπεια έρευνα στό νομό Καρδίτσης άπό 1-15 Αύγούστου 1991,

5. Τά χειρόγραφα 11-24 άνήκουν στό ετος παραδόσεως 1979.
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σχετικά μέ τίς λαϊκές παραδόσεις καί τή λατρεία για τόν άγιο Σεραφείμ, νεομάρτυρα
καί επίσκοπο Φαναριού καί Νεοχωρίου Καρδίτσης. 1991, σχ. 8ο, σελ. 45.

5. 4435, Μα ν. Γ. Βαρβούνης, Βαθύ, Χώρα, Παγώνδας, Παλαιόκαστρο, Άγ.
Κων/νος, Κοκκάρι, Σπαθαραΐοι, Μαραθόκαμπος, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών
άπό επιτόπια έρευνα στή Σάμο άπό 17-29 Αύγ. 1991, σχ. 8ο, σελ. 113.

Περιέχει: Τραγούδια διάφορα καί πίνακα ιδιωματικών λέξεων.

6. 4436, Άποστολία Παν. Μελέτη-Σιαμούρη, Πλάτανος Μαγνη-
σίας. Αλμυρός 1991, σχ. 4ο, σελ. 258.

Περιεχόμενα: 1. Πρόλογος, 2. Ό παλιός Πλάτανος, 3. Ό Νέος Πλάτανος, 4. Λαογραφία, 5. ΙΙλα-
τανιώτικο γλωσσικό ιδίωμα. I. Κοινωνική ζωή: γέννα, νανουρίσματα - ταχταρίσματα, 6, ξόρκια -
δεισιδαιμονίες σχετικές μέ τή γέννηση, εύχές (προγνωστικά φύλου), βάπτιση, προξενειά - συβά-
σματα, γάμος, θάνατος, πλατανιώτικη λαϊκή μούσα, οικογενειακή κοινωνική συμπεριφορά. II.
Λαϊκή καί θρησκευτική ζωή: λαϊκή μετεωρολογία, λαϊκή ιατρική, διάφορες εύχές 99 καί χαιρετι-
σμοί, άναθέματα - κατάρες 32, όρκοι 11, προτροπές 65, παροιμίες καί παροιμιώδεις εκφράσεις
568, αινίγματα 23, γλωσσοδέτες, προβλήματα, παιγνίδια, παρατσούκλια, εύθυμες ιστορίες, λα-
τρευτικά - θρησκευτικά καί άλλα έθιμα. III. 'Υλικός βίος: σπίτι, φορεσιά, άσχολίες κατοίκων, φα-
γητά, θέρμανση, φωτισμός. 'Επίλογος. Πλατανιώτικο γλωσσάρι. Βιβλιογραφία. Φωτογραφίες 18,
σχέδια 5. Δεύτερος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

7. 4437, Στέλιος I. Κοψαχείλης, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, 'Ημαθία,
Νιάουστα, Καστοριά, Γρεβενά, 'Εορδαία, Κοζάνη, Βόιο, Πιερία, Πέλλα, Φλώρινα,
Κιλκίς, Καβάλα, Θάσος, Δράμα, Σέρρες. Μακεδονικά τραγούδια (1972-1990).
Θεσσαλονίκη 1990, σχ. 4ο, σελ. 24.

Περιέχει: 23 μουσικές καταγραφές (Μουσική καί στίχοι τοΰ καταθέτη ).

8. 4438, Ανδρέας Ρουσσουνίδης, Άραδίππου, Μουτουλλάς, Ριζο-
κάρπασον Κύπρου. Κυπριακά παραμύθια. 1991, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: 5 παραμύθια.

9. 4439, Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών, Σαμοθράκη, «Ή άκριτική Σαμοθρά-
κη». Σαμοθράκη 1978, σχ. 4ο, σελ. ιγ' + 77.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά λαϊκή λατρεία, κοινωνική οργάνωση, κτηνοτροφία, γεωργία· έπίσης παρα-
δόσεις, τραγούδια, γλωσσάριο.

10. 4440, Στάϊκος Γ. Πανταζής, δικηγόρος, Κατάστιχον καταμετρήσεως
γαιών αγορασθέντων παρά του Γρηγ. καί "Οθωνος Γρηγοριαδών (1991), σχ. 4ο,
φ. 73.

Περιέχει: 73 φωτοτυπίες δικαιοπρακτικών εγγράφων, καταλόγων κ.ά.

11. 4441, Γυμνάσιο-Λύκειο Μοχοΰ, Α' Λύκειο Θηλέων 'Ηρακλείου, Γυμνάσιο Με-
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λεσών, Γ' Γυμν. Θηλ. 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό περιοχές 'Ηρα-
κλείου καί Ρεθύμνου (Ανώγεια) Κρήτης. 1979, σχ. 4ο, σελ. 35.
Περιέχει: Παροιμίες, αινίγματα, γητειές.

12. 4442, Λύκειο Μοχοΰ 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ Μοχοΰ 'Ηρα-
κλείου Κρήτης. 1979, σχ. 4ο, σελ. 150.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά το γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία - δεισιδαιμονία, τή μαν-
τική, τή λαϊκή ιατρική· έπίσης τραγούδια, παραδόσεις, αίνίγματα, παροιμίες, γητειές, τοπωνύμια.

13. 4443, Γυμνάσιο Μελεσών 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 25.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά μαντική, λαϊκή λατρεία, γάμο· έπίσης παροιμίες, παραμύθια, τραγούδια,
δίστιχα, αίνίγματα, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις.

14. 4444, Α' Λύκειο Θηλέων 'Ηρακλείου, Β' Γυμνάσιο Θηλέων 'Ηρακλείου, Λύ-
κειο 'Επισκοπής, Λύκειο Μοχοΰ, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό περιοχές 'Ηρα-
κλείου καί Λασιθίου Κρήτης. 1979, σχ. 4ο, σελ. 49.

Περιέχει: Παραδόσεις, τραγούδια, παραμύθι, δεισιδαιμονίες, ειδήσεις γιά λαϊκή λατρεία, μαντική,
λαϊκή τέχνη.

15. 4445, Λ' Λύκειο Θηλέων 'Ηρακλείου, Γυμνάσιο καί Λύκειο Μοχοΰ, Β' Γυμνά-
σιο 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό περιοχή 'Ηρακλείου Κρήτης
(Χόνδρος, Ποταμιές, Γωνιές). 1979, σχ. 4ο, σελ. 20.

Περιέχει: Γητειές, τραγούδι 1.

16. 4446, Λ' Λύκειο Θηλέων 'Ηρακλείου, Λύκειο Μοχοΰ, Γυμνάσιο Μελεσών,
Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό περιοχές 'Ηρακλείου, Λασιθίου Χανίων. 1979,
σχ. 4ο, σελ. 90.

Περιέχει: Δίστιχα (γνωμικά, γαμήλια, έρωτικά κ.ά.), παραδόσεις.

17. 4447, Λ' Λύκειο Θηλέων 'Ηρακλείου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό περιο-
χές 'Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης. 1979, σχ. 4ο, σελ. 226.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά γάμο καί τή λαϊκή λατρεία' έπίσης παραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια, δίστι-
χα, αίνίγματα, καθαρογλωσσίδια, προπόσεις, έπωδές.

18. 4448, Λύκειο 'Αρρένων Ν. Ψυχικού, Γυμν. Θηλέων Χαλανδρίου κ.ά. Συλλογή
λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό περιοχές Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Μ. 'Α-
σίας, Κρήτης, Κερκύρας, Νάξου κ.ά. 1979. σχ. 4ο, σελ. 65.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά το γάμο καί τή λαϊκή λατρεία, τραγούδια κ.ά.

19. 4449, Ιο Δημοτικό Σχολείο Ν. 'Ερυθραίας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό
περιοχές Πελοποννήσου, 'Ηπείρου, Θράκης, Κρήτης, Κύπρου κ.ά. 1979, σχ. 4ο,
σελ. 39.
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Περιέχει: Ειδήσεις γιά λαϊκή λατρεία, γάμο, βάπτιση, τελευτή, μαντική, μαγεία - δεισιδαιμονία·
έπίσης παραδόσεις, αινίγματα, παροιμίες κ.ά.

20. 4450, 3ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία 'Αμαρουσίου, Συλλογή λαογραφικού ύλι-
κοΰ άπο τήν Κάρπαθο κ.ά. 1979, σχ. 4ο, σελ. 16.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή μαντική, δεισιδαιμονίες, τραγούδια,

21. 4451, Μικτό Γυμνάσιο Κολωνοΰ, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τά Λαγκά-
δια Γορτυνίας. 1979, σχ. 4ο, σελ. 15.

Περιέχει: Φωτοτυπίες 4 προικοσυμφώνων καί ένα τραγούδι.

22. 4452, ΙΗ' Λύκειο 'Αρρένων 'Αθηνών, Συλλογή λαογραφικού ύλικού άπό Σύμη,
Σέρρες, Κάλυμνο, Κώ, Νίσυρο, "Ηπειρο, Μ. 'Ασία. 1979, σχ. 4ο, σελ. 21.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τή μαντική, τό γάμο, τή βάπτιση κ.ά.

23. 4453, 6ο Λύκειο Θηλέων 'Αθηνών, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό Καρδίτσα,
Τήνο, Νάξο. 1979, σχ. 4ο, σελ. 6.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία.

24. 4454, Γυμνάσιο Παιανίας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τίς περιοχές 'Αττι-
κής, Πελοποννήσου, Αΐτωλο-'Ακαρνανίας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης,
Λέσβου, Κύπρου κ.ά. 1979, σχ. 40 + 8ο, σελ. 86.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τή λαϊκή λατρεία, τό γάμο, τήε ένδυμασία, τήν λαϊκή τέχνη· έπίσης λε-
ξιλόγιο άρβανίτικο, τραγούδια, τοπωνύμια, παραδόσεις κ.ά.

25. 4455, Μιράντα Τερζοπούλου, συντάκτρια ΚΕΕΛ, Λαογραφική άπο-
στολή στό νομό Λαρίσης, περιοχή Άγιας, άπό 7 Αύγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 1989,
σχ. 8ο, σελ. 834 + πίνακας περιεχομένων.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά κοινων. όργάνωση, λαϊκό δίκαιο, παιδί-παιγνίδια, γάμο-σχέσεις φύλων, γυ-
ναίκα, θάνατο, μαγεία-δεισιδαιμονία, άστρολογία, λαϊκή ιατρική, λαϊκή λατρεία, λαϊκό θέατρο -
δρώμενα, άγροτικό βίο - γεωργία, κτηνοτροφία, άμπελουργία - οινοποιία, μεταξουργία, δενδροκο-
μία, τροφές, ενδυμασίες, οικία καί οικοσκευή, έργαλεϊα, άρχιτεκτονική, μαστόρους, ξυλογλυπτική,
λιθογλυπτική κ.ά. είδη λαϊκής τέχνης, μεταφορικά μέσα· έπίσης τραγούδια, παροιμίες, παραδόσεις,
εύχές - άρές, επωδές, παρωνύμια κ.ά., ήχογραφήσεις, φωτογραφίες 310.

26. 4456, Παναγ. I. Καμηλάκης, Συντάκτης ΚΕΕΛ, Βυθός, Δίλοφο, Χρυ-
σαυγή, 'Αγία Σωτήρα, Μόρφη, Κορυφή Βοΐου, Λαογραφική άποστολή στό νομό Κο-
ζάνης άπό 6 Αύγ. - 5 Σεπτ. 1984, σχ. 8ο, σελ. 1.184 + ι'.

Περιεχόμενα: I. Γενικά, II. 'Ιστορικά. III. Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα-σκεύη, ένδυμασία, κόμ-
μωση, τροφές, γεωργία, άμπελουργία, καστανοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, ψάρεμα,
κυνήγι, βιοτεχνία (ύφαντική, βαφική, μεταλλοτεχνία, επαγγέλματα, σηροτροφία, άλεστική), συγ-
κοινωνίες - πανδοχεία. IV. Κοινωνικός βίος: γέννηση, βάφτιση, γάμος, τελευτή, κοινωνική όργά-
νωση, λαϊκό δίκαιο. V. Πνευματικός βίος: λατρεία, μαγεία, προλήψεις-δεισιδαιμονίες, λαϊκή ια-
τρική, μετεωρολογία, μαντική, τραγούδια, μουσική - μουσικά όργανα, λαϊκό θέατρο, παραμύθια 5,
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παραδόσεις 19, παροιμίες - παρ. έκφράσεις 18, αινίγματα 8, παιγνίδια 4, εύχές κ.τ.ό., ονόματα, το-
πωνύμια, συνθημ. γλώσσα κ.ά., φωτογραφίες 164.

27. 4457, Παναγ. I. Καμηλάκης, Συντάκτης ΚΕΕΛ, Λάβδα, Δοτσικό,
Πανόραμα, Πρόσβοοο, Καληράχη, 'Αβδέλλα, 'Οροπέδιο, Σύδενδρο, Ροδιά, Καλ-
λονή, Άγιος Γεώργιος, Αηδόνια, Δασάκι, Μικρολίβαδο, Κηπουριό, Ταξιάρχης Γρε-
βενών, Λαογραφική συλλογή άπό χωριά τοΰ νομοΰ Γρεβενών 1986, σχ. 8ο, σελ. 642.
Περιέχει: I. Γενικά. II. 'Ιστορικά. III. 'Υλικός βίος: Κατοικία, ένδυμασία, έπαγγελματικός βίος
(γεωργία, άμπελουργία, κτηνοτροφία, άλιεία, βιοτεχνία - λαϊκή τέχνη). IV. Κοινωνικός βίος: Σχο-
λική ζωή, γάμος, τελευτή, κοινων. οργάνωση, δίκαιο. V. Πνευματικός βίος: Λατρεία, μαγεία, λαϊκή
ιατρική, δημοτικά τραγούδια, μουσική - μουσικά όργανα, άνέκδοτα 9, παραδόσεις 9, παροιμίες -
παροιμ. φράσεις 6, λαϊκό θέατρο, ονόματα, τοπωνύμια, συνθημ. γλώσσα κ.ά.

28. 4458, Παναγ. I. Καμηλάκης Συντάκτης ΚΕΕΛ, Αμπελώνας Λαρί-
σης- Μηλιά, Σέρβια, Βελβενδός, Γαλατινή Κοζάνης· Κωσταράζι, Μαυροχώρι, Αρ-
γός Όρεστικό, Καστοριά, Άπόσκεπος, Οξυά Καστοριάς" Αμύνταιο, Άσπρόγεια,
Λέχοβο Φλωρίνης· Πτολεμαίδα Κοζάνης, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ. 1983, σχ.
8ο, σελ. 447.

Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. 'Ιστορικά. III. 'Υλικός βίος: α. κατοικία, έπιπλα - σκεύη, β. ένδυμα-
σία, γ. τροφές, δ. γεωργία, ε. άμπελουργία, στ. κτηνοτροφία, ζ. βιοτεχνία (ύφαντική, έπαγγέλμα-
τα), η. άλιεία, θ. μεταφορές-συγκοινωνία. IV. Κοινωνικός βίος: α. γέννηση, β. βάπτιση, γ. γάμος, δ.
τελευτή, ε. δίκαιο, στ. κοινωνική οργάνωση. V. Πνευματικός βίος: α. λατρεία, β. μαγεία, γ. λαϊκή
ιατρική, δ. τραγούδια, ε. μουσικοί - χοροί, στ. θέατρο, ζ. παραδόσεις, η. παροιμίες, θ. εύχές, ι. ά-
ρές, ια. ονόματα, ιβ. τοπωνύμια, ιγ. συνθηματική γλώσσα. Γεωγραφική προέλευση ύλικοΰ.

29. 4459, Μα ν. Γ. Βαρβούνης, Πεζούλα, Κυψέλη, Λεύκη, Κουτσό, Κάτω
Λιβερά, Γιδότοπος, Οεοτοκάτο, Λυκότοπος, Τσούκκα Ξάνθης, Δημοτικά τραγούδια
άπό τό νομό Ξάνθης. 1988-89, σχ. 8ο, σελ. 78.

Περιέχει: 67 τραγούδια.

30. 4460, Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμη λ ά κ η, Συντάκτρια
ΚΕΕΛ, Συκούριο, Πουρνάρι, Σπηλιά, Μακρυχώρι, Όμόλιο, Χάλκη Λαρίσης, Λαο-
γραφική άποστολή στό νομό Λαρίσης άπό 22.7-20.8.1985, σχ. 8ο, σελ. 817.
Περιεχόμενα: Γεν. 'Ιστορικά, Κατοικία - Οικισμός. 'Εκκλησιαστική άρχιτεκτονική. "Επιπλα -
σκεύη - οικιακές άσχολίες. 'Ενδυμασία - καλλωπισμός. Τροφές. Γεωργία. Κτηνοτροφία. 'Επαγ-
γέλματα. Ύφαντική. Κεντητική-πλεκτική. Μΰλοι. Κυνήγι. Άλιεία. Μελισσοκομία. Γάμος. Γέν-
νηση. Θάνατος. Λαϊκή ιατρική. Κοινωνική οργάνωση. Παζάρια. Ληστεία. Παραμύθια 13. Παρα-
δόσεις 38. Άνέκδοτα 7. Παροιμίες 4. Παροιμιόμυθοι 1. Αύτοβιογραφίες. Τοπωνύμια. 'Επώνυμα.
Τραγούδια (ήχογραφημένα) 163. Εύχές κλπ. Μαγεία. Προλήψεις - λαϊκή λατρεία. Μαντική. Με-
τεωρολογία. Φωτογραφίες 459.

31. 4461, Αικατερίνη Π ο λ υ μ έ ρ ο υ - Κ α μ η λ ά κ η, Συντάκτρια ΚΕΕΛ,
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'Ανάβρα, Κοκκωτοί, 'Αμαλιάπολη, Πτελεός Μαγνησίας, Λαογραφική άποστολή
στο νομό Μαγνησίας, Αύγουστος 1989, σχ. 8ο, σελ. 564.

Περιεχόμενα: Οικισμός - κατοικία. "Επιπλα - σκεύη. 'Ενδυμασία. Τροφές. Γεωργία. 'Αμπελουρ-
γία. Κτηνοτροφία. 'Ελαιοκομία. 'Υφαντική. Βαφική. Καρβουνοποιία. Ραπτική. Σαμαράδες. 'Ασβε-
στοποιία. Ταμπάκικα. 'Υποδηματοποιία. Κεραμοποιία. Μελισσοκομία. Σαπωνοποιία. Οικοδόμοι.
Σηροτροφία. Μύλοι. 'Αλιεία. 'Εμπόριο. 'Επαγγέλματα. Γέννηση. Γάμος. Θάνατος. Παιγνίδια. Κοι-
νων. όργάνωση. Λαϊκή ιατρική. Λαϊκή λατρεία. Μαγεία. Μαντική. Ληστεία. Προλήψεις. Παραδό-
σεις. Παραμύθια. Εύτράπ. διηγήσεις. Αύτοβιογραφίες. Τραγούδια. Τοπωνύμια. 'Επώνυμα. 'Έγ-
γραφα. Επιγραφές. Τοπική ιστορία. "Οργανα - χορός. Φωτογραφίες 250.

32. 4462, 'Αθηνά Κατσανεβάκη, φοιτήτρια Σχολής Καλών Τεχνών
Α.Π.Θ., Δημοτικά τραγούδια Καλλονής Γρεβενών. Διπλωματική εργασία. Θεσσα-
λονίκη 1991, σ . 4ο, σελ. 369 + 3 κασέτες.

Περιεχόμενα: ί. Γενικά. 2. Έθιμα - Μεταγραφές - 'Αναλύσεις (γάμος, θάνατος, ξενιτειά, λαϊκή λα-
τρεία, τραγούδια: θέρου, φθινοπώρου, έπιτραπέζια, κλέφτικα κ.α.). 3. Παράρτημα (χάρτης, βιβλιο-
γραφία, φωτογραφίες).

33. 4463, Γιάννης Α. Σαντάρμης, Ό Ρουμελιώτικος γάμος 1991, σχ.
4ο, σελ. 345 + 8 κασέτες.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο: τραγούδια 678, ήχογραφήσεις 219, ειδήσεις γιά τήν κατοικία, δια-
τροφή, ενδυμασία, τά έπιπλα καί σκεύη, τίς άσχολίες τών κατοίκων, τήν κοινωνική όργάνωση, τό
παιδί, τό χορό, τή μουσική καί τά μουσικά όργανα, τή μαγεία καί τίς δεισιδαιμονικές συνήθειες.
'Επίσης λέξεις καί φράσεις, ιδιωματικές έκφράσεις, επώνυμα καί όνόματα.
Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

19926

1. 4464, Έ λ ε υ θ. Π. Ά λ ε ξ ά κ η ς, Συντάκτης ΚΕΕΛ, Λαογραφική άποστολή
στό νομό Βοιωτίας άπό 22.7 - 14.8.1991, σχ. 8ο, σελ. 596.

Περιεχόμενα: Οικιστική. Κατοικία. Γεωργία. 'Υλοτομία. Τροφές. Φορεσιά. Κοινωνική όργάνωση.
Λαϊκό δίκαιο. Παιδί. Γάμος. Τελευτή. Λαϊκή λατρεία. Μαγεία. Μετεωρολογία. 'Αστρολογία. Μαν-
τική. 'Αγροτικά έθιμα. Λαϊκή ιατρική. Λεξιλόγιο. Επώνυμα. Τοπωνύμια. Εύχές-κατάρες. Χοροί.
Παροιμίες - παροιμ. έκφράσεις. "Ασματα. 'Ηχογραφήσεις.

2. 4465, Μαρία 'Ανδρουλάκη, Συντάκτρια-μουσικός ΚΕΕΛ, Άνθόφυτο
(πρ. Γρανίτσα), Γάβρος (πρ. Δέλγα), Κουτσογιαννέικα, Σίμος, Πέρκος Ναυπα-
κτίας, Λαογραφική άποστολή στό νομό Αιτωλοακαρνανίας άπό 8 - 30.8.1991, σχ.
8ο, σελ. 1.221 -j- 5 κασέτες.

6. Τά χειρόγραφα 18-19 είναι κατατεθειμένα στό Κέντρο άπό τό 1980 καί προέρχονται άπό
μαθητές καί εκπαιδευτικούς πού έργάσθηκαν κατά τό έτος παραδόσεως 1979.
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Περιεχόμενα: I. Γενικά. II. 'Υλικός βίος: Α' Κατοικία - έπιπλα - σκεύη. Β' Ένδυμα - ύπόδηΰη
κόμμωση. Γ' Τροφές. Δ' Γεωργία. Ε' Ποιμενικός Βίος. ΣΤ' "Αλλοι οικονομικοί παράγοντες (με-
λισσοκομία, κυνήγι, ψάρεμα, βιοτεχνία: υφαντική, βαφική, κεντητική, ξυλοτεχνία - ξυλογλυπτική,
άσβεστοποιία, καρβουνοποιία, βαρελοποιία κ.ά.). III. Κοινωνικός βίος: Α' Γέννηση, Β' Γάμος, Γ'
Τελευτή, Δ' Κοινωνική οργάνωση, Ε' Δίκαιο. IV. Πνευματικός βίος: Α' 'Αστρολογία, Β' Μετεω-
ρολογία. Γ' Λαϊκή ιατρική - κτηνιατρική. Ε' Λαϊκή λατρεία. ΣΤ' Μαγεία - Δεισιδαιμονία. Ζ' Μαν-
τική. Η' Γλωσσικός θησαυρός (επώνυμα - παρωνύμια - τοπωνύμια, ονόματα μηνών, άνέμων, ιδιω-
ματικές λέξεις, ονόματα ζώων). Θ' Λαϊκή φιλολογία (παραδόσεις 126 + 17 ήχογρ., μύθοι - ευτρά-
πελες διηγήσεις 5, τραγούδια 27 + 156 ήχογρ., παροιμίες 21, παραμύθια 4, αίνίγματα 6, εύχέςκλπ.,
έπωδές 1, παιδιές 6 + 20 ήχογρ., όργανα - οργανοπαίχτες, χοροί. V. 'Ηχογραφήσεις διάφορες 196.
VI. Χάρτες - σχέδια 59. Φωτογραφίες 464.

3. 4466, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Δ/ντρια ΚΕΕΛ, Κα-
στανιά, Πρόδρομος, Λαογραφική αποστολή στό νομό Εύρυτανίας άπό 22-31 Αύγού-
στου 1991, σχ. 8ο, σελ. 582.

Περιεχόμενα: Α' Γενικά -Οικολογία. Β' 'Υλικός βίος: Γεωργικός βίος, παραγωγή. Ποιμενικός βίος.
Τέχνες. Τεχνολογία. Οικοδομική, κατασκευαστική κλπ. Ξυλουργική. Έπαγγέλματα, Έριουργία,
Ένδυμα. Έπιπλα, σκεύη, έργαλεΐα. 'Αλιεία. Βαφική. Σχοινοποιία. Φυτικός κόσμος, Ζωικός κό-
σμος. 'Υφαντική. Τροφές. Γ' Κοινωνικός βίος: Κοινωνική οργάνωση, λαϊκό δίκαιο. Μεταφορικά
μέσα. Γέννηση. Γάμος. Τελευτή. Δ' Πνευματικός βίος: Λαϊκή λατρεία. Μαγεία - δεισιδαιμονία.
Μαντική. Μετεωρολογία - αστρολογία. Λαϊκή ιατρική. Μουσικά όργανα. Χοροί. Λαϊκή φιλολογία

- παραμύθια. Παροιμίες 11. Παραδόσεις 98. "Ασματα 81. 'Ηχογραφήσεις 51. Γλωσσικός θησαυρός

- τοπωνύμια 92. Φωτογραφίες 379 + 9 κασέτες μαγνητοφ.

4. 4467, Ελένη Ψυχογιού, Συντάκτρια ΚΕΕΛ, 'Ανδραβίδα, Λαογραφική
άποστολή άπό 2-31 'Ιουλίου 1985 στό νομό 'Ηλείας, σχ. 8ο, σελ. 775.

Περιεχόμενα: Κύκλος ζωής (Γέννηση, Παιδί, Γάμος, Τελευτή). Κοινωνική οργάνωση. Λαϊκό δίκαιο.
Σχέσεις φύλων - θέση γυναίκας. Πνευματικός βίος (Λαϊκή λατρεία - Μαγεία. Μαντική. 'Αστρολο-
γία. Μετεωρολογία. Λαϊκή ιατρική. Τραγούδια - Κείμενα 15. Παραδόσεις 15. Παροιμίες 11. Πα-
ραμύθια 14. Χορός - "Οργανα. Βιογραφίες. 'Ιστορικές διηγήσεις. Θέατρο - δρώμενα. Μεταμφιέσεις,
Παιγνίδια). 'Υλικός βίος (Οικία - Οικοσκευή. Ενδυμασία. Κοσμήματα. Γεωργία, Κτηνοτροφία.
'Αμπελουργία. Μύλοι. 'Αρχιτεκτονική. Καροποιία. Σαπουνοποιία. Σιδηρουργία. Κηροπλαστική.
Σαμαροποιία - Πεταλωτές. Ξυλουργική. Καλαθοπλεκτική. 'Υφαντική. Κεντητική, 'Εργαλεία:
'Εμπόριο. Ναυτιλία, Μεταφορές. Μετανάστευση - Μετακινήσεις. Μέτρα-Σταθμά. 'Ηχογραφημένα
τραγούδια 12. Φωτ. 200.

5. 4468, Κανάκης Γερωνυμάκης, Τό ριζίτικο τραγούδι (Σφακιανά τρα-
γούδια). Βούβα Σφακιών. 1992, σχ. 8ο, σελ. 117 +3 κασέτες.

Περιέχει: 178 τραγούδια (τής στράτας 18, τής τάβλας 121, με ιστορική σημασία 34, διάφορα άλλα 5 )
Δεύτερος Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.

6. 4469, Δημ. Δασκαλάκης, ιερεύς, Ριζίτικα τραγούδια τών Χανίων Κρή-
της (τής τάβλας, τής στράτας καί ιστορικά). Χανιά 1992, σχ. 8ο, σελ. 73 + 7 κα-
σέτες.
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Περιέχει: Τραγούδια, πολύστιχα 53, δίστιχα (μαντινάδες) 219 καί πληροφορίες γιά τά μουσικά

όργανα καί τη μουσική.

Δεύτερος Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.

7. 4470, Ίω. Τυροβολάς- Γεωργία Νικολάου, δάσκαλοι, Λαογρα-
φικά Βερβένων 'Αρκαδίας. 1992, σχ. 4ο, σελ. 309.

Περιεχόμενα: Προλογικά - Βέρβενα. Μέρος πρώτον - 'Υλικός βίος: Κατοικία. Ένδυμασία. Γεωργι-
κές έργασίες. Έθιμα γεωργών. Μετρικό σύστημα. Φυτικός κόσμος. Ποιμενικός βίος. Μέρος δεύ-
τερον. Κοινωνικός βίος: Γέννηση. Βάπτιση. Παιδικά παιγνίδια. Γάμος. Τελευτή. Κοινωνική οργά-
νωση. Έκτακτα όργανα τής Κοινότητος. Εύχές - Κατάρες - "Ορκοι. Μέρος τρίτον. Πνευματικός
βίος: Πίστη σέ δαίμονες. Έθιμα έορτών. Δεισιδαίμονες δοξασίες. Δοξασίες γιά τούς μήνες καί τίς
ήμέρες. Λαϊκή ιατρική. Πρόγνωση τοΰ καιροΰ. Μαντική. 'Ιστορίες καί παραμύθια. Δημοτική ποίη-
ση (τραγούδια) 217, δίστιχα 32, μύθοι 2, παραδόσεις, παροιμίες 529, αινίγματα 12, κατάρες
46, εύχές 67, παιχνίδια 51. Γλωσσάριο. 'Επώνυμα. Παρωνύμια. Τοπωνύμια 8. 'Ονόματα μηνών.
'Ονόματα ημερών, όνομασίες άνέμων. Πηγές. Παράρτημα (Βερβενιώτικη κατοικία - κατόψεις
ορόφου, ισογείου, στέγης). Φωτογραφίες 10.
Πρώτος Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.

8. 4471, Κω ν. Α. Γκουντάρας, καθηγ. Φυσικής 'Αγωγής, Κάλαντα. 'Ιστο-
ρικά στοιχεία - παραδόσεις Δωδεκαημέρου καί Πάσχα περιοχής 'Αλμυροϋ. 'Αλμυ-
ρός 1992, σχ. 4ο, σελ. 150 + 1 κασέτα.

Περιέχει: Α' Κάλαντα Δωδεκαημέρου. Β' Κάλαντα - Μοιρολόγια Πάσχα. Γ' Ή Δημιουργία τών
έορτών, Δ' Παραδόσεις Δωδεκαημέρου (έθιμα - παραδόσεις). Ε' Παραδόσεις Πάσχα (έθιμα πα-
ραδόσεις). 'Επίλογος. 'Υποσημειώσεις. Πηγές. Εικόνες. Κασέτα 1.
Τέταρτος Έπαινος χωρίς χρηματική άμοιβή.

9. 4472, άνωνύμως, Δήμος "Ασσου Κεφαλληνίας (Έρισος). Μάρτιος 1988, σχ.
4ο, σελ. 101.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Κεφ. Πρώτο: Κεφαλονιά καί Έρισος. Κεφ. Δεύτερο: Λαϊκή κατοικία.
Κεφ. Τρίτο: Γλώσσα (ντοπιολαλιά, γραμματική-συντακτική άνάλυση, ιδιωματισμοί καί συνήθειες,
λαογραφικές λέξεις). Κεφ. Τέταρτο: Λαϊκή μετεωρολογία. Λαϊκή θεραπευτική. Ξόρκια. Προλήψεις.
"Ορκοι - Εύχές. Βλασφημίες - Κατάρες - Προσβολές. Διηγήσεις. Παροιμίες. Αινίγματα. Μπερδό-
γλωσσα. Κεφ. Πέμπτο: 'Ενδυμασία. Λαϊκή μουσική καί τραγούδια. Λαϊκοί χοροί. Κεφ. Έκτο:
Στάδιο τής άνθρώπινης ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατο). Γλωσσάρι - Βιβλιογραφία - Εικόνες 15.

10. 4473, Λάζαρος Ε. Νάνος, Στά χώματα τής Μακεδονίας (Δυτική Μακε-
δονία). Ίστορικό-ήθογραφικό παιδικό μυθιστόρημα. Κοζάνη 1992, σχ. 4ο, σελ. 127.
Περιέχει: Ποικίλες λαογραφικές πληροφορίες μέ λογοτεχνική μορφή.

Τρίτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

11. 4474, Νίκος Ί ω. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς, Σκοπελίτικοι παλμοί. 'Αθήνα 1990,
σχ. 4ο, σελ. 74.

Περιεχόμενα: 1. Ή πληθυσμιακή όψη τής Σκοπέλου. 2. Ό άγιος Ρηγίνος κι ό δράκος τής Σκοπέ-
λου. 3. Τό ναυτικό στήν ιστορία τής Σκοπέλου. 4. Μιά παλιά δόξα τής Σκοπέλου: τό κρασί της. 5. Τό
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χρονικό τής δημιουργίας τοϋ λιμανιοΰ τής Σκοπέλου. 6. Ή Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδας παλιά
γνώριμη τής Σκοπέλου. 7. Κωνσταντίνος (Καισάριος) Στεφάνου Δαπόντες.

12. 4475, Δημήτριος Γαζουλέας, δάσκαλος, Νομιτσή Καλαμάτας Μεσ-
σηνίας, Συλλογή λαϊκών έκδηλώσεων, εθίμων, παραδόσεων κλπ. τοϋ χωριοΰ Νομι-
τσή τής Μεσσηνιακής Μάνης. 1992, σχ. 4ο, σελ. 88.

Περιεχόμενα: γάμος, γέννηση - βάπτιση, τελευτή, κτηνοτροφία, υφαντουργία, μελισσοκομία, λαϊ-
κή λατρεία, λαϊκή ιατρική, δεισιδαιμονίες· έπίσης τραγούδια διάφορα, παραδόσεις, αινίγματα 38,
εύχές 18, κατάρες 29, παροιμίες 57, επωδές 4, παραμύθι 1.

13. 4476, Λαογραφικές εργασίες μαθητών άπό 'Αγία Μαύρα, 'Ανδραβίδα, Βάρδα,
Βαρθολομιό, Βρανά, Δήμητρα, Θανασουλέϊκα. Καρδιακαύτι. Κάστρο, Κάτω Πανα-
γιά, Κουγιοχαρωνέϊκα, Κουρτέσι, Κρεμμύδι, Κυλλήνη, Μαρκόπουλο, Μέλισσα, Μυρ-
σίνη, Σίμιζα, Τραζανό, Μανολάδα καί Ν. Μαλονάδα, Νεοχώρι, Ψάρι .νομοΰ 'Ηλεί-
ας, [Γραφείο Σχολικοΰ Συμβούλου Π. Ε. Λεχαινών Ηλείας]. 1987, σχ. 4ο + 8ο,
σελ. 509.

Περιεχόμενα: γέννηση, βάπτιση, γάμος, λαϊκή λατρεία, μαγεία - δεισιδαιμονία, κοινωνική οργά-
νωση, λαϊκή ιατρική, μαντική, μετεωρολογία· έπίσης: τοπωνύμια, παραδόσεις, παιγνίδια, γλωσσοδέ-
τες, αινίγματα, ονόματα (κύρια κ.ά.), παροιμίες, εύχές, χαιρετισμοί, επωδές, τραγούδια, παραμύ-
θια, φωτογραφίες 7.

14. 4477, Μ α ν. Γ. Β α ρ β ο ύ ν η ς, Λαογραφικό ύλικό άπό έπιτόπια ερευνά
στήν έπαρχία Πυλίας Ν. Μεσσηνίας άπό 27.7 - 23.8.1992, σχ. 8ο, σελ. 390.

Περιεχόμενα: 'Υλικός βίος: Μορφή τοΰ οικισμού, καλλιέργειες, επαγγελματικός βίος, παραδοσιακή
άρχιτεκτονική, παραδοσιακοί μαστόροι, τροφές, ενδυμασία, σκεύη κ.ά. Κοινωνικός βίος: Κοινωνι-
κή όργάνωση, παζάρια, γάμος, θάνατος, γέννηση, παιδικός βίος. Πνευματικός βίος'. Θρησκευτι-
κή ζωή, ονόματα, έπωδές, παραδόσεις, τραγούδια, εύτράπελες διηγήσεις, παροιμίες, μαγεία, το-
πωνύμια, κ.ά., φωτογραφίες 209, φωτοτυπίες, σχεδιαγράμματα -σκαριφήματα.

15. 4478, Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ,
Σύμη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ (φωτογραφιών) άπό τή Σύμη. 1990, σχ. 8ο,
σελ. 43.

Περιεχόμενα: Κατοικία - Τύποι κατοικιών καί διακοσμήσεις. Οικιστική διαμόρφωση.

16. 4479, Μι χ. Θεμ. Καρτσιώτης, δάσκαλος, Τά Πετροκέρασα πρώην Νο-
μοΰ Χαλκιδικής — τώρα Ν. Θεσσαλονίκης, σχ. 4ο, 15 έπί μέρους τευχίδια.
Περιέχει τά χειρόγραφα έργασίας πού εκδόθηκε μέ τόν ίδιο τίτλο τό 1985.

17. 4480, Γεώργ. Στ. Μάρκου, Δικηγόρος, Καθηγητής Παν/μίου, έπίτ.
πρόξ. 'Ιταλίας στήν Κώ, Ανθελληνικά κινήματα στή Ρώμη (1976-1980) καί τά με-
τάλλια - φυλακτά τό «Βυζάντιο ζει». Ρώμη-Κώς. 1992, σχ. 4ο, σελ. 242.

Περιέχει: α) ειδήσεις γιά 10 φυλακτά (αποτρεπτικά τοϋ κακοΰ), β) ειδήσεις γιά άνθελληνικά κι-
νήματα. >
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18. 4481, Λύκειο Πρώτη Σερρών (επιμέλεια: Β. Καραμέτσιος, φιλόλογος),
Δημοτικά τραγούδια περιοχής Παγγαίου: Άγγίστα, Ήλιοκώμη, Κορμίστα, Κρη-
νίδα, Ν. Μπάφρα, Πρώτη, Ροδολείβος. Πρώτη, Όχτώβρης 1978, σχ. 4ο, σελ. 125
(πολυγραφ. ).

Περιέχει: 234 τραγούδια.

19. 4482, Λύκειο 'Αμαρουσίου - Λύκειο Ν. 'Ερυθραίας - 2ο Δημ. Σχολείο Ν. 'Ερυ-
θραίας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό "Ηπειρο, Αίτωλοκααρνανία, 'Αρκαδία,
Καστοριά, Κυκλάδες, Κάρπαθο, Σκύρο, Πόντο, Μ. 'Ασία. 1979, σχ. 4ο, σελ. 125.

Περιέχει: Τραγούδια, ειδήσεις γιά τό σπίτι, τήν κοινωνική οργάνωση, τό γάμο, τήν ένδυμασία,
διηγήσεις διάφορες κ.ά.

20. 4483, Χ ρ. 'Αντωνιάδης, Τό άντάρτικο τοΰ Πόντου. 1991, σχ. 4ο, σελ.
10 (φωτοτ. ).

Περιέχει: "Εκθεση ιστορικών στοιχείων ύπό μορφή άπομνημονευμάτων.

21. 4484, Γυμνάσιο Ραφήνας, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό Πόντο, Μ. 'Ασία
Εύβοια, 'Αττική, Θράκη, "Ηπειρο, Κύπρο. 1979, σχ. 4ο, σελ. 142.

Περιέχει: τραγούδια, διηγήσεις, ειδήσεις γιά γάμο, λατρεία, τελευτή, βάφτιση, άμπελουργία, κοι-
νωνική οργάνωση, ένδυμασία κ.α.

22. 4485, "Αγγελος Μήτσος, μαθητής Λυκείου, σημειώσεις Λαογραφίας
άπό τό χωριό "Οσσα τής επαρχίας Λαγκαδά τού Νομοΰ Θεσσαλονίκης. 1992, σχ. 4ο,
σελ. 17.

Περιεχόμενα: άρχιτεκτονική, ένδυμασία, λατρεία, δεισιδαιμονία.

23. 4486, Ί ω. Μ ό ν ι ο ς, Λαογραφικά στοιχεία γιά τό Παγονέρι τής Δράμας.
1991, σχ. 4ο, σελ. 50.

Περιέχει: 'Ιστορικά στοιχεία, τοπωνύμια, ειδήσεις γιά τό γάμο καί τήν κοινωνική οργάνωση.

24. 4487, «Δώρα τής Κέρκυρας». 1992, σχ. 4ο, σελ. 78.

Περιέχει: «Ποιήματα ντοπιολαλιάς» άναφερόμενα στό γάμο, στή ζωή τών χωρικών κ.ά.

25. 4488, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, 'Ερευνητής ΚΕΕΛ, Ίεραί
άκολουθίαι πρός τήν Παναγίαν τήν Καμαριώτισσαν. 'Ιερέως Γεωργίου Ίω. Γιαλα-
μά, Σαμοθράκη, σχ. 4ο + 8ο, σελ. 205.

26. 4489, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Δ/ντρια ΚΕΕΛ, Μ α-
ρία 'Ανδρουλάκη, 'Ερευνήτρια-μουσικός ΚΕΕΛ, Πέλλα, Πενταπλάτανος,
Καρυώτισσα, Άμπελιές, "Εδεσσα, Γιαννιτσά, Λαογραφική άποστολή στό νομό Πέλ-
λης άπό 17.8 έως 8.9.1992. Συλλογή ύλικοΰ άπό τούς γηγενείς καί τούς πρόσφυγες
τής 'Ανατολ. Ρωμυλίας. 1992, σχ. 8ο, σελ. 1.486.

Περιέχει: I. 'Ιστορικά - οικολογικά κ.ά. στοιχεία. II. 'Υλικός βίος: κατοικία, έπιπλα-σκεύη, ένδυ-
μασία, τροφές, γεωργία, κτηνοτροφία, άλιεία, βιοτεχνία, κεραμοποιία. III. Κοινωνικός βίος: γέν-
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νηση, γάμος, τελευτή, κοιν. οργάνωση, δίκαιο. IV. Πνευματικός βίος: άστρολογία, μετεωρολογία,
ιατρική, λαϊκή λατρεία, μαγεία, δεισιδαιμονία, μαντική. Γλωσσικός θησαυρός (ονόματα, τοπωνύμια
κ.ά.). Παραδόσεις, μΰθοι, τραγούδια, παροιμίες, παραμύθια, αίνίγματα, λογοπαίγνια, εύχές, απευ-
χές, άρές, χαιρετισμοί, αφορισμοί, παιγνίδια, μουσικά όργανα καί οργανοπαίχτες, χοροί. V. 'Ηχο-
γραφήσεις. Φωτογραφίες.

1993

1. 4490, Στυλ. Κοψαχείλης (ιδρυτής Μουσικοΰ Μουσείου Θεσ/νίκης). α)
Σχέδια έλληνικά-θρησκευτικά-μουσικά-λαογραφικά. Σχ. 4ο, φύλλα 26 (φωτο-
τυπ. ), β) Μακεδόνικα τραγούδια. Σχ. 4ο, φύλλα 26 (φωτοτυπ. ), γ) Ώδή στόν πο-
ταμό Στρυμόνα. Σχ. 4ο, φύλλα 15. δ) Οί ροδοσταλιές τών 'Ορφικών. Σχ. 4ο, φύλλα
14, ε) Δημοσιεύσεις μελετών τοϋ Σ. I. Κοψαχείλη. Σχ. 4ο, σελ. 6,

Περιέχουν: α) Σκαριφήματα μυθολογικών προσώπων, 'Ελλήνων συνθετών, ναών κ.ά., β) Μουσικές
καταγραφές σε στίχους, μουσική καί σχέδια Στ. Κοψαχείλη, γ) «Συνθετικό ιστορικό ποίημα» τοϋ
Σταύρου Κοταμανίδη. Μουσική καί σχέδια Στ. Κοψαχείλης, δ) Μελοποίηση ποιημάτων τοΰ Γερ.
Γαλανοΰ- μουσική Στ. Κοψαχείλη, ε) Πληροφορίες σχετικές μέ μουσική, λαογραφία καί ιστορία
Μακεδονίας - Θράκης.

2. 4491, Θεοφάνης Ζ. Χαλέμης, άστυνομικός έ. ά., Τραγούδια Νέου Σου-
λίου Σερρών, Θεσσαλονίκη. 1982-1985, Νέο Σούλι Σερρών 1991, σχ. 4ο, σελ. 250
+ 3 κασέτες.

Περιέχει: Πέντε συλλογές μέ 44 τραγούδια άπό τό χωριό Ν. Σούλι Σερρών. Στό τέλος οί 9 σελί-
δες άναφέρονται στό ιστορικό δύο τραγουδιών.
Δεύτερος "Επαινος μέ χρηματική αμοιβή.

3. 4492, Σωκράτης Δ. Γεωργούλας, Παραμύθια άπό τό 'Ανατολικό Ξε-
ροβούνι της 'Ηπείρου (Μονολίθι, Πλατανοΰσσα 'Ιωαννίνων, Δαφνωτή, Καρυδέα
Άρτας), Πλατανοΰσσα. 1988, σχ. 4ο, σελ. 1.010.

Περιέχει: 1. Εισαγωγή. 2. Δείγματα προφοράς τοϋ τοπικού ιδιώματος. 3. Παραμύθια άπό τό 'Α-
νατολικό Ξεροβούνι. 4. Τά παραμύθια σέ έλεύθερη άπόδοση. 5. Παραμύθια κοινωνικά (πού έχουν
καί μασκαραλίκια ). 6. Βασικό λεξικό. 7. Συνηθισμένες περιφραστικές καί παροιμιώδεις έκφράσεις.
8. Εισαγωγικές σκέψεις. 9. Βιογραφικά, φωτογραφίες 5, σχέδιο 1.
Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

4. 4493, Γεώργιος Λα μ. Γιαννοΰχος δάσκαλος, 'Ιδιωματικό λεξι-
λόγιο καί ονοματολόγιο τοΰ Μοσχοφύτου (Κουρνεσίου) Τρικάλων. 1993, σχ. 4ο,
σελ. 572.

Περιέχει: Γλωσσάριο — 'Ονοματολόγιο (Βαφτιστικά ονόματα άντρών - γυναικών, άνδρωνύμια,
άνθρωπωνύμια, έπώνυμα οικογενειακά, πατρωνυμικά, παρατσούκλια).
Δεύτερος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.
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5. 4494, Χαρά λ. I. Στυλιάδης, συντ. δάσκαλος, Λαογραφικά τοϋ χωρίου
Φλάμπουρο Νομοΰ Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη 1993, σχ. 4ο, σελ. 122.

Περιεχόμενα: Α' Τό χωρίον Φλάμπουρον. Τοποθεσία. Έκτασις περιοχής δάσους. 'Εγκαταστάσεις
κατοίκων. Περιγραφή εκκλησιών - έξωκκλησίων. Χλωρίδα - πανίδα. Παρατηρήσεις - συμπεράσμα-
τα. Λατρευτικά, μαγικαί συνήθειαι. Οιωνοί, άπαντήματα, ζωομαντεία. Δημώδης ιατρική. Β' Έορταί
Δωδεκαημέρου. 'Ετήσιαι έορταί-τρόποι έορτασμοϋ, πανηγύρεις. Παιγνίδια έορτών. Τοπικά έθιμα
πρός τιμήν 'Αγίων. Φωτογραφίες 8.
Δεύτερος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

6. 4495, Δημ. I. Καμπασακάλης, δάσκαλος, Γλωσσικό ιδίωμα 'Αμορίου.
Θεσσαλονίκη 1993, σχ. 4ο, σελ. 321.

Περιέχει: Εισαγωγή. Φωνητική. Μορφολογία. Σχήματα λόγου. Λεκτικοί τρόποι. Διάφορες φρά-
σεις. Γλωσσάριο - Λεξιλόγιο. Ήχοποιητικές λέξεις. Παιδικό λεξιλόγιο. Παροιμίες, γνωμικά καί
μεταφορικές φράσεις. Προλήψεις - προγνωστικά. Τραγούδια 'Αμορίου Δ. Θράκης .Οικογενειακά.
Παρατσούκλια καί βαφτιστικά ονόματα. Οί «μαρτσόμυλοι» τοΰ 'Αμορίου Ν. Θράκης. Οί ρεματό-
μυλοι τοΰ 'Αμορίου.

Δεύτερος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.

7. 4496, Marianne Kl aar (καταθέτης: "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα,
Δ/ντρια τοΰ ΚΕΕΛ), χειρόγραφο 'Αναστασίου Βρόντη τοΰ έ'τους 1958. Freiburg,
5.8.93, σχ. 4ο, σελ. 188.

Περιέχει: 45 παραμύθια τής νήσου Ρόδου.

8. 4497, Κανά κ ης I. Γερωνυμάκης, 1. Παροιμιακές μαντινάδες τσή Κρή-
της καί άλλες διάφορες μαντινάδες. Βουβάς Χανίων 1993, σχ. 4ο, σελ. 194. 2.
«Νέος μαντιναδολόγος», "Ασφενδος Σφακιών 1969-1993, σχ. 4ο, σ. 53.

Περιέχει: 1.148 παροιμίες μέ ισάριθμα δίστιχα, μαντινάδες 423 καί πληροφορίες γιά τήν κοινωνική
οργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο, τόν γεωργικό βίο κ.ά.

9. 4498, ΚανάκηςΙ. Γερωνυμάκης, Τά δύο ζευγαράκια. Βουβάς Χανίων
1992-93, σ . 4ο. σελ. 133 + 6 σχέδια.

Περιέχει: Έμμετρη άφήγηση κατά μίμηση τοΰ Έρωτόκριτου μέ ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργά-
νωση, τή γέννηση, τό γάμο, τήν τελευτή, τή λαϊκή ιατρική.
Πρώτος Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή. (Βλ. καί χειρ/φο άριθμ. 4497).

10. 4499, Μαρία Γκασούκα, Κατοχιανά: Παραμύθια - Μοιρολόγια - Κα-
λιρόγια μαζί μέ ένα κατοχικό γλωσσάρι. (Κατοχή Βονίτσης Ξηρομέρου Αιτωλο-
ακαρνανίας). 'Αθήνα 1993, σχ. 4ο, σελ. 342.

Περιέχει: Προλογικά. Α' Παραμύθια 37. Β' Μοιρολόγια 57. Γ' Καλιρόγια (= τραγούδια τής ξενι-
τιάς καί τής άγάπης) 59. Γλωσσάρι. Ή Κατοχή καί οί άνθρωποι της. Βιογραφικά σημειώματα τών
πληροφορητών. Περιέχει έπίσης 58 φωτογραφίες (έγχρωμες καί ασπρόμαυρες), ένα γραμματόση-
μο (Κατοχή -'Αχελώος), ένα χάρτη (φωτοτυπία).
Δεύτερος Έπαινος μέ χρηματική άμοιβή.
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11. 4500, Π α ν α γ. Ρουμελιώτης, δάσκαλος. Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ
άπό τήν περιοχή τοϋ Ζάρακα τής έπαρχίας Έπιδαύρου-Λιμηράς Λακωνίας 1993,
μέρος Α-Γ, Χάρακας, Πιστάματα, Κυπαρίσσι, Λαμπόκαμπος, Ρηχιά, Μολάοι,
Σπάρτη 1975, 1987-1989, 1993, σχ. 4ο, σελ. 451.

Περιέχει: Γενικές πληροφορίες (θέση, άσχολίες κατοίκων, ιστορικά στοιχεία κ.ά.). Κατοικία, έν-
δυμα, ύπόδεση, καλλωπισμός, τροφές, παρασκευάσματα, γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, έθιμα
γεωργών (συνεργασία, άλληλοβοήθεια ). Φυτικός κόσμος. Ποιμενικός βίος. Μελισσοκομία. Κυνήγι.
'Αλιεία. Ζωικός κόσμος. Βιοτεχνία (υφαντική, βαφική, πλεκτική, ξυλοτεχνία κ.ά.). Γέννηση - Γά-
μος - Θάνατος. Λαϊκή πίστη καί λατρεία. "Εθιμα λαϊκοϋ εορτολογίου. Μαντική - Δημώδη ποίηση -
Μουσική καί χοροί· τραγούδια διάφορα (214), εύτράπελες διηγήσεις, παραδόσεις (21), παροιμίες
(718), αινίγματα (50), καθαρογλωσσήματα 32, ονόματα διάφορα, τοπωνύμια κ.ά. Φωτογρ. (116).
Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοι,βή.

12. 4501, Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ ν η ς, Λαογραφικό ύλικό άπό πρόσφυγες τής περιοχής
Γκέλβερι τής Καππαδοκίας (στή Νέα Καρβάλη Καβάλας) άπό έπιτόπια λαογραφική
ερευνά (2.9 - 20.10.1993), σχ. 8ο, σελ. 179.

Περιέχει: Καραμανλίδικη λαϊκή ποίηση. Πληροφορίες γιά τόν οικισμό. Κοινωνική όργάνωση. 'Εν-
δυμασία. 11 φωτοτυπίες φωτογραφιών.

13. 4502, Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ ν η ς, Λαογραφικό ύλικό προσφύγων άπό τά Φάρασα
τής Καππαδοκίας άπό έπιτόπια ερευνά (1 - 30.10.1993). Σχ. 8ο, σελ. 51.

Περιέχει: Γενικά. 'Ιστορικά. Χοροί. Τραγούδια. "Εθιμα λαϊκής λατρείας.

14. 4503, Γ. I. Τ σ ά κ ο ς, Ρηγάνι Ναυπακτίας. Τά λαογραφικά του. 'Αθήνα 1993,
σχ. 4ο, σελ. 124 + 18 σελ. μέ παροιμίες.

Περιεχόμενα: Πρόλογος. I. Κοινωνικά: Κατοικία, γάμος, σκυλαραϊοι, πανηγύρια, διατροφή, έθιμα -
προλήψεις, παροιμίες καί παροιμιακές φράσεις, τοπωνύμια, έπίθετα, παρανόμια, μύθοι καί θρύλοι,
εργαλεία, άσκιά. II. Ποιμενικά: Μαντρί, τσάρκος, τσοπάνηδες καί κοπάδια, τσοκάνισμα, στρούγγα,
γιδοπρόβατα τό καλοκαίρι, χοντρά ζωντανά τό καλοκαίρι, μαλλί. III. Γεωργικά: Ζέψιμο καί ζυγά-
λετρα, καλαμπόκι, σιτάρι νερόμυλος. Παροιμίες 418. Πρώτος "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή.



Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών Ερευνητών (1987-1993)

Οί ερευνητές τοϋ Κέντρου έκτος άπό τήν έργασία τους στο Κέντρο παρουσία-
σαν τήν έξής έπιστημονική δραστηριότητα έκτος τοΰ Κέντρου:

1987

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα συμμετέσχε:

1. Στό Τρίτο Διεθνές Συνέδριο τής Διεθνοΰς 'Εταιρείας Λαογραφικών Μελετών
(S.I.F.F.) στή Ζυρίχη τής 'Ελβετίας (8-12 Απριλίου 1987) μέ τήν άνακοίνωση:
«The image of old age as depicted in Greek folk songs».

2. Στήν 'Επιστημονική Συνάντηση τής Ν.Α. Αττικής στά Καλύβια (5-8 Νοεμβρίου
1987) μέ τήν άνακοίνωση: «Τό Κορωπιώτικο σπίτι» (τέλη 18ου--20ός αι.).

Ό Συντάκτης Γεώργιος Αίκατερινίδης συμμετέσχε:
1. Στό Ε' Συμπόσιο Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικοΰ Χώρου (Θεσσαλονίκη 20-22
Νοεμβρίου 187) μέ άνακοίνωση: «'Εκκλησιαστικά νομίσματα στή Θράκη. Ή
περίπτωση τής Σαμοθράκης».

Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη συμμετέσχε:

1. Στό Α' Συνέδριο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 6-8 Νοεμβρίου 1987) μέ θέμα:
«Παραδοσιακές βιοτεχνίες τοΰ νερού στήν περιοχή Τρικάλων» άπό κοινού μέ τόν
συντάκτη Παναγιώτη Καμηλάκη.

2. Στό Α' διήμερο Κων/νου Κούμα,.πού οργάνωσε ή 'Ιστορική καί Λαογραφική 'Ε-
ταιρεία τών Θεσσαλών, Αθήνα (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 29-30
Νοεμβρίου) μέ θέμα: 'Εθνογραφικές ειδήσεις στό έργο τοΰ Κων/νου Κούμα».

Διαλέξεις:

Οί Πελοποννήσιοι στή Λάρισα, 21-2-1987. 'Οργανώθηκε άπό τήν Εταιρεία
'Ιστορικών 'Ερευνών Θεσσαλίας καί τό Σύνδεσμο Πελοποννησίων «Ό Μοριάς».

Ή ίδρυση τοΰ Μουσείου Γεωργικών 'Εργαλείων καί Παραδοσιακής Τεχνολο-
γίας Βελεστίνου καί ή σημασία του. 22-2-1987. 'Οργανωτής: Σύλλογος Βελεστι-
νιωτών Αθηνών.
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Ή πνευματική ζωή τής Τσαγκαράδας Πηλίου (19ος-20ός αι.), Τσαγκαράδα
30-8-1987. 'Ομιλία στά εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου Τσαγκαράδας.

'Ερεύνησε καί παρουσίασε σέ "Εκθεση το θέμα «Μέτρα-Σταθμά-Πρότυπα»,
τήν οποία οργάνωσε ή Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί Τεχνολογίας στο Ζάππειο
Μέγαρο καί επαναλήφθηκε στο χώρο τής HELEXPO της Διεθνούς 'Εκθέσεως Θεσ/-
νίκης τον επόμενο χρόνο, κατά τή διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε καί έπι-
στημονική ήμερίδα μέ θέμα τις μετρήσεις. 'Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής
ήταν ή δημοσίευση τοΰ Καταλόγου τής 'Εκθέσεως καί ήμίωρη ενημερωτική τηλεο-
πτική έκπομπή τής ΕΤ2 μέ θέμα «Τά μέτρα καί σταθμά».

Δημοσιεύματα:

1. Μέτρα-Σταθμά-Πρότυπα, έ'κδ. τής Γενικής Γραμματείας "Ερευνας καί Τεχνο-
λογίας, 'Αθήνα 1987.

2. Πελοποννήσιοι στήν περιοχή τής Λάρισας μετά τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας
(1881 ). Συμβολή στήν έ'ρευνα τοΰ εποικισμού τοΰ πεδινοΰ θεσσαλικού χώρου.
Πρακτικά τοΰ Γ' Διεθνοΰς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Καλαμάτα,
15-9-1985), 'Αθήναι 1986-87, σ. 491-518 + πίν. 28-30.

Ό Συντάκτης 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης συμμετέσχε:
1. Στήν Γ' 'Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. 'Αττικής στά Καλύβια (5-8 Νοεμβρίου
1987) μέ θέμα άνακοινώσεως: «Γαμήλιες παροχές στούς 'Αλβανόφωνους τής
Ν.Α. 'Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940)».

Ή Συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου δημοσίευσε το άρθρο: «Μαρτυρίες γυ-
ναικών», περ. «'Εκ Παραδρομής» 6 (1987), σ. 22-24 (άπό κοινού μέ τήν 'Ελένη
Ψυχογιού ).

Ή Συντάκτρια 'Ελένη Ψυχογιού δημοσίευσε τις έξης έργασίες:

1. Λεχαινά. Ό τόπος, τά σπίτια, εκδ. περ. «Έκ Παραδρομής», Λεχαινά 1987, σελ.
264 (φωτ. 294, σχέδια 15, χάρτες 3).

2. Μαρτυρίες γυναικών, περ. «Έκ παραδρομής», 6 (1987), σ. 22-24 (άπό κοινοΰ
μέ τήν Μιράντα Τερζοπούλου).

'Οργάνωσε έ'κθεση βιβλίου «'Ηλείων συγγραφέων» στά Λεχαινά 'Ηλείας τον
Αύγουστο τοΰ 1988 (άπό κοινοΰ μέ τόν Διον. Κράγκαρη).

Ό Συντάκτης Παναγιώτης Καμηλάκης συμμετέσχε:
1. Στό Α' Συνέδριο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 6-8 Νοεμβρίου 1987) με θέμα
'Ανακοινώσεως: «Παραδοσιακές βιοτεχνίες τοΰ νεροΰ στήν περιοχή Τρικάλων»
άπο κοινοΰ μέ τήν Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.
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1988

Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε τίς έξης
άνακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. Παραδοσιακά μέτρα καί σταθμά στον 'Ελλαδικό χώρο. 'Ημερίδα στο πλαίσιο
τής 'Εκθέσεως «Μέτρα-Σταθμά-Πρότυπα» τής Γεν. Γραμματείας "Ερευνας καί
Τεχνολογίας. Θέμα: Μέτρα καί μετρήσεις: 'Από τήν πολλαπλότητα στήν ένο-
ποίηση ('Ιστορική Θεώρηση), Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 1988.

2. Ή διατροφή τοϋ νεανικού πληθυσμού στήν παραδοσιακή άγροτική κοινωνία. Συ-
νέχεια, τομή, άνατροπές στό Διεθνές Συνέδριο «Ή νεολαία στήν ύπαιθρο. Προ-
βλήματα, προοπτικές», Βόλος, 25-29 Μαΐου 1988.

3. Τά ιστορικά άρχεϊα τής Θεσσαλίας καί ή προφορική ιστορία, στήν ήμερίδα: Θεσ-
σαλία 19ος αιώνας. Λάρισα, 19 Νοεμβρίου 1988.

4. Οί Πελοποννήσιοι στή Σκιάθο, Α' Συνέδριο Μελετών Σκιάθου, 'Αθήνα 24-27
Νοεμβρίου 1988.

'Ομιλίες:

1. Παραδοσιακοί νερόμυλοι καί νεροτριβές. 'Αθήνα 25-1-1988. Λύκειο 'Ελληνίδων
'Αθηνών.

2. Νεροτριβές τής Γούρας. 'Ανάβρα 'Αλμυρού, 29-5-1988. Σύλλογος Άναβριωτών
Μαγνησίας «Όθρυς - Γούρα».

Οί Συντάκτριες Μιράντα Τερζοπούλου καί 'Ελένη Ψυχογιού δημοσίευσαν άπό
κοινοΰ τά έξής άρθρα:'

1. Μαρτυρίες γυναικών, Περ. «'Εκ Παραδρομής» 7 (1988), σ. 18-22.

2. Σέ τί γκρεμό νά γκρεμιστεί γιά τό μοναχογιό της... 'Εφ. Αύγή, 7-4-1988.

3. Πρωτομαγιά: Θρίαμβος τής ζωής πάνω στό θάνατο, έφημ. Αύγή, 30.4.1988.

1989

Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη συμμετέσχε μέ άνακοίνωση
στό Συνέδριο: Θέματα ιστορίας τοΰ Θεσσαλικού χώρου, πού οργάνωσε ή 'Εταιρεία
Θεσσαλικών 'Ερευνών μέ θέμα 'Ανακοίνωσης: Οί συνθήκες ζωής τών θεριστών καί
αλωνιστών στό θεσσαλικό χώρο.

Διαλέξεις:

Μέτρα καί Σταθμά: 'Απρίλιος 1989. Πνευματικό Κέντρο Δήμου 'Αθηναίων
(Κύκλος μαθημάτων Λαογραφίας).

Ό Κίτσος Μακρής. Πρώτη άποτίμηση τοΰ έργου του. 'Αθήνα 13-12-1989. Φι-
λολογικό Μνημόσυνο άπό τήν 'Ιστορική καί Λαογραφική 'Εταιρεία τών Θεσσαλών.
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Ό 'Αχιλλέας Τζάρτζανος καί ή λαογραφική έρευνα τής Θεσσαλίας. Τίρναβος
21-1-1989. 'Ομιλία σέ τιμητική εκδήλωση για τον Τιρναβίτη επιστήμονα καί δά-
σκαλο τών έλληνοπαίδων 'Αχ. Τζάρτζανο.

Το 1989 ολοκλήρωσε καί κατέθεσε στή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Παν/μίου 'Αθη-
νών τή διδακτορική της διατριβή μέ θέμα: Νεοελληνική Μετρολογία. Παραδοσιακά
Μέτρα καί Σταθμά. 'Εθνογραφική Μελέτη.

Ή Συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου δημοσίευσε τό άρθρο: «Μαρτυρίες γυ-
ναικών», περ. «Έκ Παραδρομής» 8 (1989), σ. 18-23 (άπό κοινού μέ τήν Ελένη
Ψυχογιού).

Ή Συντάκτρια Ελένη Ψυχογιού

πραγματοποίησε διάλεξη μέ θέμα: «Τελετουργικά έθιμα γάμου» στό Μουσείο
Έλληνικής Λαϊκής Τέχνης ('Απρίλιος 1989).

Δημοσίευσε τό άρθρο: Μαρτυρίες γυναικών, περ. «Έκ Παραδρομής» 8 (1989)
σ. 18-23 (άπό κοινοΰ μέ τήν Μιράντα Τερζοπούλου)

Επιμελήθηκε τήν έκδοση τοϋ Ντίνου Ψυχογιού, Περί γοητειών καί μαντείας,
Λεχαινά.

1990

Ή Διευθύντρια τοϋ Κέντρου Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα συμμετέσχε:

Στό Α' Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών: Γλώσσα, 'Ιστορία, Λαογραφία (27-29
Απριλίου 1990), Λουτρά 'Υπάτης), μέ τήν άνακοίνωση: «Ή θέση τών δύο φύλων
στή Βορειοανατολική Φθιώτιδα (14ος - 19ος αιών, πρώτα τρία τέταρτα 20οϋ αιώνος».

1. Στό 4ο Διεθνές Συνέδριο τής International Society for Ethnology and Fol-
kore στό Bergen τής Νορβηγίας (19-23 'Ιουνίου 1990) μέ τήν άνακοίνωση: The
Construction of Motoroad Network and its impact on Rural Life (An Example
of Mountainous Area».

2. Στή Συνάντηση Εφόρων καί Δασκάλων τοΰ Λυκείου Ελληνίδων (Αθήνα,
2-4 Νοεμβρίου 1990) μέ θέμα: «"Ερευνα καί άρχειοθέτηση τών έθνικών χορών».

Ό Συντάκτης Γεώργιος Αίκατερινίδης συμμετέσχε:

Στό Γ' Διεθνές Συμπόσιο τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλ-
κιδικής μέ θέμα: «Πολιτιστική κληρονομιά καί άρχιτεκτονική παράδοση στή Χαλ-
κιδική καί τό Άγιον "Ορος», Ούρανούπολη 14-16 Σεπτεμβρίου 1990, μέ άνακοίνωση:
«Συνοπτική λαογραφική θεώρηση τής Χαλκιδικής».

2. στό Β' Συμπόσιο Κυπριακής Λαογραφίας (Λεμεσός Κύπρου, 17-18 Νοεμ-
βρίου 1990) μέ θέμα άνακοινώσεως: «Έθιμικές ζωοθυσίες στήν Κύπρο. Συγκριτικές
έπισημάνσεις».
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Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη άναγορεύτηκε Διδάκτωρ της
Φιλολογίας μέ τόν βαθμό άριστα μέ θέμα διδακτορικής διατριβής «Νεοελληνική Με-
τρολογία. Παραδοσιακά Μέτρα καί σταθμά. 19ος-20ός αϊ.».

Μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοΰ Παιδείας διορίστηκε τακτικό Μέλος τής Διοικού-
σας 'Επιτροπής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ώς ύπεύθυνη γιά τά Παιδαγωγικά του
Τμήματα, θέση τήν οποία διατήρησε μέχρι τό 1993. Μέ άπόφαση τής Διοικούσας
'Επιτροπής τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας έξεπροσώπησε τό Παν/μιο ώς τακτικό μέλος
στόν Καλλιτεχνικό 'Οργανισμό τοΰ Δήμου Βόλου καί προήδρευσε τής έπιστημονικής
'Επιτροπής τοΰ λαογραφικού Κέντρου «Κίτσος Μακρής» ώς ύπεύθυνη γιά τήν όργά-
νωση καί άξιοποίηση τής σημαντικής Συλλογής τοΰ αειμνήστου Λαογράφου Κί-
τσου Μακρή.

Συνέδρια:

1. Αύτοβιογραφίες καί τοπική ιστορία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα άπό τήν
περιοχή τοΰ 'Ολύμπου. Ε' Συνέδριο «Ό "Ολυμπος στούς αιώνες», 'Ελασσόνα 7-9
9/1990.

2. Παρατηρήσεις στήν παραδοσιακή διατροφή τοΰ ελληνικού λαού. Συνέδριο μέ
θέμα: Ζώντας στή Μεσόγειο, Θεσ/νίκη 2-4/11/1990.

3. 'Επισημάνσεις στόν παραδοσιακό πολιτισμό τής Σκιάθου. Β' Συνέδριο Με-
λετών Σκιάθου. 'Αθήνα 25-28/11/1990.

Δημοσιεύματα:

1. Τό Α' συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» καί ή γύρω άπό τόν Ρήγα Βελε-
στινλή έ'ρευνα, περ. Διαβάζω, 'Απρίλιος 1990, σ. 76-80 ('Αφιέρωμα στό Ρήγα
Βελεστινλή).

2. Ύδροκίνητες βιοτεχνίες τοΰ Βελεστίνου, περ. Ύπέρεια, τ. 1 (1989-90), Πρα-
κτικά τοΰ Α' Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 1986, σ. 1-164.

3. Τό λαϊκό θέατρο στό Καρπενήσι. Παραστάσεις τοΰ «Πανάρατου». Λαϊκή
έπιτομή τής 'Ερωφίλης τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη, Έπετηρίς τής Εταιρείας Εύρυτά-
νων 'Επιστημόνων, τ. Α' (1990).

Οί Συντάκτριες Μιράντα Τερζοπούλου καί Ελένη Ψυχογιοΰ πραγματοοίησαν
διάλεξη-διδασκαλία στό Τμήμα Γυναικείων Σπουδών τοΰ Παν/μίου Θεσ/νίκης στό
πλαίσιο σειράς μαθημάτων «Ό καλλιτέχνης είναι γυναίκα» μέ θέμα: «Τά μοιρολόγια,
μιά κορυφαία γυναικεία δημιουργία» ('Απρίλιος 1990).

Ή Συντάκτρια Ζωή Ρωπαίτου συμμετέσχε
1. στό Σεμινάριο τών Παραδοσιακών Χορών τοΰ Σωματείου «'Ελληνικοί Χοροί
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Δόρα Στράτου» μέ τήν εισήγηση «Ξηρομερίτικοι χοροί» ('Αθήνα 1 Μαρτίου

1990).
1991

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα συμμετέσχε:

1. Στο Α' Συμπόσιο Θασιακών Μελετών: Ή Θάσος διαμέσου τών αιώνων: Ί-
στορία-Τέχνη-Πολιτισμός (Θάσος, 1-4 Σεπτεμβρίου 1991) μέ θέμα: «Άνθρακες ό
θησαυρός».

2. Στό Α' Συνέδριο Λαογραφίας: Ό Λαϊκός πολιτισμός στήν Αιτωλοακαρνανία
('Αγρίνιο 19-20 'Οκτωβρίου 1991 ) μέ θέμα: «Ό Δημήτριος Λουκόπουλος μέσα άπό
τά Αίτωλικά δημοσιεύματά του (Δειγματοληπτική παρουσίαση)».

3. Στό Ιο Congres Mediterraneen d'Ethnologie Historique (Lisbonne, 4-8
Νοεμβρίου 1991 ) μέ θέμα : «Ties of Kinship in Greece».

Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη εϊναι ιδρυτικό μέλος τοΰ
«Μουσείου Γεωργικών 'Εργαλείων καί Παραδοσιακής Τεχνολογίας» τοΰ Βελεστίνου
(1991 ) καί μέλος τής προσωρινής Διοικούσας 'Επιτροπής του.

Μέ πρόταση τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας ορίστηκε μόνιμο μέλος
τής τριμελούς Διοικούσας 'Επιτροπής τοΰ Μουσείου Μηλεών Πηλίου.

Στό πλαίσιο τής έ'ρευνκς στό θεσσαλικό χώρο ύπέβαλε Προτάσεις γιά δύο Προ-
γράμματα πού άφοροΰν έργαστήρια καί έγκαταστάσεις παραδοσιακής τεχνολογίας
στή Θεσσαλία, τά όποια καί εγκρίθηκαν.

Συνέδρια:

1. Μετρήσεις, μέτρα καί σταθμά στήν Κρήτη, Ζ'Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο,
Ρέθυμνο 25-31 Αύγ. 1991.'

2. Ό Παπαδιαμάντης καί ή Λαογραφία, Διεθνές Συνέδριο γιά τόν 'Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη. Σκιάθος 20-24/9/1991.

3. Μετρήσεις στή μεταβυζαντινή Λακωνία, Συνέδριο μέ θέμα: Μεταβυζαντινή
Λακωνία. Σπάρτη-Γεράκι 4-6/10/1991.

4. Ειδήσεις γιά τήν εκπαίδευση στή Θεσσαλία στήν άνέκδοτη άλληλογραφία δα-
σκάλων μέ τόν Νικόλαο Πολίτη (1888-1902), Α' Συνέδριο γιά τήν 'Ιστορία τής Νεο-
ελληνικής 'Εκπαίδευσης, Βόλος 8-10/11/1991. 'Οργανωτής τά Παιδαγωγικά Τμή-
ματα τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας.

5. Μουσειοσκευές. Ό σύγχρονος τρόπος γνωριμίας, μέ τά Μουσεϊα, εναρκτήρια
ομιλία ώς Προέδρου τής οργανωτικής 'Επιτροπής στήν ήμερίδα «Μουσειοσκευές»,
πού οργάνωσαν τά Παιδαγωγικά Τμήματα τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας, 28-29/11/1991.
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Διαλέξεις:

1. Ή διατροφή τών Νεοελλήνων. 'Εθνογραφική θεώρηση. 'Αθήνα 30-4-1991.
"Ομιλος Φίλων τής Φυσικής Ζωής.

2. Το Μουσείο Γεωργικών εργαλείων καί παραδοσιακής τεχνολογίας τοϋ Βελε-
στίνου. Προοπτικές. Βελεστίνο 2-6-1991.

3. Οί βιοτεχνίες στο Πήλιο κατά τόν 19ο αιώνα 13-6-1991. Πνευματικό Κέν-
τρο τοΰ Δήμου 'Αθηναίων.

4. 'Εθνική πολιτιστική ταυτότητα καί περιφερειακή άνάπτυξη. Ή περίπτωση
τής Θεσσαλίας. Λάρισα 22-11-1991.

5. Ή παράδοση μέσον άγωγής τής παιδικής ηλικίας, Βόλος 4-12-1991. Σχολή
Γονέων τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

6. Ό Κίτσος Μακρής καί τό Παν/μιο Θεσσαλίας. 'Αθήνα, Δεκέμβριος 1991.
Λύκειο 'Ελληνίδων Βόλου.

7. Ό 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί ό Ν. Γ. Πολίτης. 'Αθήνα 21-12-1991,
'Ημερίδα γιά τόν 'Αλ. Παπαδιαμάντη. 'Ομοσπονδία Μαγνησιωτών καί Σύλλογος
τών Άπανταχοΰ Σκιαθιτών-,

'Οργάνωσε δύο Συνέδρια στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τοΰ Παν/μίου Θεσ-
σαλίας: 'Ιστορία τής Νεοελληνικής 'Εκπαίδευσης ('Αντιπρόεδρος) καί «Μουσειο-
σκευές» (Πρόεδρος).

Διδασκαλία: Κατά τά άκαδημαϊκά ετη 1990-1991 καί 1991-1992 δίδαξε τό
μάθημα τής Λαογραφίας στά Παιδαγωγικά Τμήματα τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας καί'Ι-
στορία τής Παραδοσιακής Τεχνολογίας στό Τμήμα Μηχανολόγων τοΰ ίδιου Παν/μίου.

Ό Συντάκτης τοΰ Κέντρου 'Ελευθέριος Άλεξάκης συμμετέσχε:
1. Στό Δ' Συμπόσιο 'Ιστορίας καί Λαογραφίας 'Αττικής (Άνω Λιόσια, 11-15 Σεπ/
βρίου 1991) μέ θέμα: «Περί Βιτόρας ή τοΰ Στοιχειοϋ τοΰ σπιτιοΰ. Ή συμβολική
συγκρότηση τής οικογένειας καί τής συγγένειας στούς χωρικούς τής Αττικής».

Ή Συντάκτρια 'Ελένη Ψυχογιού συμμετέσχε:
1. Στό πρώτο Πανιμβριακό Συμπόσιο ('Αθήνα, 22 'Ιουνίου 1991) μέ θέμα: «Θυσία
ταύρων καί νεκρικά έθιμα στ' Άγρίδια τής "Ιμβρου».

1992

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα έντάχθηκε μέ
κρίση στήν Α' βαθμίδα 'Ερευνητή τοΰ Κέντρου. Συμμετέσχε στά έξής συνέδρια:

1. 10th Congress of the International Society for Folk Narrative Research
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(ISFNR) μέ θέμα: Folk Narrative and World-View (4th-llth July 1992) στο
Innsbruck «Priests in the Greek Narratives».

2. International Conference «Ecology and Folklore» (9th-12th September
1992) στο Lodz τής Πολωνίας μέ θέμα άνακοίνωσης: «Agricultural Tools and
Machines and their Ecological and Economic Paramaters».

Ό Συντάκτης Γεώργιος Αίκατερινίδης έντάχθηκε μέ κρίση στή Β' βαθμίδα Έ-
ρευνητή τοϋ Κέντρου. Συμμετέσχε στό:

1. Συμπόσιο μέ θέμα «Στεμνίτσα: Ίστορία-Κοινωνία-Τέχνες» (15-16 Μαΐου
1992, Στεμνίτσα) μέ θέμα: «Ή συνθηματική γλώσσα τών κτιστών τής περιοχής
Γορτυνίας».

2. 2ο Συμπόσιο Λαϊκοΰ Πολιτισμού (Σέρρες, 23-24 Μαΐου 1992) μέ θέμα:
«Συλλογές λαογραφικού ύλικού άπό τήν περιοχή Σερρών στά άρχεϊα τοΰ Κέντρου
Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας Αθηνών».

Ή Συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου Καμηλάκη έντάχθηκε μέ κρίση στήν Β'
βαθμίδα 'Ερευνητή τοΰ Κέντρου.

1. Συμμετέσχε στή διοργάνωση τοΰ Συνεδρίου μέ θεματικό πλαίσιο «Ό άρτος
ήμών). 'Από τό σιτάρι στό ψωμί» πού οργάνωσε τό 'Επιστημονικό Τεχνολογικό "Ι-
δρυμα τής ΕΤΒΑ, Πορταριά Μαγνησίας 10-12 'Απριλίου 1992. Θέμα άνακοινώ-
σεως: «Τά ε'ίδη τοΰ άρτου (οικιακή παρασκευή, άρτοποιία).

2. Β' Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 2-4 'Οκτωβρίου
1992, μέ θέμα: «Προμελέτη σκοπιμότητας άξιοποίησης τών ύδροκίνητων έργαστη-
ρίων τοΰ Βελεστίνου».

3. Ε' Συνέδριο 'Αγράφων: 'Αρχαιολογία-Ίστορία-Λαογραφία. Καρδίτσα 16-18
'Οκτωβρίου 1992. Θέμα άνακοινώσεως «Ή διατροφή στά χωριά τών 'Αγράφων
(19ος-20ός αιώνας)».

Διαλέξεις:

1. Ό 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πηγή λαογραφικών πληροφοριών. Μάρτιος
1992. Λύκειο 'Ελληνίδων Βόλου.

2. Καραγκούνικος γάμος. Βόλος 30-11-1992. Παν/μιο Θεσσαλίας - Λέσχη Γυ-
ναικών Καρδίτσας.

3. Τό Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή καί τό Παν/μιο Θεσσαλίας. Μνημό-
συνο-διάλεξη γιά τά δύο χρόνια άπό τό θάνατο τοϋ Κίτσου Μακρή στό Δημαρχείο
Βόλου, 9-12-1992. 'Οργανωτής: Παν/μιο Θεσσαλίας.

Διδασκαλία τοΰ μαθήματος τής Λαογραφίας στά Παιδαγωγικά Τμήματα τοΰ
Παν/μίου Θεσσαλίας κατά τό άκαδημαϊκό έ'τος 1991-1992.
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'Ημίωρη εκπομπή στήν τηλεόραση μέ θέμα τή λατρεία τοΰ 'Αγίου Νικολάου
(Δεκ. 1992).

Δημοσιεύματα:

1. Συμβολή στήν έρευνα τής διατροφής τών εποχικών έργατών (τέλος 19ου -
περ. 1950). Ή περίπτωση τών θεριστών στό θεσσαλικό χώρο, 'Αφιέρωμα στόν Κα-
θηγητή Βασ. Σφυρόερα, 'Αθήνα 1992, σ. 373-393.

2. Οί ύδροκίνητες έγκαταστάσεις τού Βελεστίνου. Πρόγραμμα άξιοποίησης άπό
τή Νομαρχία Μαγνησίας καί τό Παν/μιο Θεσσαλίας, περ. Τεχνολογία, τεΰχ. 5/6,
1992, σ. 39.

Ό Συντάκτης 'Ελευθέριος Άλεξάκης έντάχθηκε μετά άπό κρίση στή Β' βαθμί-
δα 'Ερευνητή τοΰ Κέντρου. Συμμετέσχε στό:

1. Β' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά, 6-10 Σεπτεμβρίου 1992
μέ θέμα: «Τό άλέτρι καί τό κοπάδι: Δύο έναλλακτικές οικονομίες καί οικογενειακές
δομές στούς 'Αρβανίτες 'Αττικής καί Βοιωτίας».

2. Α' 'Επιστημονικό Συνέδριο τής 'Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών μέ θέμα
«Ή Ναύπακτος καί ή περιοχή της 4.000 χρόνια». Ναύπακτος, 16-18 'Οκτωβρίου
1992. Θέμα άνακοινώσεως: «Ή σύνθεση τής οικιακής ομάδας σέ μιά πεδινή γεωρ-
γοκτηνοτροφική κοινότητα. Ή περίπτωση τοΰ Μολύκρειου (Μούι) Ναυπάκτου».

Ή 'Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας 'Ελένη Ψυχογιοΰ συμμετέσχε στό:

Θεολογικό Συνέδριο μέ θέμα: «Χριστιανισμός καί Μαγεία». Πύργος 'Ηλείας,
22-23 Φεβρουαρίου 1992. Θέμα άνακοινώσεως: «Μαγεία καί έλληνική λαογραφία».

Ό 'Ερευνητής Γ' βαθμίδας Παναγιώτης Καμηλάκης συμμετέσχε στό:

1. Συνέδριο «Ό άρτος ήμών». Άπό τό σιτάρι στό ψωμί. 'Επιστημονικό Τεχνο-
λογικό "Ιδρυμα τής ΕΤΒΑ, Πορταριά Μαγνησίας, 10-12 Απριλίου 1992. Θέμα άνα-
κοινώσεως: «Οί μετακινούμενοι μυλωνάδες τής Καστοριάς».

2. ΣΤ' Συνέδριο τοΰ Δήμου 'Ελασσόνας μέ θέμα: «Ό "Ολυμπος διαμέσου τών
αιώνων», 'Ελασσόνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 1992. Θέμα άνακοινοισεως «Οί ύδροκίνη-
τες βιοτεχνίες τοΰ Άγίου Δημητρίου 'Ολύμπου».

3. Β' Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 2-4 'Οκτωβρίου 1992. Θέμα άνακοι-
νώσεως «Ό έπαγγελματικός βίος τοΰ Βελεστίνου μετά τήν άπελευθέρωση (1881)
κ.έξ.».

Ή 'Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας — μουσικός Μαρία Ανδρουλάκη συμμετέσχε στό:

Α' 'Επιστημονικό Συνέδριο Ναυπακτιακών Μελετών μέ θέμα: Ή Ναύπακτος
καί ή περιοχή της 4.000 χρόνια». Ναύπακτος, 16-18 'Οκτωβρίου 1992. Θέμα άνα-
κοινώσεως: «Τό τραγούδι τοΰ Κωνσταντέλου».
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1993

Ή 'Ερευνήτρια Α' βαθμίδας Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα συμμετέσχε στό:

1. Β' Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών (Λάρισα, 20-21 Μαρτίου 1993) μέ θέμα
«Ή προίκα ώς θεσμός τοΰ οικογενειακού δικαίου στό νομό Λαρίσης».

2. International Symposium zur Erforschung und musealen Dokumenta-
tion von Spielzeug, Kinder und Jungendkult: Kindheit-Spielzeit? (Köln, 20-23
Juni 1993) μέ τήν άνακοίνωση: «Learning through playing games in Greece».

3. 10th Congress of Jewish Studies (Jerusalem, 22-29 June 1993) μέ τήν
άνακοίνωση: «Occupations of Jewish people in the Hellenic proverbs».

4. International Symposium Swedish Royal Academy for History and
Antiquities μέ θέμα: «Religion in everyday Life, past and present» (Stock-
holm, 13-15 September 1993).

5. International Congress of the American Folklore Association: Folklore
civil rights and social justice (Eugene, Oregon U.S.A.) μέ θέμα: «Some aspects
from the Hellenic Public Folk Law» (έστάλη).

6. Στό Εύρωπαικό Σεμινάριο 'Επιμορφώσεως 'Ενηλίκων (Κώς, 16-18 'Οκτω-
βρίου 1993) μέ θέμα: «Παραδοσιακή τεχνική καί νέα τεχνολογία».

7. Ε' Πανελλήνιο Συμπόσιο Αατινικών Σπουδών: Ή μίμηση στή Λατινική Λο-
γοτεχνία ('Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1993) μέ άνακοίνωση: «Μίμηση καί λαϊκή φιλο-
λογία-λογοτεχνία μέ άφορμή τις «Μεταμορφώσεις» τοΰ Άπουληίου».

Ό 'Ερευνητής Β' βαθμίδας Γεώργιος Αίκατερινίδης συμμετέσχε στό:

1. Πανελλήνιο Συνέδριο: Τό δημοτικό τραγούδι τής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσα-
λονίκης, Κέντρο Μουσικής (Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαΐου 1993) μέ τήν άνακοίνωση
«Τό χελιδόνισμα στήν περιοχή τής Μακεδονίας».

2. 'Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Καλλιτεχνικό Σωματείο «Κρητική Μούσα» υπό
τήν αιγίδα τοΰ Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά, 5-7 Νοεμβρίου 1993) μέ άνακοίνω-
ση: «Γνωριμία μέ τή λαϊκή μας τέχνη».

Ή 'Ερευνήτρια Β' βαθμίδας Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.

'Εξελέγη Λέκτωρ τής Λαογραφίας στό Παν/μιο 'Αθηνών (Τμήμα Φιλολογίας).

Συμμετέσχε στό:

1. Συνέδριο πού διοργάνωσε τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καί ή Κοινότητα Πορ-
ταριάς μέ θέμα: «Τό παραμύθι κι οί παραμυθάδες στήν 'Ελλάδα», (Πορταριά, 14-16
Μαΐου) μέ τήν άνακοίνωση: «Πηλιορείτικα παραμύθια τής συλλογής Ν. Γ. Πολίτου».

2. Συνέδριο γιά τό Παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τής 'Ανάβρας (Γούρας)
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'Αλμυροΰ ('Ανάβρα, 31 'Ιουλίου - 1 Αύγουστου 1993) μέ άνακοίνωση: «Οί ύδροκί-
νητες βιοτεχνίες τής Γούρας».

3. Συνέδριο: Ή βιομηχανία τού Βόλου καί τής περιοχής, 1881-1981, πού οργά-
νωσε ό Δήμος Βόλου μέ τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τήν 'Ιστορική καί Λαογρα-
φική 'Εταιρεία τών Θεσσαλών καί τήν 'Εταιρεία Θεσσαλικών 'Ερευνών (Βόλος,
25-28 Νοεμβρίου 1993), μέ άνακοίνωση: «Τά γεωργικά εργαλεία καί ή βιομηχα-
νία στή Θεσσαλία».

Διαλέξεις:

1. Θεσσαλικά χοιροσφάγια. Παλαιό 'Αμφιθέατρο τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ
Παν/μίου 'Αθηνών, 20-12-1993.

2. Παραδοσιακές Πίττες τής περιοχής Καρδίτσας. Μουσείο 'Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης, 7-4-1993. Παρουσίαση τοΰ όμοτίτλου βιβλίου τής Λέσχης Γυναικών Καρ-
δίτσας.

Διδασκαλία: Κατά τό χειμερινό εξάμηνο δίδαξε στά Παιδαγωγικά Τμήματα
τοΰ Παν/μίου Θεσσαλίας τό μάθημα τής Λαογραφίας καί στό Τμήμα Μηχανολόγων
τοΰ ϊδιου Παν/μίου τό μάθημα 'Ιστορία τής παραδοσιακής Τεχνολογίας.

Δημοσιεύματα:

1. Σήμερα Δέσπω μ' Πασχαλιά... Πασχαλιάτικα τραγούδια καί χοροί στό βο-
ρειοελλαδικό χώρο, περ. 'Επτά 'Ημέρες, 'Αφιέρωμα στό Πάσχα τοΰ 1993, σ. 14-15.

Ό 'Ερευνητής Β' βαθμίδας 'Ελευθέριος Άλεξάκης συμμετέσχε στήν:

1. 'Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. 'Αττικής (Μαρκόπουλο, 21-24 'Οκτωβρίου
1993) μέ άνακοίνωση: «Τό αίμα καί τό λάδι». Φυσική καί πνευματική συγγένεια σέ
μιά άρβανίτικη κοινότητα. Ή περίπτωση τοΰ Κουβαρά Ν.Α. Άττικής-Λαυρεωτικής».

2. Συνάντηση 'Ιστορίας τής Μάνης (15ος-19ος αι.). Περιηγητές καί επιστημο-
νικές άποστολές. Μαρτυρίες γιά τό χώρο καί τήν κοινωνία τής Μάνης (Γύθειο-'Αρεό-
πολη Λακωνίας, 4-7 Νοεμβρίου 1993) μέ τήν άνακοίνωση: «'Εμείς καί οί άλλοι.
Έθνοϊστορικές προσεγγίσεις στά περιηγητικά κείμενα γιά τή Μάνη».

Ό 'Ερευνητής Γ' βαθμίδας Παναγιώτης Καμηλάκης συμμετέσχε:

1. Στό Συνέδριο: Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τής'Ανάβρας 'Αλμυροΰ
('Ανάβρα, 31'Ιουλίου - 1 Αύγούστου 1993) μέ άνακοίνωση: «Βιοτεχνικές καί έ-
παγγελματικές δραστηριότητες στήν 'Ανάβρα».

2. Στό Συνέδριο τοΰ Πολιτιστικού Τεχνολογικού 'Ιδρύματος τής ΕΤΒΑ στή Νά-
ουσα Μακεδονίας: Άμπελοοινική ιστορία στό χώρο τής Μακεδονίας καί τής Θρά-
κης (17-19 Σεπτεμβρίου 1993) μέ τήν άνακοίνωση «'Αμπελουργία καί εμπόριο
κρασιοΰ στή Ν.Δ. Μακεδονία. Ή περίπτωση τής Σιάτιστας».
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Ή Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας 'Αλίκη Παληοδήμου απέκτησε τό διδακτορικό της
δίπλωμα μέ θέμα: «Ή άφηγηματική πεζογραφία τοϋ Γεωργίου Δενδρινοΰ».

Ή 'Ερευνήτρια Δ' βαθμίδας - μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη συμμετέσχε στό:
3ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 5-7 Νοεμβρίου 1993) μέ τήν ανα-
κοίνωση: «'Από τά Πασχαλιάτικα τραγούδια τής περιοχής τών Τρικάλων».

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 19941

Κατά τό έ'τος 1994 δέν πραγματοποιήθηκαν λαογραφικές άποστολές γιά έπιτό-
πια έ'ρευνα. Εισήχθησαν 269 νέοι δίσκοι είς διπλούν. Ή εργασία ύποδομής στό Κέν-
τρο (άποδελτίωση ύλικοΰ, άντιβολή, κατάταξη καί εισαγωγή ύλικοΰ στό 'Αρχείο,
πλήν τής άπομαγνητοφωνήσεως ύλικοΰ προηγουμένων λαογραφικών αποστολών καί
εύρετηριάσεως μουσικής ύλης) ύπήρξε ιδιαίτερα περιορισμένη.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα των ερευνητών

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίη-
σε τίς έξής ανακοινώσεις:

1. «Ή τυποβαφική στήν Εύρώπη (18ος-20ός αί.)», στό συνέδριο «Ή ιστορία τοΰ
σταμπωτοΰ, 19ος-20ός αιώνας», Λάρισα 15-17.4.1994.

2. «Οί παραδόσεις γιά τόν Μεγαλέξανδρο στήν περιοχή τοΰ 'Ολύμπου» στό συνέδριο
«Ό Όλυμπος διαμέσου τών αιώνων», 'Ελασσόνα 26-28.8.1994.

3. «Ή θρησκευτική ζωή τών Σαρακατσάνων» σέ συνέδριο γιά τούς «Σαρακατσά-
νους, Θεσσαλονίκη 30.9-2.10.1994.

4. «Οί Πελοποννήσιοι στόν 'Αμπελώνα καί ή συμβολή τους στή δημιουργία τοΰ νέου
οίκισμοΰ» συνέδριο «Ό 'Αμπελώνας καί ή περιοχή του» ('Αμπελώνας Λαρίσης
3-5.11.1994.

Διαλέξεις:

1. Διαβατήρια έ'θιμα τής πρώτης τοΰ έ'τους» στήν κοπή τής πίττας τοΰ Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός» (10.1.1994).

2. 'Αναδρομική Πρωτοχρονιά. Συλλογικό έ'θιμο τής κοπής τής βασιλόπιττας, Ρότα-
ρυ Βόλου, (30-1-1994).

3. «Ή λαογραφική έρευνα γιά τή Θράκη» (Πνευματικό Κέντρο τοΰ Δήμου 'Αθη-
ναίων, 24-25 Μαΐου 1994).

1. Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία έξελέγη στις
3 Μαρτίου τοΰ 1994, άνέλαβε τά καθήκοντά της στίς 26 'Οκτωβρίου τοΰ ιδίου έτους. Γιά τό
λόγο αύτό και επειδή δέν τής παραδόθηκαν Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής 'Εφορευτικής 'Ε-
πιτροπής (1986-1993) ή άναλυτική σύνταξη Πεπραγμένων δέν κατέστη δυνατή.
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Τέλος έλαβε μέρος σέ επίκαιρες έκπομπές στήν τηλεόραση (έθιμα Μ. έβδομά-
δος καί Πάσχα).

Ό ερευνητής Β' βαθμίδας, Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις:

1. «Λαϊκά δρώμενα» στό Α' Πανελλήνιο Συνέδριο στήν Κομοτηνή (Νοέμβριος 1994).

2. «Τοπικά έθιμα — δρώμενα τοϋ Δωδεκαημέρου στήν Καλή Βρύση Σερρών» ('Ια-
νουάριος 1994).

3. «Ό Μέγας 'Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση (σέ εκδήλωση γιά τή Μακεδονία
στό 'Ηράκλειο 'Αττικής.

Τέλος πραγματοποίησε λαογραφικοΰ περιεχομένου μάθημα στό άνοιχτό Πανε-
πιστήμιο τού Δήμου Θεσ/νίκης (Φεβρουάριος 1994) καθώς καί έπίκαιρες ραδιοφω-
νικές καί τηλεοπτικές έμφανίσεις.

Ό έρευνητής Β' βαθμίδας, 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. «Ή διαπραγμάτευση τής συλλογικής ταυτότητας στούς "Ελληνες Βλάχους τοΰ
Κεφαλόβρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου» στό συνέδριο «Οί Βλάχοι στήν 'Ιστορία
τοΰ 'Ελληνισμού: Παρελθόν-προοπτικές» (Βέροια 24-26/6/1994).

2. «Γυναίκες, γάλα, συγγένεια. Κοινά παλαιοβαλκανικά στοιχεία στόν λαϊκό
πολιτισμό τών βαλκανικών λαών», στό Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατο-
λικής Εύρώπης, Θεσσαλονίκη 29/8-3/9/1994.

Έπίσης πραγματοποίησε τις έξής ομιλίες:

1. «Τό Κέντρο Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών» στό σεμινάριο «Γνωριμία μέ
τούς φορείς» στούς τελειοφοίτους τοΰ Τμήματος Κοινων. Πολιτικής καί Κοινω-
νικής 'Ανθρωπολογίας τοΰ Παντείου Παν/μίου (15/3/1994).

2. «Ή συμβολή τής Κοινων. 'Ανθρωπολογίας στή μελέτη τών συστημάτων συγγέ-
νειας» στούς φοιτητές τοΰ Τμήματος Κοινων. Πολιτικής καί Κοινωνικής 'Ανθρω-
πολογίας τοΰ Παντείου Πανεπιστημίου (18/11/1994).

Ή έρευνήτρια Γ' βαθμίδας, Μιράντα Τερζοπούλου:

Συνέγραψε έπιστημονικό εισαγωγικό κείμενο καί σχόλια στά τραγούδια τοΰ
δίσκου «Τά 'Αποκριάτικα. 'Ανίερα ιερά» τής σειράς «Τραγούδια στόν κύκλο τοΰ
Χρόνου», έκδ. τοΰ Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου
(Φεβρουάριος 1994).

Πραγματοποίησε τήν άνακοίνωση: «Ή φυματίωση ώς μεταφορά καί ή εικόνα της
στήν νεοελληνική λογοτεχνία» στό συνέδριο «Φυματίωση στήν Ελλάδα. Παρελθόν,
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Παρόν καί Μέλλον», πού οργάνωσε ή Ελληνική "Ενωση κατά της φυματίωσης καί
τών νόσων τοΰ άναπνευστικοΰ συστήματος.

Πραγματοποίησε σειρά μαθημάτων μέ θέμα «Δημοτικό τραγούδι καί Κοινω-
νία» στό Λύκειο 'Ελληνίδων.

Συμμετέσχε στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Ναυπηγική καί πλοία στήν 'Ανατο-
λική Μεσόγειο κατά τόν 18ο καί 19ο αιώνα» (Χίος 4-7/6/1994) ώς μέλος τής 'Ορ-
γανωτικής 'Επιτροπής του.

Διετέλεσε έπιστημονική Σύμβουλος καί συγγραφέας κειμένων έκπαιδευτικής
ταινίας μέ θέμα «Γυναικείοι 'Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί» γιά τις άνάγκες δι-
δασκαλίας σέ επιμορφωτικά σεμινάρια τοΰ Κέντρου τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής
'Ελλάδος ('Ιανουάριος 1994).

Ή ερευνήτρια Γ' βαθμίδας, 'Ελένη Ψυχογιοΰ, πραγματοποίησε σειρά μαθη-
μάτων μέ θέμα «Δημοτικό τραγούδι καί Κοινωνία» (τραγούδια τοΰ γάμου, τής ξενι-
τειάς, τών έορτών) στό πλαίσιο τοΰ σεμιναρίου «Κατάρτιση στή διδασκαλία του ελ-
ληνικού χοροΰ», πού οργάνωσε τό Λύκειο 'Ελληνίδων (1993-1994).

Ό έρευνητής Γ' βαθμίδας, Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε τις έξής
άνακοινώσεις:

1. «Ή έξέλιξη τής ίστιοφόρας ναυτιλίας τοΰ Λιτοχώρου Πιερίας», στό συνέδριο «Ό
"Ολυμπος διαμέσου τών αιώνων» (26-28/8/1994).

2. «Ή ληστεία στήν Πιερία καί ή έξορία τών Σαρακατσάνων τής περιοχής στή Β.
Μακεδονία γιά τή συμμετοχή τους σ' αύτή» στό Συνέδριο γιά τούς Σαρακατσά-
νους (30/9-2/1994).

Ή έρευνήτρια Γ' βαθμίδας, 'Αλίκη Παληοδήμου:
1. 'Αναγορεύτηκε διδάκτωρ τής Νεοελλ. Φιλολογίας τοΰ Παιδαγωγικού Τμήματος
τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΑΤΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΑΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ τοϋ ΚΕΕΛ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1995

Παρά τις δυσκολίες πού άντιμετώπισε τό Κέντρο Λαογραφίας, έξαιτίας τών δι-
καστικών άγώνων, μέ άφορμή τήν προσπάθεια τής έρευνήτριας "Αννας Παπαμιχαήλ -
Κουτρούμπα νά έπανέλθει στή θέση τοΰ Διευθυντή πού κατείχε πριν άπό τήν ισχύ
τοΰ Νόμου περί τής "Ερευνας, τό 1995 πραγματοποιήθηκε άξιόλογο έ'ργο άπό τήν
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έκλεγμένη Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία διηύθυνε το
Κέντρο μέχρι τον Δεκέμβριο τοΰ 1995, δταν μέ άπόφαση τής Συγκλήτου ή Διεύθυν-
ση τοΰ Κέντρου άνατέθηκε στον έρευνητή Α' βαθμίδας Άγγελο Δευτεραϊο. Μέ τήν
άμέριστη συμπαράσταση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου καί τής Διοι-
κήσεως τής Ακαδημίας έπιτεύχθηκε το άκόλουθο έργο:

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1995 δημιουργήθηκε στοιχειώδης ύλικοτεχνική ύποδομή
γιά τήν άξιοπρεπή έργασία τών ερευνητών στό χώρο τοΰ Κέντρου μέ τήν προμήθεια
καθισμάτων καί τήν επισκευή καί καθαρισμό τών παλαιών γραφείων καί καθισμά-
των. 'Αγοράστηκε, έπίσης, μεγάλο τραπέζι άναγνωστηρίου γιά τήν εξυπηρέτηση
τών έρευνητών, επισκεπτών τής Βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου.

'Αγοράστηκαν ειδικές δελτιοθήκες γιά τήν άρχειοθέτηση τών αποδελτιωμένων
τραγουδιών καί παραμυθιών.

Απονεμήθηκαν οί έκκρεμοΰντες άπό τό 1986 έπαινοι, ύψους 6,5 εκατομμυρίων
δραχμών στούς Συλλογείς λαογραφικού ύλικού (46 έπαινοι).

Μουσική Συλλογή

'Ολοκληρώθηκε ή μελέτη δημιουργίας Studio γιά τήν άντιγραφή σέ ψηφιακή
μορφή καί διάσωση τοϋ πολύτιμου γιά τό Κέντρο μουσικοΰ ύλικοΰ, χωρίς νά διακυ-
βεύεται ή μοναδικότητά του. Ή μελέτη έγινε άπό τόν άκαδημαϊκό κ. Πάνο Λιγομε-
νίδη σέ συνεργασία μέ τή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμη-
λάκη, μέ βάση τίς προτάσεις τών ειδικών μουσικολόγων Γ. Άμαργιανάκη, Λ. Λιά-
βα καί Μ. Δραγούμη καί τοΰ τεχνικού Γιάννη Σμυρναίου. Δείγμα του προς διάσω-
σιν μουσικοΰ ύλικοΰ άντεγράφη σέ ειδικό Studio μέ τήν έπιμέλεια τής έρευνήτριας -
μουσικού Μαρίας Ανδρουλάκη. Τό Πρόγραμμα, κόστους περίπου 20 έκατομμυρίων
δραχμών, μέρος τών όποιων καλύπτει έπιχορήγηση τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού (5
έκατ. ), εγκρίθηκε άπό τή Σύγκλητο τής Ακαδημίας.

Μουσειακή Συλλογή

Τά άντικείμενα τής Μουσειακής Συλλογής, πού βρίσκονται άκόμη χωρίς φρον-
τίδα σέ άκατάλληλο χώρο, έπισκέφθηκε όμάδα ειδικών μουσειολόγων καί συντηρη-
τών τοΰ Μουσείου 'Ελληνικής Τέχνης καί ύπέβαλε έμπεριστατωμένη έκθεση γιά τήν
άμεση άνάγκη συντήρησης. "Ηδη σέ συνεννόηση μέ μουσειολόγους τοΰ Μουσείου
'Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης καί τής 'Εταιρείας 'Ελληνικής. Μουσειολογίας προωθεί-
ται ή διαδικασία γιά τή συντήρησή τους. Τά μουσικά όργανα, τά όποια άποτελοΰν
μέρος τής Συλλογής, άνέλαβε νά συντηρήσει τό Μουσείο Λαϊκών Μουσικών 'Οργά-
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νων μέ τήν ευγενική φροντίδα τών μουσικολόγων Γ. Άμαργιανάκη και Λ. Λιάβα.
Μέ τήν καθοδήγηση τής Διευθύντριας Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη έγινε άπό ομάδα
φοιτητών ή καταγραφή σέ ειδικές καρτέλες τών άντικειμένων τής μουσειακής Συλ-
λογής.

Προγράμματα

1. "Εχει έγκριθεϊ άπό τήν Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας Πρόγραμμα τών
ερευνητών τοΰ Κέντρου 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη καί Ελένης Ψυχογιού με θέμα:
«Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», τό όποιο εύρίσκεται
σέ έξέλιξη, παράλληλα μέ τά άλλα προγράμματα τοΰ Κέντρου.

2. Με τή συμπαράσταση τοΰ 'Αντιπροέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Γιάγκου
Πεσμαζόγλου ώς Προέδρου τής 'Επιτροπής 'Ερευνών καί τήν έποπτεία τού άκα-
δημαϊκοΰ κ. Πάνου Λιγομενίδη, ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέ-
ρου-Καμηλάκη ύπέβαλε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα μηχανοργάνωσης τοΰ Κέν-
τρου γιά τό Β' Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης στό Υπουργείο Παιδείας, ύψους
348 έκατομμυρίων δραχμών. Τό Πρόγραμμα αύτό θά συμβάλει άποφασιστικά
στήν άξιοποίηση, μέ τή βοήθεια τής Πληροφορικής, τοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου.

Προσωπικό

'Από τόν Σεπτέμβριο τό Κέντρο, μετά άπό σχετική προκήρυξη στόν τύπο καί
συνέντευξη ένώπιον άκαδημαϊκών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί τής Διευθύντριας
τοΰ Κέντρου, άπέκτησε τέσσερις άξιολόγους συνεργάτες, μέ άποσπάσεις άπό τήν
Μέση έκπαίδευση. Πρόκειται γιά τούς:

1. 'Αργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγο-φιλόλογο, ύποψήφια διδάκτορα Λαογραφίας,
άποσπασμένη άπό τό Βαρβάκειο 'Αθηνών.

2. Χριστίνα Πετροπούλου, φιλόλογο, ύποψήφια διδάκτορα Κοιν. 'Ανθρωπολογίας,
άπό τό ΤΕΛ Κώ Δωδεκανήσου.

3. Ειρήνη Τουντασάκη, διδάκτορα Κοιν. 'Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη άπό τό
Γυμνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας καί,

4. Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, φιλόλογο, άποσπασμένη άπό τό 33ο Λύκειο 'Αθηνών.

Κτίριο

Στό πλαίσιο τής άσφάλειας καί άξιοποίησης τοΰ ΰλικοΰ, τής βελτίωσης τών
συνθηκών εργασίας καί αισθητικής τοΰ ΚΕΕΛ είχε προταθεί άπό τή Διευθύντρια
τοΰ Κέντρου καί είχε γίνει ομόφωνα δεκτή άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή ή άνα-
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ολονύκτια, παρασκευή τής παραδοσιακής «κουρκούτας», κοινό γεύμα, νεκρόδειπνα
στά νεκροταφεία, παραδοσιακό γλέντι κ.α.).

Ό έρευνητής Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε λαογραφική αποστολή
στο νομό Πέλλης καί «έπ' εύκαιρία» αποστολή στο Άργος προκειμένου νά κατα-
γράψει ύλικό γιά τά άστικά έπαγγέλματα τής περιοχής "Αργούς κατά τόν 19ο καί
20ό αιώνα.

Ή έρευνήτρια 'Αλίκη Παληοδήμου πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Θεσπρωτίας, κατά τήν οποία εκτός άπό τό ποικίλο πλούσιο ύλικό, βιντεο-
σκόπησε ενδιαφέροντα έθιμα λαϊκών πανηγυριών.

Ή έρευνήτρια-μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη πραγματοποίησε τή λαογραφική
άποστολή της στό νομό Δωδεκανήσου.

Τεχνικός εξοπλισμός

'Από τόν Νοέμβριο τό Κέντρο άπέκτησε ενα δεύτερο Η/Τ γιά τις άνάγκες τής
γραμματειακής ύποστήριξης.

Χειρόγραφες Συλλογές

Στό Κέντρο εισήχθησαν 13 χειρόγραφες συλλογές λαογραφικού ύλικοΰ. 'Από αύ-
τές έπτά κατατέθηκαν άπό έρευνητές καί συνεργάτες τοΰ Κέντρου καί οί ύπόλοιπες
εξι άπό Συλλογείς έκτός τοΰ Κέντρου οί όποιοι έπαινέθηκαν μέ ή χωρίς χρηματική
άμοιβή γιά τήν έργασία τους.

1. 4514, Μαρία 'Ανδρουλάκη, έρευνήτρια-μουσικός ΚΕΕΛ. Κάσος ('Αγία
Μαρίνα), Ρόδος (Κρητηνίας, Σιάννα, Μονόλιθος, Άπολακκιά), Λαογραφική άπο-
στολή άπό 16 Αύγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 1995 στό νομό Δωδεκανήσου, σχ. 8ο,
σελ. 1406.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά κ.ά.). II. 'Υλικός βίος: Α' κατοικία, έπιπλα, σκεύη,
Β' Ένδυμα - ύπόδεση, κόμμωση, καλλωπισμός, Γ' Τροφή. Επαγγελματικός Βίος, Δ' Γεωργία, Ε'
Ελαιοκομία, ΣΤ' "Αλλες γεωργικές καλλιέργειες, Ζ' Φυτικός κόσμος, Η' Ποιμενικός βίος, Θ' Με-
λισσοκομία. IB' Ζωικός κόσμος. ΙΓ' Βιοτεχνία (ύφαντική, κεντητική, βαφική, ζωγραφική, αλλα
έπαγγέλματα). III. Κοινωνικός βίος Α' Γέννηση - Βάπτιση - Παιδικός βίος. Παιδιές. Β' Γάμος.
Γ' Τελευτή. Δ' Κοινωνική οργάνωση. Ε' Λαϊκό Δίκαιο. 5. χαιρετισμοί, προπόσεις, εύχές, άποτρο-
πές, κατάρες, βλασφημίες, όρκοι (σύνολο 76). IV. Πνευματικός βίος Α' Λαϊκή πίστη καί λατρεία
Β' Μαγεία, δεισιδαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, έπωδές 22, Γ' Λαϊκή ιατρική, Δ' 'Αστρολογία-Με-
τεωρολογία, Ε' Μαντική, ΣΤ' Δημώδης ποίηση, δίστιχα (84), Ζ' Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελες διη-
γήσεις (σύνολο 8). Η' Διηγήσεις διάφορες (σύνολο 11). Θ' παραδόσεις (σύνολο 130). I' Παροιμίες
(174). ΙΑ' Αίνίγματα (11). Λογοπαίγνια 2. IB Εκ τοϋ γλωσσικοΰ θησαυρού (τοπωνύμια, ιδιω-
ματικές λέξεις 22, παρωνύμια 1, έπώνυμα), ΙΓ' Λαϊκή θυμοσοφία. ΙΔ' Μουσική - Χοροί, ΙΕ' Ήχο-
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ζήτηση νέου χώρου γιά τή μεταστέγασή του. Οί δυσκολίες γιά τή μεταφορά τοϋ Κέν-
τρου οδήγησαν, μέ προσωπική παρέμβαση τοΰ 'Αντιπροέδρου τής 'Ακαδημίας, 'Α-
καδημαϊκού κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου, στήν άπόφαση τής Συγκλήτου γιά μεταστέ-
γαση τοϋ Κέντρου στό επί τής όδοΰ Βασ. Σοφίας 79 διαμέρισμα του άειμνήστου
Γεωργίου 'Αθανασιάδη-Νόβα.

Συνεργασία μέ αλλα Ιδρύματα

"Οσον άφορά τή συνεργασία μέ επιστημονικά ιδρύματα σέ κοινά προγράμματα
(Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, "Ιδρυμα Λαμπρά-
κη, Πελοποννησιακό Λαογραφικό "Ιδρυμα, Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας κ.ά.) τό
Κέντρο έ'χει άρχίσει νά προσανατολίζεται προς τήν κατεύθυνση αύτή, μέ γνώμονα
πάντοτε τήν διαφύλαξη τοΰ ύλικοΰ του καί τήν έπιστημονική του άξιοποίηση. 'Επί-
σης, δέχεται καθημερινώς καί εξυπηρετεί μεγάλο άριθμό Ελλήνων καί ξένων έρευνη-
τών καθώς καί φοιτητών, οί όποιοι εργάζονται έθελοντικά γιά τήν προώθηση τών
προγραμμάτων υποδομής τοΰ Κέντρου.

Λαογραφικές αποστολές

Πραγματοποιήθηκαν οί άποστολές τών έρευνητών τοΰ Κέντρου καί εισήλθε στό
Κέντρο μεγάλος άριθμός σελίδων λαογραφικοΰ ύλικοΰ καθώς καί μουσικό καί μαγνη-
τοφωνημένο ύλικό καί βιντεοταινίες.

Ό έρευνητής Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό 'Αρκαδίας.

Ό έρευνητής 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό 'Ιωαννίνων καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή στή Λέσβο κατά τήν όποία βιντεο-
σκόπησε τή θυσία τοΰ Ταύρου (κουλμπάνι) στή Μονή Ταξιαρχών Μανταμάδου (4-6
Μαίου 1995).

Ή ερευνήτρια "Ελένη Ψυχογιού πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή στό
νομό 'Ηλείας καθώς καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή γιά τή φωτογράφηση καί βιντεο-
σκόπηση-καταγραφή τοΰ «Γενιτσαρίστικου χοροΰ» τών 'Απόκρεω στά Λεχαινά 'Η-
λείας ('Απόκριες 1995) σέ συνεργασία μέ τήν άνθρωπολόγο Ρένα Λουτζάκη.

Ή έρευνήτρια Μιράντα Τερζοπούλου πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στό νομό Λαρίσης καθώς καί «έπ' εύκαιρία» άποστολή στήν "Ιμβρο, οπου φωτογρά-
φησε καί βιντεοσκόπησε τίς φάσεις τής θρησκευτικής καί λαϊκής τελετής κατά τήν
πανήγυρη τοΰ Ιδαύγουστου (έκκλησιαστικές τελετές, θυσίες ζώων γιά τό κουρμπάνι,
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γραφήσεις τραγουδιών, χορών, διστίχων, παραμυθιών (σύνολο 116). V. "Οργανα - οργανοπαίκτες,
IV. Χάρτες - Σχεδιαγράμματα (σύνολο 23), VII. Φωτογραφίες 379. VIII. Πίνακας πληροφορη-
τών. IX. Πίνακας περιεχομένων.

2. 4515, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Ερευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφική
άποστολή στο νομό 'Αρκαδίας (περιφέρεια Δήμου Τυροσαπουναίικων), 24 Αυγού-
στου - 4 Σεπτεμβρίου 1995.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τον γεωργικό, τόν κτηνοτροφικό καί τόν αλιευτικό βίο, γιά τό γάμο, τή λα-
τρεία, τή μαντική, τίς τροφές, τή μαγεία και τή δεισιδαιμονία· έπίσης παραδόσεις, τραγούδια (κεί-
μενο), ήχογραφήσεις, φωτογραφίες έγρωμες καί ασπρόμαυρες, δικαιοπρακτικά έγγραφα (φωτο-
τυπίες ).

3. 4516, Βασίλειος Σαρλής, Συνταξιούχος 'Επιθεωρητής Δ.Ε. Λαογρα-
φικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ Κορινθίας. Μέρος Β', Α' καί Β' Λαϊκή καί επαγ-
γελματική ζωή, σχ. 4ο, σελ. 47. + σελ. 49.

Περιεχόμενα: Α) Κατοικία, ένδύματα, τροφές. Β) Γεωργική ζωή. Κτηνοτροφική ζωή. Λαϊκή
βιοτεχνία. Νερόμυλοι. 'Αγωγιάτης. Ζωέμπορος, Χαντζής, Οικοδόμος, Λατόμος. Κεραμιδοκάμινο.
'Ασβεστοκάμινο, Σαγματοποιός καί Πεταλωτής.

Β' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ό συλλογέας είναι συνταξιούχος έκπαιδευτικός καί έχει καταθέ-
σει καί κατά τό παρελθόν ύλικό στό Κέντρο Λαογραφίας. Μέ βάση τό 'Ερωτηματολόγιο τοΰ 'Υλικοΰ
Βίου τοΰ Κέντρου συγκέντρωσε μέ ύπευθυνότητα καί έμπειρία στοιχεία κυρίως γιά τόν ύλικό βίο
καί τά έπαγγέλματα τής ιδιαίτερης πατρίδας του.

4. 4517, ΒασίλειοςΔημ. Γιαννόπουλος, Τό χωριό μου Κορφιώτισσα.
'Ιστορία - Λαογραφία - 'Αναμνήσεις, Κορφιώτισσα Κορινθίας, 1994, σχ. 4ο, σελ. 183.
Περιεχόμενα: Πρόλογος - Εισαγωγή - θέση - 'Ιστορία - Πληροφορητές. 'Εγκατάσταση τών πρώτων
κατοίκων. Τοπωνύμια. Κατοικία. 'Ασχολίες τών κατοίκων. 'Ενδυμασία. Μετωνομασία. 'Εκκλησίες.
Προλήψεις καί Δεισαιδαιμονίες. Μαγικά - Ξόρκια - Κακά ονόματα - Γάμος. Γέννηση - Βάπτιση.
Παιδικά χρόνια (διατροφή, σχολείο, παιγνίδια, παραμύθια κ.ά.). Θάνατος (οιωνοί, ένέργειες μετά
τό θάνατο, μοιρολόγια, πένθος κ.ά.). 'Ιδιωματισμοί. Εύχές. Κατάρες. "Ορκοι. Γιορτές (λ. λατρεία).
Παροιμίες, Γενεαλογικό δέντρο. Βιβλιογραφία. Σκίτσα - Φωτογραφίες.

Β' έπαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ή εργασία διακρίνεται γιά τή γνώση τοΰ άντικειμένου καί τήν
ύπευθυνότητα τοΰ συλλογέα. Καλύπτει εύρύ πεδίο λαογραφικών θεμάτων.

5. 4518, Ειρήνη Ταχατάκη, α) Λεύκωμα 41 έχγρώμων φωτογραφιών, σχε-
τικών μέ τήν εικονογράφηση στό βιβλίο τής καταθέτριας «Στή Μινωική Κρήτη»,
β) Λεύκωμα έχγρώμων φωτογραφιών παραδοσιακών κεντημάτων, γ) Κασέτα με 4
τηλεοπτικά έπεισόδια τών οποίων τά κείμενα έχει γράψει ή ίδια.

Γ' έπαινος χωρίς χρηματική άμοιβή. Ή Συλλογέας έχει έπανειλημμένα προσφέρει λαογρ. ύλικό.

6. 4519, 'Ελευθέριος Π. 'Α λ ε ξ ά κ η ς, 'Ερευνητής ΚΕΕΛ. Στοιχεία λαϊ-
κού πολιτισμού καί κοινωνικής οργανώσεως άπό τίς επαρχίες Φιλιατών καί Παραμυ-
θίας Θεσπρωτίας 1981, σχ. 8ο, σελ. 98.
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Περιέχει: Ειδήσεις περί γεωργίας, κατοικίας, ταπητουργίας, κοιν. οργανώσεως, λ. λατρείας' έπίσης
τοπωνύμια, επώνυμα, φωτογραφίες 31.

7. 4520, Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Έρευνητής ΚΕΕΛ. Λαογραφικά
Σύμμεικτα άπο τήν Καλή Βρύση Δράμας. Μάρτιος - Μάιος 1996, σχ. 8ο.

Περιέχει: Ειδήσεις λ. λατρείας, ήχογραφήσεις τραγουδιών καί μελωδιών, πληροφορίες γιά τοπικούς
οργανοπαίκτες, φωτογραφίες.

8. 4521, Χρήστος Δρεμέτσικας, Δημοτικά τραγούδια άπο το χωριό Δε-
χούνι Καλαβρύτων (1984), σχήμα 8ο, φύλλα 113.

Περιέχει: Τά κείμενα 40 τραγουδιών, καταγεγραμμένων «καθ' ύπαγόρευση Εύδοκίας Δρεμέτσικα,

τό γένος Χρονοπούλου».

"Επαινος χωρίς χρηματική άμοιβή.

9. 4522, Χριστίνα Πετροπούλου, Φωτοτυπημένα χειρόγραφα τοΰ Ι-
στορικού Λεξικοΰ, άρ. 520, 521, 522, συλλογή Vita Palumbo, Καλημέρα (ελληνό-
φωνο χωριό Απουλίας) 1888.

Περιέχουν: I (520) Μύθους, II (521) Μύθο περί ψυχής, III (522) Δημοτικά άσματα.

11. 4523, Κώστας Ζ α χ. Γ ι α ν ν ό ς, Τό άρδευτικό σύστημα καί οί τριανταδύο
νερόμυλοι τής Κωμόπολης Κυθρέας Κύπρου. ('Ιστορική - Λαογραφική μελέτη).
Σεπτ. 1996, σχ. 4ο, σελ. 48 + 3 σχεδιαγράμματα.

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά - Ό Κεφαλόβρυσος τής Κυθρέας - Γενική περιγραφή τοΰ άρδευτικοΰ συ-
στήματος Κυθρέας (μέ επιμέρους περιγραφές). «Τρύπες» μέ ή χωρίς τίτλους ίδιοσημασίας κ.ά. στοι-
χεία παρεμφερή μέ τούς νερόμυλους καί τούς μυλωνάδες.

"Επαινος χωρίς χρηματική άμοιβή. Ή εργασία άποτελεϊ λαογραφική καί ιστορική μονογραφία γιά
τούς υδρόμυλους τής περιοχής Κυθρέας Κύπρου. Ό συγγραφέας της είναι γνώστης τοΰ θέματος
λόγω ειδικών σπουδών (διπλωματούχος μηχανολόγος Ε.Μ.Π.).

11. 4524, Κυριακή Χρυσού - Καρατζά, Φιλόλογος άπεσπασμένη στό
ΚΕΕΛ. Επιτόπια έρευνα γιά τίς διατροφικές συνήθειες τών κατοίκων τής νήσου Θή-
ρας (Σαντορίνης). Αύγουστος 1995, σχ. 4ο, σελ. 53.

Περιέχει: Ειδήσεις περί τροφών, κοιν. όργανώσεως, λ. λατρείας, τοπικού λαογραφικού Μουσείου,
κυνηγίου.

12. 4525, "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Συλλογή λαογραφι-
κής ύλης άπό 6-27 Αύγούστου 1996, στό νομό Δωδεκανήσου (ν. Καστελλόριζο, Με-
γίστη), 1996, σχ. 8ο, σελ. 1223.

Περιεχόμενα: I. Οικολογία - Εδαφολογία κ.ό. II. 'Ιστορικά, πληθυσμικά κ.ά. στοιχεία τοΰ τόπου.
III. 'Υλικός βίος: Α' Οικοδομήματα κλπ., έπιπλα, σκεύη, ρουχισμός κ.ά. Β' "Υδρευση, Γ' Ένδυμα,
ύπόδεση, καλλωπισμός κλπ. Δ' Τροφές. Ε' Γεωργία, άμπελουργία, ελαιοκομία κλπ. ΣΤ' Φυτικός
κόσμος, Ζ' Κτηνοτροφία, Η' 'Αλιεία, Θ' Ναυτικός βίος, I' Ναυπηγική κλπ., ΙΑ' "Αλλες κατασκευές
καί έργαλεΐα κλπ. άλυκές, IB' Χρυσοχοία, ΙΓ' 'Ασβεστοποιία, ΙΔ' Καρβουνοποιία, ΙΕ' Σπογγα-
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λιεία, ΙΣΤ' Ξυλουργική κλπ. ΙΖ' Άλλα έπαγγέλματα. ΙΗ' 'Εμπόριο. IV. Κοινωνικός βίος: Α' Γέν-
νηση. Β' Γάμος, Γ' Τελευτή, Δ' Κοινωνική οργάνωση, Ε' Συγκοινωνία - επικοινωνία, Ζ' Χαιρετι-
σμοί, εύχές κλπ., V. Πνευματικός βίος: Α' Θρησκεία - λατρεία, Β' Μαγεία κλπ., Γ' Λαϊκή ιατρική,
Δ' 'Αστρολογία - Μετεωρολογία, Ε' Μαντική, ΣΤ' Τραγούδια, Ζ' Διηγήσεις ποικίλες, Η' Παρα-
δόσεις, I' Παροιμίες, ΙΑ' Έπωδές, IB' Αίνίγματα, ΙΔ' Εύχές, ΙΕ' Κατάρες, ύβρεις κλπ. ΙΖ' Τοπω-
νύμια (126), ΙΖ' Χάρτες, ΙΗ' 'Ηχογραφήσεις (95), Κατάλογος πληροφορητών, φωτογραφίες,
κασέτες μαγνητοφώνου τρεις (3).

'Αρχειακό εργο

Τό άρχειακό έργο τοϋ Κέντρου (αποδελτίωση, ταξινόμηση καί τοποθέτηση τοΰ
ύλικοΰ στις δελτιοθήκες) πραγματοποιείται σέ μειωμένη κλίμακα, έπειδή τό Κέντρο
διαθέτει μόνο μία γραφέα, ή οποία ούσιαστικά άσχολεϊται μέ τήν γραμματειακή ύπο-
στήριξη τής διευθύνσεως. Τό πρόγραμμα μηχανοργάνωσης τοΰ Κέντρου θά δώσει τή
λύση στό όξύ πρόβλημα τής άποδελτίωσης καί άξιοποίησης τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ
καί στήν άξιοποίησή του.

Ή άποσπασμένη στό Κέντρο 'Αργεντούλα Πάσχαρη συμπλήρωσε τόν κατάλογο
τόπων άπό τούς όποιους προέρχονται οί λαογραφικές Συλλογές τοΰ Κέντρου καί ή
έπίσης άποσπασμένη Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά άνέλαβε καί προώθησε τή σύνταξη
καταλόγου τών χειρογράφων τοΰ Κέντρου, τά όποια προέρχονται άπό λαογραφικές
άποστολές τών ερευνητών τοΰ Κέντρου, προκειμένου νά γίνεται εύχερής προγραμμα-
τισμός τών λαογραφικών άποστολών τοΰ Κέντρου.

Ή εισαγωγή δίσκων στή Δισκοθήκη τοΰ Κέντρου παρουσιάζεται μειωμένη,
λόγω τής μή άποστολής τών νέων δίσκων compact πού παράγονται. Οί Εταιρείες
παραγωγής τοΰ νέου τύπου δίσκων ενημερώθηκαν σχετικά μέ τήν διά νόμου ύποχρέ-
ωσή τους νά καταθέτουν κάθε δίσκο πού παράγουν σέ διπλό άντίτυπο στή Δισκοθήκη
τοΰ Κέντρου καί άναμένεται ή άποστολή τών νέων δίσκων.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών ερευνητών

Οί έρευνητές κατά τή διάρκεια τοΰ 1995, έκτος άπό τή δραστηριότητά τους στό
Κέντρο, παρουσίασαν έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα μέ τή συμμετοχή τους σέ συνέ-
δρια, διαλέξεις, σεμινάρια, πανεπιστημιακά μαθήματα, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτι-
κές έμφανίσεις, δημοσιεύματα κ.ά.

Ό ερευνητής Α' βαθμίδας Γεώργιος Αίκατερινίδης πραγματοποίησε όκτώ δια-
λέξεις (στήν Καλή Βρύση Δράμας, στό Σύνδεσμο Κρητών Καλλιθέας, στόν Πολιτι-
στικό Σύλλογο «Παλιά 'Αθήνα», στήν έκδήλωση «Τό σεργιάνι στήν Παράδοση» ύπό
τήν αιγίδα τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί τής Νομαρχίας Πειραιώς, στά «Καραϊ-
σκάκεια» στήν Καρδίτσα, στή «Μουσική Συνάντηση» στή Σίφνο, στό "Ιδρυμα Γου-
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λανδρή, στήν Ερέτρια), τρία μαθήματα (στο Ανοιχτό Παν/μιο τοΰ Δήμου Θεσ/νί-
κης, στό Πρόγραμμα έπιμόρφωσης τών 'Εκπαιδευτικών στήν 'Αθήνα καί τόν Πει-
ραιά) καί είναι Μέλος 'Επιτροπών τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί τής 'Επιστημο-
νικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής ('Εθνικό Δίκτυο Πό-
λεων).

Δημοσιεύματα:

1. Δρώμενα Θεοφανείων στήν Καλή Βρύση Δράμας (έκδ. Κοινότητας Καλής Βρύσης)"

2. 'Απαρχές (λατρευτικές καί εύρετηρίας) στή νεοελληνική έθιμολογία (Λαογραφία
37 (1993-94), σ. 61-80).

3. The Karnavalia of Sohos near Thessaloniki, Ethnography of European
Cultures, Athens 1995, σ. 86-90.

Ή έρευνήτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή όποία μέχρι τόν Νοέμβριο
τοΰ 1995, άσκησε καθήκοντα Διευθύντριας τοΰ Κέντρου συνέταξε καί ύπέβαλε στό
Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης τής Βιβλιοθήκης - 'Αρχείου
γιά τό Β' 'Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης. Πραγματοποίησε, έπίσης:
'Ανακοινώσεις:

1. Παράδοση καί πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σακελλίωνος, 'Ε-
πιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας Φεραίος - Κισσός Πηλίου», Μάιος 1995.

2. Ή διαμόρφωση τών διατροφικών συνηθειών στήν Πελοπόννησο (19ος-20ός αι.),
στό ΣΤ' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Σεπτέμβριος 1995.

3. Ή παραδοσιακή διατροφή στήν άγροτική 'Αττική (19ος-20ός αι.), Ζ' 'Επιστη-
μονική Συνάντηση ΝΑ. 'Αττικής, 'Οκτ. 1995.

4. Ό Γ. 'Αδρακτάς. "Ενα λαογράφος-ήθογράφος τής Θεσσαλίας. Συνέδριο μέ θέμα:
«Ή Θεσσαλία στήν 'Ελληνική Γραμματεία καί Λογοτεχνία» (15 'Οκτωβρίου).

Διαλέξεις:

1. Ή έρευνα καί μελέτη τής διατροφής. Γενική θεώρηση. Νέος Κύκλος Κων/πο-
λιτών (Φεβρουάριος).

2. Οί μετακινήσεις τών κτηνοτρόφων τοΰ 'Ασπροποτάμου, στό Τεχνικό 'Επι-
μελητήριο Τρικάλων (Φιλολογικός, 'Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων,
Μάρτιος 1995.

3. Οί φοιτητές τής Φιλολογίας μελετοΰν τόν Παπαδιαμάντη, Στέγη Γραμμάτων
καί Τεχνών Πειραιά (Δεκέμβριος 1995).

4. Σκιαθίτικο Δωδεκαήμερο. 'Εκδήλωση γιά «τά Χριστούγεννα στή Λογοτε-
χνία» στή Σχολή 'Εθνικής 'Αμύνης, Δεκέμβριος 1995.

Μαθήματα - σεμινάρια:

'Ανακοίνωση στό European Seminar: Ethnography of European traditio-
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rial Cultures, πού οργάνωσε τό 'Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μελετών Ευρώπης καί
Μεσογείου σέ συνεργασία μέ τήν European Commission στήν 'Αθήνα (Μάρτιος
1995).

"Εξαμηνιαίες παραδόσεις τοϋ μαθήματος τής Λαογραφίας στούς φοιτητές τοΰ
Τμήματος Φιλολογίας τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών (ώς έκλεγμένη Λέκτωρ Λαογραφίας).

Δημοσιεύματα:

\. Αύτη ή λαμπρά καί άγια 'Ημέρα. Πασχαλινά ήθη καί έθιμα μέσα άπό τό
έργο τοΰ Παπαδιαμάντη άλλά καί τοΰ Μωραϊτίδη, περ. Επτά 'Ημέρες τής Καθημε-
ρινής, άρ. 32 [Πάσχα στή Σκιάθο], σ. 23-21, 23/4/1995.

2. Ή τυποβαφική στόν εύρωπαϊκό χώρο (17ος-19ος αί.) στά Πρακτικά τοΰ
Συμποσίου «Ή τυποβαφική στήν 'Ελλάδα», Λάρισα 1995.

3. The Research and Study of Nutrition, Ethnography of European tra-
ditional cultures, Athens 1995, σ. 130-134.

4. Ό Κων/νος Κούμας ώς πηγή έθνογραφικοΰ ύλικοΰ, Θεσσαλικά Χρονικά, τ.
16 (τυπώνεται).

5. Παράδοση καί πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σακελλίωνος,
Πρακτικά τοΰ 'Επιστημ. Συμποσίου «Ρήγας Φεραίος - Κισσός Πηλίου», 'Αθήνα
1996, σ. 23-43.

6. Πηλιορείτικα παραμύθια άπό τό 'Αρχείο τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, Πρακτικά Συ-
μποσίου μέ θέμα τό Λαϊκό παραμύθι καί Παραμυθάδες στήν 'Ελλάδα, έκδ. Καστα-
νιώτη, 'Αθήνα 1995 σ. 49-56.

Ό έρευνητής 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης προετοίμασε καί οργάνωσε πρόγραμμα
«Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», εγκεκριμένο άπό τήν
'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πραγματοποίησε έπίσης:

'Ανακοίνωση στή Ζ' 'Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. 'Αττικής, Κορωπί ('Οκτ.
1995) μέ θέμα 'Αγρότες, έργάτες καί προίκα στή Λαυρεωτική (1870-1940).

Διαλέξεις: 1. Ή συμβολή τής Κοινων. 'Ανθρωπολογίας στή μελέτη τών συ-
στημάτων συγγένειας» στούς φοιτητές τοΰ Τμήματος Κοινων. 'Ανθρωπολογίας τοΰ
Παν/μίου τοΰ Αιγαίου.

«Οικογένεια καί συγγένεια στούς 'Αρβανίτες τής ΝΑ. Άττικής-Λαυρεωτικής»
στούς φοιτητές τοΰ Πολιτικού Τμήματος τής Νομικής Σχολής τοΰ Παν/μίου τοΰ
Αιγαίου.

Ή έρευνήτρια 'Ελένη Ψυχογιοΰ, ή όποία προήχθη στήν R' βαθμίδα έρευνητή,
συμμετέσχε στήν προετοιμασία καί οργάνωση τοΰ ερευνητικού προγράμματος «Ό
γάμος στούς κτηνοτρόφους. Στρατηγικές καί σύμβολα», πού έχει έγκριθεϊ άπό τήν
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'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Κατέγραψε, ήχογράφησε καί βιντεο-
σκόπησε τό «μοιρολόγι τής Παναγίας» τή Μεγάλη Πέμπτη σέ εκκλησίες τοΰ νομοΰ
'Ηλείας.

Πραγματοποίησε έπίσης διάλεξη μέ θέμα: «Μοιρολόγια τοΰ γάμου» στό Μου-
σείο Λαϊκών 'Οργάνων (Μάιος 1995).

Δημοσιεύματα:

1. Ό "Αη Γιάννης ό 'Ασκητής στή Φλεβιά: Σχέση ιερού μέ τόν φυσικό καί κοι-
νωνικό χώρο σ' ένα ήλειακό προσκύνημα, περ 'Αλφειός 4 (1995) 53-43.

2. Οί δρόμοι τών νερών, τριμηνιαία έφημ. «Δροσελή», άρ. φ. 1, 'Ιούν. 1995.

3. Σχέσεις φύλων καί ρόλοι συγγένειας μέσα άπ' τά γαμήλια τραγούδια, περιοδ.
Revue des Etudes Neo-Helleniques, Paris-Athens, 1995, [συνεργ. μέ Μιράντα
Τερζοπούλου].

Ή έρευνήτρια Μιράντα Τερζοπούλου μετέχει στό Πρόγραμμα «Θράκη. Κατα-
γραφή, μελέτη, προβολή τής μουσικοχορευτικής παράδοσης» τό όποιο οργανώνεται
καί χρηματοδοτείται άπό τό Σύλλογο «Οί Φίλοι τής Μουσικής».

Συμμετείχε στό έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ 'Εθνικοΰ Μετσοβείου Πολυτεχνείου
μέ θέμα «Τό φαινόμενο τής περιθωριοποίησης τών μειονοτήτων στόν άστικό χώρο
τοΰ λεκανοπεδίου τής 'Αθήνας. Ή περίπτωση τών Τσιγγάνων», χρηματοδοτούμενο
άπό τή ΓΓΕΤ. Συμμετείχε στήν Α' Συνάντηση γιά θέματα Κοινωνικού 'Αποκλεισμού
καί "Ενταξης τών Τσιγγάνων στά πλαίσια τοΰ Προγράμματος Ecos-Ouverture τοΰ
Παιδαγωγικοΰ Τμήματος τοΰ 'Αριστοτελείου Παν/μίου, πού άφορά τούς Τσιγγάνους
τών Σοφάδων Καρδίτσας ('Ιαν. 1995) καί στό Διεθνές Συμπόσιο «'Εκπαίδευση Τσιγ-
γάνων. 'Ανάπτυξη διδακτικοΰ ύλικοΰ τής Γ.Γ. Λαϊκής 'Επιμόρφωσης τοΰ 'Υπουρ-
γείου Παιδείας καί τής UNESCO ('Απρ. 1995). Τέλος είναι μέλος τής Συνταχτικής
'Επιτροπής τοΰ ετήσιου έπιστημονικοΰ περιοδικού «'Εθνολογία».

Διαλέξεις: «Ρόλοι φύλων καί σχέσεις συγγένειας μέσα άπό τούς γαμήλιους θρή-
νους» στό Μουσείο Έλληνικών Λαϊκών 'Οργάνων (Μάιος 1995, συνεργασία μέ τήν
Ελένη Ψυχογιού).

Σεμινάριο: Ή κοινωνική λειτουργία τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ στό Τμήμα Μου-
σικών Σπουδών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών.

Δημοσιεύματα:

ί. Οί "Ελληνες Ρόμ-Τσιγγάνοι. Ή διαχρονική πορεία τών Τσιγγάνων άνά τόν κό-
σμο καί ή ζωή τους στήν Ελλάδα», περ. «Επτά Ημέρες», ένθετο τής έφ. Κα-
θημερινή, 8-1-1995.

2. Ρόλοι φύλων καί σχέσεις συγγένειας μέσα άπ' τά γαμήλια τραγούδια, Revue des
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études Neo-Helleniques, τ. 2, Paris-Athen 1995, [συνεργ. μέ τήν Ελένη Ψυ-
χογιοϋ].

Ό έρευνητής Παναγιώτης Καμηλάκης πραγματοποίησε:
'Ανακοινώσεις:

1. Παραδοσιακές βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή Κισσού τοΰ Πηλίου,
στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ρήγας - Κισσός Πηλίου», πού οργάνωσε ή Κοινό-
τητα Κισσού (Μάιος 1995).

2. Βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή τοΰ "Αργούς (19ος-20ός αί.) στό ΣΤ'
Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών ("Αργός - Ναύπλιο, 6-10 Σεπτεμ-
βρίου 1995).

3. Οί φορείς τής νεότερης αρχιτεκτονικής τής Κρήτης, Ζ' 'Ημερίδα μέ θέμα «Κρή-
τη: 'Ιστορία καί πολιτισμός», πού οργάνωσε ή "Ενωση Γυναικών Κρήτης, 'Αθήνα,
Μάιος 1995.

Διάλεξη: Κρητικά έ'θιμα τής Πρωτοχρονιάς, ομιλία κατά τήν εορταστική έκδή-
λωση τής κοπής τής βασιλόπιτας τοΰ Συλλόγου Έλιωτών Κισσάμου Χανίων 'Ατ-
τικής, 'Ιαν. 1995.
Δημοσιεύσεις:

1. Έπαγγέλματα καί βιοτεχνικές δραστηριότητες τών κατοίκων τοΰ Βελεστίνου
μετά τήν άπελευθέρωση (1991-1940). Πρακτικά τοΰ Β' Συνεδρίου «Φεραί-Βελε-
στίνου-Ρήγας» (2-4 Όκτ. 1992), μέρος Α', περ. 'Τπέρεια, τ. 2, 'Αθήνα 1994 (άρ-
χές 1995), 2, 171-219.

2. Ό 'Αλέξανδρος Μαμμόπουλος (1913-1994) καί ή συμβολή του στή Λαογρα-
φία τής 'Ηπείρου, περ. «'Ηπειρωτική Εστία», τεΰχ. 223 ('Απρ. 1995), σ. 156-169.

3. Φορείς τής νεότερης άρχιτεκτονικής τής Κρήτης, Πεπραγμένα Ζ' 'Ημερίδας
«Κρήτη: 'Ιστορία καί Πολιτισμός».

4. Παραδοσιακές βιοτεχνίες καί έπαγγέλματα στήν περιοχή Κισσοΰ Πηλίου,
Πρακτικά τοΰ Έπιστ. Συμποσίου «Ρήγας Φεραΐος-Κισσός Πηλίου».

Ή ερευνήτρια 'Αλίκη Ιίαληοδήμου προήχθη στή.1 Β' βαθμίδα έρευνητή. Πρα-
γματοποίησε: Δίωρο μάθημα στούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας τοΰ Παν/
μίου 'Αθηνών μέ θέμα: Ήθογραφία-Λαογραφία (έαρινό έξάμηνο).

Δημοσιεύματα: Τό ύγρό στοιχείο στό εργο τοΰ 'Ανδρέα Καρκαβίτσα, περ. 'Ε-
πτά 'Ημέρες, έ'νθετο τής έφ. Καθημερινή, Αύγουστος 1995.

Ή έρευνήτρια μουσικός Μαρία 'Ανδρουλάκη πραγματοποίησε: 'Ανακοίνωση:
"Η μουσική τοΰ χελιδονίσματος στό Δωδεκανησιακό χώρο (Τά Κάλαντα τοΰ Μάρτη),
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στο Θ' Πολιτιστικά Συμπόσιο Κάσου, πού οργάνωσε ή Στέγη Γραμμάτων καί Τε-
χνών Δωδεκανήσου άπό 20 ως 23 Αύγούστου 1995.

Τό έργο πού επιτελέσθηκε μέ τή βοήθεια τών ερευνητών, πού έργάσθηκαν μέ
πρωτοφανή σύμπνοια καί ένθουσιασμό γιά τήν άνασυγκρότηση τοΰ Κέντρου, παρά τά
προβλήματα πού άντιμετώπισαν, καί μέ τήν άμέριστη συμπαράσταση τών μελών τής
'Εφορευτικής 'Επιτροπής, όπως φαίνεται άπό τά Πρακτικά τών συνεδριάσεων της,
καί τής Διοίκησης τής 'Ακαδημίας, ΐσως δέν εϊναι άντάξιο τών προσδοκιών τών ιδρυ-
τών τοΰ Κέντρου, πού κλείνει σέ λίγο 80 χρόνια ζωής άλλά καί τών ονείρων τών έρευ-
νητών του. "Άν εξασφαλισθεί ή ψυχική ήρεμία πού είναι άπαραίτητη γιά τήν έρευνα,
τό έ'ργο τοΰ Κέντρου θά προχωρήσει μέ ταχύτερους ρυθμούς.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΤΤΕΡΑΙΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α'

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1996

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους 1996 τό Κέντρο λειτούργησε ύπό τήν Διεύθυνση
τοΰ έρευνητοΰ Α' βαθμίδας 'Αγγέλου Δευτεραίου (άπόφαση 43895/9/12/1995 τής
Συγκλήτου) ό όποιος μέ τήν ομόθυμη συμπαράσταση τών Μελών τής 'Εφορευτικής
'Επιτροπής καί τής Διοικήσεως τής 'Ακαδημίας προσπάθησε καί έπέτυχε νά σταθε-
ροποιήσει τό διασαλευθέν κατά τά τελευταία έτη πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τών
'Ερευνητών καί τής Διευθύνσεως τοΰ Κέντρου.

Κατά τό έτος 1996 προωθήθηκαν οί δρομολογημένες άπό τό προηγούμενο έτος
διαδικασίες καί άλλαγές, οί όποιες άναμένεται ότι θά έπηρεάσουν θετικά τήν περαι-
τέρω πορεία τοΰ Κέντρου. Συγκεκριμένα:

Τό έγκεκριμένο άπό τό 1995 άπό τό ΎΠΕΠΘ Πρόγραμμα (('Ανάπτυξη καί
έκσυγχρονισμός τής Βιβλιοθήκης-'Αρχείου τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας» οδεύει πρός ύλοποίηση. Τό Πρόγραμμα, ύψους 348 εκατ. δραχμών, εϊχε
συντάξει ή έρευνήτρια τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη καί ύποβάλλει
ύπό τήν έποπτεία τοΰ 'Ακαδημαϊκού καί 'Επόπτη τοΰ Κέντρου κ. Πάνου Λιγομενίδη.

Τό Κέντρο Λαογραφίας άπόκτησε δική του Στέγη μέ τήν άγορά καί δωρεά σ'
αύτό άπό τό "Ιδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» κτηρίου επί τής όδοΰ Ήπίτου 3Α. Ή άνα-
ζήτηση χώρου μεταστέγασης τοΰ Κέντρου έ'γινε μετά άπό εισήγηση τής ερευνήτριας
Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη, ή οποία ώς Διευθύντρια τοΰ Κέντρου εϊχε φέρει
τό σχετικό αίτημα στήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή. Ή ομόθυμη άποδοχή άπό τήν 'Ε-
φορευτική 'Επιτροπή τοΰ αιτήματος γιά τήν άνάγκη μεταστέγασης τοΰ Κέντρου Λαο-
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γραφίας καί τίς άποτελεσματικές ενέργειες τοΰ Προέδρου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου, τοΰ Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής κ. Μενελάου
Παλλαντίου καί τοΰ Μέλους τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί 'Επόπτη τοΰ Κέντρου
κ. Πάνου Λιγομενίδη καί τής άνωτέρω έρευνήτριας γιά τήν εξεύρεση χορηγού γιά
τήν άγορά τοΰ έξευρεθέντος κτηρίου έπιτρέπουν σήμερα τήν αισιοδοξία ότι θά κατα-
στεί δυνατή ή πλήρης άνάπτυξη τοΰ Κέντρου σέ κατάλληλο καί άξιοπρεπή χώρο έν-
τός τοΰ έπομένου έτους. Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών σέ ειδική της συνεδρίαση τής 29ης
'Οκτωβρίου 1996 άνακήρυξε τό "Ιδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» μεγάλο δωρητή της.

Στό πλαίσιο τής άναδιοργάνωσης τοΰ Κέντρου μέ τή βοήθεια τής πληροφορικής
οί 'Υπεύθυνοι τοΰ Προγράμματος Πάνος Λιγομενίδης, 'Ακαδημαϊκός καί Αικατερί-
νη Πολυμέρου-Καμηλάκη μέ ομόφωνη άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, α-
σχολήθηκαν μέ τή δημιουργία ύποδομής προκειμένου τό Πρόγραμμα νά τεθεί σέ λει-
τουργία μέ τήν έναρξη τοΰ έτους 1997.

Μέ βάση τήν τεχνική μελέτη, ή όποία έγινε τό 1995 άπό τόν ειδικό τεχνικό ήχου
κ. Γιάννη Σμυρναίο πραγματοποιήθηκε ή κατασκευή Studio γιά τήν άντιγραφή σέ
ψηφιακή μορφή τών ταινιών μουσικής ύλης τοΰ Κέντρου.

"Εγινε ή μελέτη καί προχωρεί ό διαγωνισμός γιά τήν άνάθεση τής συντήρησης
τών άντικειμένων τής Μουσειακής Συλλογής τοΰ Κέντρου.

'Εντός τοΰ έτους ολοκληρώθηκε ή μελέτη γιά τήν άγορά μηχανημάτων έξοπλι-
σμοΰ τοΰ Studio καθώς καί συστήματος ήλεκτρονικών υπολογιστών γιά τήν εισα-
γωγή τοΰ ύλικού τοΰ Κέντρου μέ τήν άνάπτυξη άναλόγου λογισμικοΰ.

"Αρχισε ή έκτύπωση τοΰ ΚΗ' (28) τόμου τής 'Επετηρίδος τοΰ Κέντρου μέ τήν
παράδοση στό τυπογραφείο εργασιών ερευνητών τοΰ Κέντρου.

Τό Πρόγραμμα «Ό γάμος στούς κτηνοτρόφους: Στρατηγικές καί σύμβολα»
('Επιστημ. 'Υπεύθυνος 'Ελευθέριος 'Αλεξάκης, ερευνητές: 'Ελένη Ψυχογιού καί
εξωτερικοί συνεργάτες) συνεχίστηκε μέ επιτυχία .

"Εγινε ή καταγραφή τών εισερχομένων στό Κέντρο χειρογράφων συλλογών καί
ή εύρετηρίασή τους κατά τόπο καί Συλλογείς.

Συνεχίστηκε άπό τόν έρευνητή Β' βαθμίδας Παν. Καμηλάκη ή καταγραφή στό
βιβλίο Εισαγωγής τής Βιβλιοθήκης τών νέων βιβλίων καί περιοδικών καί ή ενημέρω-
ση τών σχετικών δελτίων, εύρετηρίων κλπ. τής Βιβλιοθήκης καθώς καί ή ταξινόμηση
νέων τευχών διαφόρων περιοδικών, άνατύπων καί φύλλων ποικίλων έφημερίδων.

Μουσικό τμήμα

Συνεχίστηκε ή έργασία «γυρίσματος» τών ταινιών μουσικής ύλης γιά λόγους
συντήρησης, ή εύρετηρίαση τοΰ περιεχομένου τών ταινιών πού καταγράφονται στό
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Βιβλίο Εισαγωγής Μουσικής "Υλης καθώς καί ή κατάταξη τών τραγουδιών κατά τό

είδος καί τό ρυθμό άπό τήν ερευνήτρια μουσικό Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου.

Έπίσης έγινε άντιβολή άπομαγνητοφωνημένου ύλικοΰ παλαιοτέρων άποστολών

(Γεωργία Μαρκέα, μουσικός άποσπασμένη).

Π ραγματοποιήθηκε :

—'Αποδελτίωση ύλικοΰ άπό τό έργο τοΰ 'Ανδρέα Καρκαβίτσα ('Αλίκη Παληοδήμου).

—'Αποδελτίωση λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό χειρόγραφα τοΰ Κέντρου (Κυριακή Χρυ-
σοΰ-Καρατζά, Ειρήνη Τουντασάκη ) καί άπό χειρόγραφα τοΰ 'Αναστ. Καρανα-
στάση άπό τις ελληνόφωνες περιοχές τής Καλαβρίας καί 'Απουλίας, πού βρίσκον-
ται στό 'Ιστορικό Λεξικό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (Χριστίνα Πετροπούλου).

— Συμπληρωματική καταλογογράφηση τών χειρογράφων συλλογών κατά έπαρχίες,
πολιτισμικές ένότητες (π.χ. Ζαγοροχώρια, Πήλιο), πρόσφυγες κ.ά. (Άργεντού-
λα Πάσχαρη).

— Χαρακτηρισμός πρός άποδελτίωση χειρογράφων συλλογών τοΰ Κέντρου (Ειρήνη
Τουντασάκη, Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά).

—Άντιγραφή-άπομαγνητοφώνηση ύλικοΰ προηγουμένων λαογραφικών άποστολών
τών έρευνητών τοΰ Κέντρου.

'Ολοκληρώθηκαν:

—Ό άναλυτικός κατάλογος σέ Η/Υ τών άποστολών τών έρευνητών τοΰ Κέντρου
στόν έλληνικό χώρο (Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά).

—Ή άντιγραφή φθαρμένων δελτίων τοΰ καταλόγου τής Βιβλιοθήκης (Ειρήνη Τουν-
τασάκη ).

—Ή φωτοτύπηση τών χειρογράφων τοΰ λογίου άπό τήν Καλημέρα τής 'Απουλίας
Vito Palubmo (άρ. 519, 520, 521, 522) τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ καί ή κατάθεσή
τους στό Κέντρο μέ άριθμό είσαγ. 4522.

Λαογραφικές άποστολές

Κατά τό 1996 πραγματοποίησαν μέ άπόφαση τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας

'Αθηνών άποστολές οί έρευνητές:

1. Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Καστελλόριζο τοΰ νομοΰ Δωδεκανήσου άπό
6-27 Αύγούστου, χειρόγραφο άρ. 4525/1996 σ. 1224.

2. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη στή νήσο Λήμνο (Μύρινα, Άγιος Δημήτριος
κ.ά. σ. 430 στόν Η/Υ. Τό κείμενο συνοδεύεται άπό μαγνητοφωνημένο ύλικό
(μουσική-συνεντεύξεις) καί φωτογραφικό ύλικό σέ 15 φίλμς τών 36 στάσεων.
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3. 'Ελευθέριος Άλεξάκης στο νομό 'Ιωαννίνων.

4. 'Ελένη Ψυχογιοΰ στό νομό 'Ηλείας.

5. Άλικη Παληοδήμου στή Λέσβο.

6. Μιράντα Τερζοπούλου, στό νομό Ροδόπης.

7. Παναγιώτης Καμηλάκης στό νομό Ροδόπης.

8. Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου στό νομό Δωδεκανήσου (Κάρπαθος), χειρό-
γραφο, άρ. 4526.

9. Άργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγος-φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, στή Δυ-
τική 'Ικαρία (περ. Πάπα: Καρκινάγρι, Κάλαμος, Άμάλου, Πέζι, Λαγκάδα),
χειρόγραφο άρ.

10. Κυριακή Χρυσοΰ-Καρατζά, φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, στή νήσο Χίο
χειρόγραφο, άρ. σ.

11. Ειρήνη Τουντασάκη, Δρ. Κοιν. Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη στό Κέντρο, στό
νησί Κάλυμνος.

Ή άποσπασμένη στό Κέντρο Δρ. Κοινων. 'Ανθρωπολογίας Χριστίνα Πετρο-
πούλου, δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιήσει έντός τοϋ έτους τήν άποστολή της
στήν Καλαβρία τής Κάτω 'Ιταλίας. Θά πραγματοποιήσει τήν άποστολή αυτή, ή ό-
ποια έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τό Κέντρο, τό έπόμενο έτος.

Στό πλαίσιο τών «έπ' εύκαιρία αποστολών» μέ άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Ε-
πιτροπής τοΰ Κέντρου πραγματοποιήθηκαν οί έξής έπιτόπιες έρευνες:

1. Ό Διευθύνων τό Κέντρο Άγγελος Δευτεραϊος πραγματοποίησε δήμερη έπιτό-
πια έρευνα στήν 'Ιθάκη ('Ιστορικό Αρχείο) γιά τή συμπλήρωση στοιχείων γιά
τήν ύπό δημοσίευση μελέτη του γιά τόν λαϊκό πολιτισμό τής 'Ιθάκης.

2. Ό Γεώργιος Αίκατερινίδης, 'Ερευνητής Α' βαθμίδας, έργάσθηκε στόν Τυρό
Αρκαδίας (δ-9 Αύγ. ) γιά τή συμπλήρωση τϊς λαογραφικής του άποστολής τοΰ
199δ καί στήν Καλή Βρύση Δράμας (17-22 Άπρ.) γιά τήν παρακολούθηση πα-
σχαλινού τοπικοΰ δρωμένου γιά τό όποιο έχει ήδη δώσει σχετική έργασία στόν
ύπό έκτύπωση τόμο τής 'Επετηρίδας τοΰ Κέντρου, καθώς καί γιά τή συμπλή-
ρωση παλαιότερης συλλογής δημοτικών τραγουδιών, προκειμένου νά έκδοθοΰν
ώς αύτοτελής έργασία άπό τήν Κοινότητα Καλής Βρύσης. 'Ηγήθηκε, έπίσης,
ομαδικής έρευνητικής άποστολής τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση καί κα-
ταγραφή τών Άναστεναρίων στή Μαυρολεύκη Δράμας (19-22 Μαΐου).

3. Ή Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, έρευνήτρια Α' βαθμίδας έργάσθηκε ένα
πενθήμερο στή Θεσσαλία γιά τή συμπλήρωση τής ύπό έκτύπωση έργασίας της
μέ θέμα τούς παραδοσιακούς τρόπους συντήρησης τών τροφών.

4. Ό έρευνητής Α' βαθμίδας Έλευθ. Άλεξάκης πραγματοποίησε έρευνητική άπο-
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στολή στό χωριό Μανταμάδος Λέσβου (20-24 Μαΐου καί 2-6 Δεκεμβρίου).

5. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας 'Ελένη Ψυχογιού πραγματοποίησε καταγραφή-φω-
τογράφηση-βτιντεοσκόπηση τών έθίμων: «Γέροι» καί «Τράτα» (23-26 Φεβρ.),
«Κάψιμο τοϋ Ιούδα». Έπίσης συμμετείχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
γιά τήν παρακολούθηση τών «Άναστεναρίων» τής Μαυρολεύκης Δράμας (19-
22 Μαΐου).

6. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας 'Αλίκη Παληοδήμου συμμετείχε στήν ομαδική έρευ-
νητική άποστολή στή Μαυρολεύκη Δράμας γιά τήν παρακολούθηση τοΰ εθίμου
τών «Άναστεναρίων) (29-22 Μαΐου).

7. Ή έρευνήτρια Β' βαθμίδας Μιράντα Τερζοπούλου πραγματοποίησε: Επιτόπια
έρευνα κατά τή διάρκεια τριών έρευνητικών άδειών γιά τήν παρακολούθηση καί
καταγραφή (βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, ηχογράφηση) λαϊκών δρωμένων
καί τελετουργικών πανηγυριών τής Θράκης: α) "Εθιμο τής Βάγιας στό χωριό
Πεντάλοφος "Εβρου, β) πομάκικο πανηγύρι τοΰ 'Οροπεδίου στό χωριό Άνω
Καμπή καί στό οροπέδιο Χίλια τοΰ νομοΰ Ροδόπης, γ) πανηγύρι Άλί Μπαμπά
στό 'ίδιο χωριό, δ) πομάκικο πανηγύρι τοΰ Άλάν Τεπέ στό ομώνυμο οροπέδιο
τοΰ νομοΰ Ροδόπης καί ε) πανηγύρι τοΰ βαμβακιοΰ στό χριστιανικό χωριό Πα-
γούρια Κομοτηνής.

8. Ό έρευνητής Β' βαθμίδας Παναγ. Καμηλάκης πραγματοποίησε: α) έρευνητική
άποστολή στό νομό Χανίων γιά τή συγκέντρωση ύλικοΰ σχετικοΰ μέ τό θέμα
«έπαγγελματικές βιοτεχνικές δραστηριότητες τών κατοίκων τής πόλεως Χανίων
κατά τήν προβιομηχανική περίοδο», β) έρευνα στις βιβλιοθήκες τής πόλεως τών
'Αθηνών (18-22 Νοεμβρίου) γιά τή διερεύνηση τοΰ θέματος «Συντεχνίες καί
έπαγγέλματα στή Σμύρνη πριν άπό τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα μέ βάση άρχειακές
κυρίως πηγές», τό όποιο παρουσιάστηκε ώς άνακοίνωση στό Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Μικρασιατικής Λαογραφίας καί γ) συμμετέσχε στή συλλογική έρευνητική
άποστολή τοΰ Κέντρου στό χωριό Μαυρολεύκη Δράμας γιά τήν παρακολούθηση
καί καταγραφή τών «Άναστεναρίων» τών προσφύγων τής Άνατ. Ρωμυλίας.

9. Ή έρευνήτρια-μουσικός Γ' βαθμίδας Μαρία Άνδρουλάκη-Σακαρέλλου πραγμα-
τοποίησε έρευνητική άποστολή στή νήσο Ρόδο άπό 3-7 Σεπτ., όπου κατέγραψε
μουσική καί εθιμικές πράξεις πού συνδέονται μέ τή γιορτή τής Παναγίας τής
Σκιαδενής (8 Σεπτ. ) στά νοτιοδυτικά χωριά.

10. Ή έπιστημ. συνεργάτρια Βασιλική Φάτση, δ.Φ., συμμετείχε στήν ομαδική έρευ-
νητική άποστολή τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τών «Άναστεναρίων»
στό χωριό Μαυρολεύκη Δράμας (19-22 Μαΐου).

11. Ή Άργεντούλα Πάσχαρη, θεολόγος-φιλόλογος, άποσπασμένη στό Κέντρο πρα-
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γνατοποίησε ερευνητική άποστολή γιά τήν παρακολούθηση καί καταγραφή τών
εθίμων λαϊκής λατρείας τών άγιων Φανουρίου (17 Αύγ.) καί 'Ιωάννη Νηστιμάρη
(29 Αύγ. ) στήν 'Ικαρία καί συμμετέσχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
τού Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τοΰ έθίμου τών 'Αναστεναρίων στή Μαυρο-
λεύκη Δράμας.

12. Ή Χριστίνα Πετροπούλου, Διδ. Κοινων. 'Ανθρωπολογίας, άποσπασμένη στο
Κέντρο, πραγματοποίησε ερευνητική άποστολή γιά τήν παρακολούθηση καί κα-
ταγραφή εθίμων σχετικών μέ τον Προφήτη 'Ηλία καί Άγιο Παντελεήμονα στήν
Κώ (22-26 Ιουλίου). Έπίσης συμμετέσχε στήν ομαδική ερευνητική άποστολή
τοΰ Κέντρου γιά τήν παρακολούθηση τοΰ έθίμου τών «Αναστεναρίων) στή
Μαυρολεύκη Δράμας.

13. Ή Κυριακή Χρυσού-Καρατζά φιλόλογος άποσπασμένη στό Κέντρο, συμμετείχε
στήν ομαδική ερευνητική άποστολή τοΰ Κέντρου Λαογραφίας γιά τήν παρακο-
λούθηση τοΰ έθίμου τών «Αναστεναρίων» στή Μαυρολεύκη Δράμας (19-22
Μαΐου). Πραγματοποίησε, επίσης, έρευνητική άποστολή στή Σαντορίνη μέ άντι-
κείμενο τήν έρευνα τής διατροφής. Τό ύλικό κατέθεσε στό Κέντρο μέ άριθμό ει-
σαγωγής 4524.

Χειρόγραφες Συλλογές

Κατά τό 1996 εισήχθησαν στό Κέντρο τρία νέα χειρόγραφα ποικίλης λαογραφι-
κής ύλης.

1. 4526, Μαρία Ανδρουλάκη, Έρευνήτρια-Μουσικός ΚΕΕΛ, "Οθος, Ό-
λυμπος Κάρπαθος, Λαογραφική άποστολή στή νήσο Κάρπαθο, άπό 8 εως 31 Αύγού-
στου 1996, σχ. 8ο.

Περιεχόμενα: I. Γενικά (ιστορικά, οικολογικά, μεταναστεύσεις κλπ.). II. 'Υλικός βίος. Α' Κατοικία,
έπιπλα, σκεύη, Β' Ένδυμασία. Γ' Τροφές. Δ' 'Επαγγελματικός Βίος (γεωργία, άμπελουργίακ.α.
ποιμενικός βίος, αλιεία, βιοτεχνία, άλλα επαγγέλματα: ύποδηματοποιία - βυρσοδεψία, άσβεστοποιία,
καρβουνοποιία, κατασκευή πίσσας, ζωγραφική). III. Κοινωνικός βίος. Α' Γέννηση κλπ. Β' Γάμος,
Γ' Τελευτή. Δ' Κοινωνική 'Οργάνωση - λαϊκό δίκαιο. Ε' Χαιρετισμοί, όρκοι, προπόσεις, κατάρες,
εύχές, ύβρεις. IV. Πνευματικός βίος. Α' Λαϊκή πίστη καί λατρεία. Β' Μαγεία - δεισιδαιμονία - 'Ε-
πωδές. Γ' 'Αστρολογία - Μετεωρολογία. Δ' Μαντική, Ε' Λαϊκή ιατρική, ΣΤ' Δημώδης ποίηση.
Τραγούδια, δίστιχα, Ζ' Μουσική - χορός, Η' Μύθος 1, Θ' Παραδόσεις (74). ΙΑ' Παροιμίες κλπ. IB'
Έκ τοϋ Γλ(οσσικοΰ θησαυρού (όνόματα διάφορα, τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις), V. "Οργανα -
οργανοπαίκτες. VI. Ηχογραφήσεις - Χάρτες, Φωτογραφίες, πίνακες.

2. 4527, Ζήσης Τζιαμούρτας, πρ. Λυκειάρχης Λαογραφική πινακοθήκη
τών Καραγκούνηδων (ύλικός καί πνευματικός βίος). Καρδίτσα 1996, σχ. 4ο, σελ.
315.
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Περιεχόμενα: Πρόλογος - Εισαγωγικά. Μέρος Α': Ή διαμόρφωση τής κατοικίας, Β' Ενδυμασίες,
Γ' Φαγητά. Δ' Οικιακά σκεύη, Ε' 'Αγροτικά έργαλεϊα. ΣΤ' 'Αργαλειός. Ζ' Τραγούδια (όταν λευ-
καίνουν τά πανιά. Ήθη - έθιμα). Θ' 'Ονομασία ήμερων, μηνών, έποχών. I' Διαίρεση τού 24ώρου.
ΙΑ' 'Αγροτικές άσχολίες. IB' 'Αγροτικά προϊόντα. ΙΓ' θερισμός. ΙΔ' 'Αλωνισμός. ΙΕ' Δημητριακά

- ψωμί. ΙΣΤ' Τρύγος. ΙΖ' Ψάρεμα, ΙΗ' Οικιακά ζώα καί πτηνά, ΙΘ' Λαϊκή 'Ιατρική, Κ' Παιγνί-
δια, ΚΑ' Ποιμενική ζωή. KB' 'Αγοραπωλησίες. ΚΓ' Προγνωστικά καιρού. Β' 'Αρρώστιες τοΰ παι-
διοΰ. Γ' Βάπτιση. Δ' Νανουρίσματα - ταχταρίσματα. Ε' Τά συμβάσματα (άρραβώνες). ΣΤ' Γάμος.
Ζ' Θάνατος. Η\Καλότυχες - Νεράιδες - Μοίρες - Δρίμες. Παγανά - Εύχές - Κατάρες - Τάματα. Θ'
Ή πίστη τών Καραγκούνηδων γιά τις ψυχές κ.ά. δοξασίες. Γ Μαύρη μαγεία. ΙΑ' Τό μάτιασμα. IB'
Λαϊκή λατρεία. ΙΓ' 'Εορτολόγιο (ήθη, έθιμα, δοξασίες), ΙΔ' 'Εορτασμός Άγίου, ΙΕ' Χριστούγεννα

- Πρωτοχρονιά, ΙΣΤ' Θεοφάνεια. ΙΖ' Δωδεκαήμερο (ήθη, έθιμα, τραγούδια), ΙΗ' Δωδεκαήμερο
(Ρογκατσάρια). ΙΘ' Απόκριες. Κ' Σαρακοστή. ΚΑ' Μεγάλη 'Εβδομάδα. KB' Λαμπρή, ΚΓ' Μάιος
(ήθη, έθιμα, τραγούδια, μαντική κ.ά.). ΚΔ' Παιδικά τραγούδια. ΚΕ' Δεισιδαιμονίες. ΚΣΤ' Παροι-
μίες. ΚΖ' Αινίγματα. ΚΗ' Πέτρινα γεφύρια. ΚΘ' Ή παιδεία στά Καραγκουνοχώρια. Λ' Τό κολλη-
γικό καθεστώς. ΛΑ' Τό χωριό Κοσκινά. ΛΒ' Τά παραμύθια στούς Καραγκούνηδες. ΛΓ' Ή Σωτήρα
τοΰ Κουρτινίου. ΛΔ' Τοπωνύμια. ΛΕ' Τό «Μάτι» Αγίων Θεοδώρων Καρδίτσας. ΛΣΤ' Τραγούδια,
'Επίλογος, βιβλιογραφία, ευχαριστίες, βιογραφικά.

Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή. Ή έργασία έχει κατατεθεί καί σέ δισκέτα Η/Υ. Αποτελεί συστη-
ματική καταγραφή μέ τή βοήθεια καί τών έρωτηματολογίων τοΰ Κέντρου, στοιχείων πού άναφέρον-
ται στόν ύλικό, πνευματικό καί κοινωνικό βίο τών Καραγκούνηδων τής περιοχής Παλαμά Καρδί-
τσας. Δικαιοπρακτικά έγγραφα, φωτογραφικό ύλικό καθώς καί βιντεοταινία μέ τήν περιγραφή γεωρ-
γικών έργασιών συμπληρώνουν τό πολύ άξιόλογο ύλικό. Ή έργασία έξάλλου τού κ. Τζιαμούρτα,
συνταξιούχου Λυκειάρχη, μέ άξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα στήν περιοχή του, μέ τή μορφή
πού έχει κατατεθεί, διευκολύνει τήν άποδελτίωσή της στόν Η/Υ.

3. 4528, Βασίλειος Π. Σαρλής, Λαογραφικά βιώματα περιοχής Φενεοΰ
Κορινθίας. Σχήμα 4ο, σελ. 92.

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τήν κατοικία (οικισμός, σπίτι, βοηθητικοί χώροι, έπιπλα καί σκεύη, περι-
γραφή άντιπροσωπευτικοΰ σπιτιού), τήν ένδυμασία, τήν ύπόδεση, τήν κόμμωση, τόν καλλωπισμό,
τήν γεωργική ζωή (καλλιέργεια δημητριακών, άμπελουργία, κηπουρική, δενδροκομία, λινοκαλλιέρ-
γεια, χασισοκαλλιέργεια, βαμβακο-ρυζοκαλλιέργεια καί μεταξοσκωληκοτροφία.

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών έρευνητών

Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα: Ανακοινώσεις σέ Συνέδρια:

1. Γ' ΔιεθνέςΚυπρολογικο Συνέδριο Λευκωσία 16-20 Απριλίου. Θέμα: Άπο
τήν Κυπριακή λαϊκή λατρεία.

2. Γ' Εύρυτανικο 'Επιστημονικά Συνέδριο μέ θέμα «Μνημεία καί. φυσικό πε-
ριβάλλον τής Εύρυτανίας». Καρπενήσι, 17-19 Μαΐου. Θέμα: «Οί Πύργοι τοΰ Καραϊ-
σκάκη καί ή Άποκλείστρα».

Δημοσιεύματα: «Μίμηση καί προφορική φιλολογία έξ άφορμής τών Μεταμορ-
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φώσεων τοΰ Άπουλήϊου, Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών
('Αθήνα 5-7 Νοεμβρ. 1993), 'Αθήνα 1996, σ. 241-323.

Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης: 'Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: 1. Ή Διεθνές Κρητο-
λογικο Συνέδριο, 'Ηράκλειο 9-14 Σεπτεμβρίου. 'Ανακοίνωση: «Πληροφορίες ιδιω-
τικού βίου τών Κρητών άπό ανέκδοτο ύλικό τοϋ Κέντρου Λαογραφίας ττίς 'Ακαδημίας
Αθηνών».

2. Α' Διεθνές Συνέδριο Λαϊκών Δρωμένων» Κομοτηνής, 4-6 'Οκτ. Θέμα:
«Άπό τίς πρώτες προσπάθειες καταγραφής τών Δρωμένων».

3. Β' 'Επιστημονικό Συμπόσιο γιά τήν περιοχή Νιγρίτας Βισαλτίας, Νιγρίτα
17-20 Όκτ. Θέμα: «Μορφές τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού τής περιοχής Βισαλτίας».

4. Γ' Διεθνές Συνέδριο γιά τίς καμπάνες, κουδούνια καί μεταμφιέσεις στόν σύγ-
χρονο κόσμο. Ρέθυμνο 24-27 Όκτ. Θέμα: «Τά κουδούνια σέ έθιμικές έκδηλώσεις».

5. 'Επιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα «Λαογραφία καί Μουσεία», Χανιά 7-8
Δεκεμβρίου. Θέμα: «Γνωριμία μέ τή λαϊκή μας τέχνη».

Λοιπές έκδηλώσεις: 1. Συμμετοχή σέ πολιτιστικές έκδηλώσεις στήν Καλή
Βρύση Δράμας (άνακήρυξη σέ έπίτιμο δημότη τοΰ χωριοΰ) 6-8 'Ιανουαρίου.

2. Μάθημα στό ανοιχτό Πανεπιστήμιο τοΰ Δήμου Θεσσαλονίκης (15 Ίανουαρ.).

3. Μαθήματα σέ σεμινάριο τοΰ ΕΛΚΕΠΑ Δράμας γιά «Στελέχη Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης», Μάρτιος.

4. «Ή λαογραφική διάσταση στό έργο τοΰ Βιζυηνοΰ» Θρακική 'Εστία Θεσ-
σαλονίκης, σέ έκδήλωση προς τιμήν τοΰ όμιλητοΰ, 15 Αύγούστου.

5. 'Ομιλία σέ πολιτιστική έκδήλωση στό Νεοχώρι 'Ηλείας, 6 'Ιουνίου.

6. Μαθήματα στό πλαίσιο τοΰ Προγράμματος έπιμόρφωσης έκπαιδευτικών,
Πειραιάς, Μάρτιος καί Μάιος.

7. 'Ενεργός συμμετοχή (άρθρα σέ έφημερίδες, ραδιοφωνικές έκπομπές, τηλεο-
πτικές έμφανίσεις), στήν όργάνωση τών Άναστεναρίων, τά όποια γιά δεύτερη χρονιά
άρχισαν νά τελούνται καί πάλι στή Μαυρολεύκη Δράμας ύστερα άπό μακρά διακοπή
τους.

Δημοσιεύματα:

Ό Μέγας Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση. Σερραικά Χρονικά, τ. 12 (1996),
σ. 5-42.

2. Λαϊκά δρώμενα καί τό άρχειακό ύλικό τοΰ Κέντρου Λαογραφίας τής Ακα-
δημίας Αθηνών. Πρακτικά Α' Συνεδρίου Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομοτηνής,
Αθήνα 1996, σ. 97-120.

«Τζαμάλα». "Ενα εύεργετικό δρώμενο στή Θράκη. Θεατρικό περιοδικό Δρώ-
μενα, άρ. 15 (Μάιος 1996 ),"σ. 147-149.
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Επίκαιρα άρθρα λαογραφικού περιεχομένου στις εφημερίδες «Κρητικά Νέα»
καί «Ήχώ» τής Δράμας. Επιμέλεια έκδοσης: Φοίβου Άνωγειανάκη, Τό κουδούνι,
έκδ. Μουσείου Έλληνικών Μουσικών 'Οργάνων.

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη:

'Ανακοινώσεις σέ συνέδρια:

1. Διεθνής 'Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης καί Παράδοσης. 'Ιστορικό καί Εθνολο-
γικό Μουσείο, 19 Μαρτίου 1966. Θέμα: «Ή Λαογραφία καί ή επιτόπια έρευνα.
Παρόν καί προοπτικές».

2. Συνέδριο μέ θέμα: Ή ναυτική 'Ιστορία καί Ναυπηγική Τέχνη άνά τούς αιώνες
στις Βόρειες Σποράδες, Σκόπελος 18-19 Μαΐου 1996. Θέμα: «Ναυτικός βίος καί
ναυπηγική τέχνη στή λαϊκή παράδοση τών Βορείων Σποράδων».

3. Συμπόσιο μέ θέμα «Λογοτεχνία καί λαϊκή παράδοση», Τσαγκαράδα Πηλίού
25-26 Μαΐου 1996. Όργαν. Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Θέμα: Λαο-
γραφία καί ήθογραφία στά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα».

4. Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα 8-10 Νοεμβρίου 1996: Διοργάνωση
Φ.I.A.Ο.Σ. Τρικάλων. Θέμα: «Οί 'Ασπροποταμίτες στήν περιοχή τών Φαρσάλων».

Δημοσιεύματα:

1. Διατροφή καί 'Υγεία. Γενικές παρατηρήσεις, περ. Παράδοση καί Τέχνη, άρ.
27, Μάιος-Ίούνιος 1996, σ. 10-11.

2. «Μέτρα καί ζύγια τής ελληνικής παράδοσης», έκδ. τοΰ Λαογραφικοΰ 'Ιστορι-
κού Μουσείου Λάρισας. 'Οδηγός τΐίς Εκθέσεως, Λάρισα 1996.

3. Ή τυποβαφική στόν εύρωπαϊκό χώρο. Συμβολή στήν ιστορία τΐίς Τεχνολογίας
(17ος-19ος αιώνας), Πρακτικά 'Επιστημονικής Συνάντησης μέ θέμα: Τά έλληνικά
σταμπωτά, 18ος-20ός αιώνας, Λάρισα 1996.

4. «Παράδοση καί ιστορική πραγματικότητα. Ή περίπτωση τοΰ Γεωργίου Σα-
κελλίωνος», Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου «Κισσός-Ρήγας Φεραίος», 'Αθήνα 1996.

5. «Οί παραδόσεις γιά τόν Μεγαλέξανδρο στήν περιοχή τοΰ'Ολύμπου», Πρακτι-
κά τοΰ Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου «Ό "Ολυμπος στούς αιώνες», 1996.

6. Ή λαογραφία τής Σκοπέλου, περ. «Επτά Ημέρες» τής Καθημερινής, Αύγ.

1996.

Διάφορα άρθρα σέ έφημερίδες (Βήμα Ταξίδια, άρ. 8, 2.6.1996), πρόλογοι σέ έκ-
δόσεις (π.χ. Πρόλογος στό 'Ημερολόγιο τοΰ 1996 τοΰ Συλλόγου τών Ύπαταίων 'Α-
θηνών μέ θέμα: Ή 'Υφαντική στήν Υπάτη).

Διδακτικό έργο:

Διδασκαλία στούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήματα Φιλολογίας,
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Φ.Π.Ψ. καί Άρχαιολογικό-Ίστορικό) τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών τοΰ μαθήματος τής
Λαογραφίας κατά το χειμερινό καί εαρινό εξάμηνο, ώς εκλεγμένη Λέκτωρ Λαο-
γραφίας.

Ό Διευθύνων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ, Ερευνητής Α'

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1997

Κατά τό διάστημα άπό 1 'Ιανουαρίου μέχρι 7 Μαίου 1997 διηύθυνε τό Κέντρο
μέ απόφαση τις 'Ακαδημίας 'Αθηνών ό 'Ερευνητής Α' βαθμίδας Άγγελος Δεύτε -
ραΐος, ό όποιος καί παρέδωσε τό σχετικό ύλικό τοΰ γραφείου Διευθύνσεως στήν έκλε-
γμένη έκ νέου Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Ή νέα Διευθύντρια
διορίστηκε μέ τριετή θητεία μέ τήν ύπ' άριθμόν 131.1/Β2/546α άπόφαση τοΰ 'Υπουρ-
γού 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων πού έκδόθηκε στις 2.5.1997 στό ΦΕΚ άρ.
66, ορκίστηκε ενώπιον τοΰ Γραμματέως τίς Ακαδημίας Αθηνών κ. Ν. Ματσανιώ-
τη τήν 7-5-1997 καί άνέλαβε τά καθήκοντά της.

Κατά τή διάρκεια τοΰ 1997 τό Κέντρο Λαογραφίας εισήλθε σέ τροχιά πλήρους
άναδιοργάνωσης τών λειτουργιών του μέ τή βοήθεια τοΰ Προγράμματος «'Εκσυγχρο-
νισμός καί Άνάπτυξη τής Βιβλιοθήκης-Άρχείου» του, τό όποίο είχε επιτύχει κατά
τό έτος 1995 μετά άπό πρόταση τής τότε διευθύντριας Αικατερίνης Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη. Ή υλοποίηση τοΰ έν λόγω προγράμματος άρχισε κατά τό 1996 καί στις 27
Νοεμβρίου τοΰ 1997 έγινε ένώπιον τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικ.
Ματσανιώτη, τοΰ Αντιπροέδρου της καί Προέδρου τής 'Επιτροπής 'Ερευνών κ. 'Α-
γαπητού Τσοπανάκη, τοΰ Αντιπροέδρου της καί Προέδρου τγις 'Επιτροπής 'Ερευ-
νών κ. Αγαπητού Τσοπανάκη, τοΰ Προέδρου ττς 'Εφορευτικές 'Επιτροπής κ. Μεν.
Παλλαντίου, τοΰ 'Επόπτη τοΰ Κέντρου καί 'Υπευθύνου τοΰ Προγράμματος κ. Πάνου
Λιγομενίδη καί τών Μελών τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου, εκπροσώπου
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου τοΰ 'Επιστ. Προσωπικοΰ
τής Ακαδημίας κ. Μεν. Χριστοπούλου καί έρευνητών άπό άλλα Κέντρα τής Ακαδη-
μίας, ή παρουσίαση τοΰ ετησίου άπολογισμοΰ του. (Βλ. πλήρη έτήσια άπολογιστική
έκθεση τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου σελ. 383-389).

Τό Κέντρο κατά τό 1996 άπέκτησε δική του Στέγη μέ τή δωρεά σ' αύτό άπό τό
"Ιδρυμα Βουδούρη κτηρίου επί τής όδοΰ Ήπίτου 3α. Ή μεταστέγαση ύπαρξε αίτημα
τοΰ Κέντρου κατά τό 1995, τό όποίο μέ συντονισμένες προσπάθειες τής Διευθύντριας
Αίκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τίίς 'Εφορευτικής 'Επιτροπές καί τοΰ τότε Προέδρου
τής Ακαδημίας Αθηνών κ. Γιάγκου Πεσμαζόγλου ικανοποιήθηκε. Κατά τό έτος
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1997 ολοκληρώθηκε ή Προμελέτη άποκαταστάσεως τοϋ κτηρίου καί ήδη ή Διοίκηση
τής 'Ακαδημίας προχωρεί στήν άνάθεση συντάξεως τής οριστικής Μελέτης γιά τήν
προκήρυξη σχετικοΰ διαγωνισμού.

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

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

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

Μουσική Συλλογή

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

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

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

Δημοσιεύματα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιέχει: 19 έγχρωμες φωτογραφίες αναφερόμενες στόν κτηνοτροφικό βίο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κείμενο πού συνοδεύει ομότιτλο ντοκυμαντέρ σέ 1 κασέτα video.

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

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

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

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

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

Περιέχει: 22 διηγήματα λαογραφικού περιεχομένου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γάμο καί τή μαντική.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου.

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

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

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

Περιέχει: "Εθιμα γάμου καί σχετικά τραγούδια.

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

Περιέχει: Τραγούδια καί ειδήσεις γιά τήν καραγκούνικη φορεσιά.

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

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

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

Περιέχει: Περιγραφή τοΰ γάμου (μέ παρεμβολή τραγουδιών).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιέχει: Πληροφορίες γιά τόν γεωργικό βίο.

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

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

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

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

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

Περιέχει: περιγραφή τοϋ πανηγυριοΰ.

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

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

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

Περιέχει: σχετικές μέ το γάμο περιγραφές.

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

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

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

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

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

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

Περιέχει: Πληροφορίες γιά τροφές καί ποτά.

66. 459-3, Πηγή Γεωργοπούλου, "Ελενα Πατεινάρ η, Σπυρί-
δων Σ α γ ι ά ν ν η ς, φοιτητές Παν/μίου Θεσσαλίας. Συλλογή λαογραφικών στοι-
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χείων άπο τήν Άνακασιά. Βόλος 1992, σχ. 4ο, σελ. 18. (Καταθέτης: Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια ΚΕΕΛ).

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

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

Περιέχει: Ειδήσεις γιά τό γεωργικό βίου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'Επαινοι Συλλογέων λαογραφικού Ύλικοΰ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ο επόπτης
ΠΑΝΟΣ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

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

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

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

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε 'Αντιπρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι,

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

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

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

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

Ή Διευθύντρια τοΰ Κέντρου, Κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, θά σάς
ενημερώσει λεπτομερώς γιά τήν εσωτερική άνασυγκρότηση τοΰ ΚΕΕΛ, τίς σχέσεις
τοΰ Κέντρου μέ ομοειδή 'Ιδρύματα στήν 'Ελλάδα καί τό εξωτερικό, τά νέα προ-
γράμματα Λαογραφικής 'Ερεύνης, συνεργασίας καί δραστηριοτήτων, καθώς καί γιά
τίς άναδυόμενες προοπτικές στή λειτουργία, τίς δραστηριότητες καί τίς έπιστημονι-
κές καί πολιτιστικές σχέσεις τοΰ ΚΕΕΛ.



383 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1997

'Εγώ θά ήθελα, μέ πολύ λίγα λόγια (πού ίσως περιττεύουν), νά περιοριστώ στήν
διαπίστωση ότι στήν λειτουργία τοΰ Κέντρου αναπτύσσεται ενα πνεΰμα άναγεννή-
σεως, ένθουσιασμοΰ καί συνεργασίας. Πριν κάμποσο καιρό, ή λειτουργία τοΰ Κέν-
τρου θύμιζε λίγο-πολύ τήν περίφημη λιθογραφία τοΰ Martin Escher «ανεβαίνοντας
καί κατεβαίνοντας», όπου καλόγεροι ανεβαίνουν μέ κόπο άτέλειωτες σκάλες, καί όμως
βρίσκονται πάντα πίσω στό σημείο έκκίνησής τους. "Ισως τώρα αναπτύσσεται μια
κινητικότητα προς εύρυθμη λειτουργία, καί αύτό οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στήν
άκαταπόνητη καί εύρηματική νέα Διευθύντρια τοΰ Κέντρου, στή συνεργασία τών
περισσοτέρων έρευνητών τοΰ Κέντρου, άλλά καί στόν ενθουσιασμό καί τήν φιλερ-
γία τών νεαρών, κυρίως συμβασιούχων, οί όποιοι, θα ελεγα, ότι έπελέγησαν μέ με-
γάλη επιτυχία.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Γαμήλιες στρατηγικές καί σύμβολα στούς ποιμενικούς πληθυσμούς»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα των Έρευνητών του ΚΕΕΛ, 1997

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια

Συνέδρια:

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

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

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

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

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

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

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

3. Διάφορα άρθρα σέ έφημερίδες καί περιοδικά.

Διδασκαλία:

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

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

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

"Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Ερευνήτρια Α'

Συνέδρια: Συμμετοχή

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

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

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

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

Γεώργιος Ν. Αίκατερινίδης, Ερευνητής Α'

Συνέδρια:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ελευθέριος Άλεξάκης, 'Ερευνητής Α'

Συνέδρια:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4997)..

Ελένη Ψυχογιοΰ, Ερευνήτρια Β'

Συνέδρια:

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

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

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

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

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

'Αλίκη Παληοδήμου

Διδασκαλία:

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

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

Μιράντα Τερζοπούλου

Συνέδρια:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Αλλη δραστηριότητα :

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

Παναγιώτης I. Καμηλάκης

Συνέδρια:

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

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

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

Συνέδρια:

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

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΤΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΕΕΛ)

1. 'Υλικοτεχνική υποδομή

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

2. Δημιουργία Βάσεων δεδομένων

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

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

Ειδικότερα:

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

1) Βάση δεδομένων τραγουδιών

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

2) Βάση παραμυθιών:

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

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

3) Βάση παραδόσεων

'Αντίστοιχα μέ τά παραμύθια παρέχεται ή δυνατότητα καταχώρησης κειμένων

παραδόσεων, βοηθητικών στοιχείων άλλά καί σάρωσης χειρογράφων.

4) Βάση παροιμιών-άίνιγμάτων

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

5) Βάση ύλικοΰ βίου

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

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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

6) Βάση μουσικών χειρογράφων

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

7) Βάση κινηματογραφικών ταινιών

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

8) Βάση μουσειακών αντικειμένων

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

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

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

10) Βάση φωτογραφιών (Φωτοθήκης)

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

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

1 ) Βάση φυσικών προσώπων

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

2) Βάση τοπωνυμίων

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

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

3J Βάση χρηστών

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

έρευνητές.

4) Βάση εξοπλισμού

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

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

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

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

Παραμύθια

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

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

Στόν τομέα ηλεκτρονικής άρχειοθέτησης τών παραμυθιών πραγματοποιήθηκε:
1. Μεταφορά, φωτοαντιγραφή ή σάρωση τών δελτίων τοΰ άνεκδότου καταλόγου
τοΰ έλληνικοΰ παραμυθιού τοΰ Γ. Α. Μέγα (20.000 δελτία) άπό τήν συνεργά-
τρια τοΰ Κέντρου μέ σύμβαση έ'ργου Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, (σέ συνερ-
γασία μέ τόν έπίσης συμβασιούχο φιλόλογο Νεκτάριο Καλαϊτζή).
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3. Διαμόρφωση βάσης δεδομένων γιά τά άνέκδοτα δελτία τοΰ Γ. Α. Μέγα, όπου ει-
σήχθησαν 1.499 δελτία.

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

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

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

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

"Ασματα

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

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

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

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

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

Μουσική

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

"Εγινε ή μουσική καταγραφή καί έπεξεργασία 42 μελωδιών.

'Έγινε τό γύρισμα 52 ταινιών γιά τή συντήρησή τους.

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

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικός Βίος

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

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

Παράλληλα:

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

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

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

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

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



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1998

405

Τακτικές αποστολές τοΰ Κέντρου

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

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

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

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

Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους έκτελέστηκαν οί έξής έντεταλμένες άποστολές:

Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα

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

'Ελευθέριος Άλεξάκης

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

'Ελένη Ψυχογιού

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

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

Μιράντα Τερζοπούλου

Λαογραφική άποστολή στό νομό "Εβρου.

Παναγιώτης Καμηλάκης

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

Αλίκη Παληοδήμου

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

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

Βασιλική Φάτση

Λαογραφική άποστολή στο νομό Μαγνησίας.

Έπ* ευκαιρία αποστολές

'Ελευθέριος 'Αλεξάκης

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

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

Ελένη Ψυχογιοΰ

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

2. Κατά τό διήμερο (23-24/6/1998) πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στό Λαύριο
'Αττικής οπού παρακολούθησε καί κατέγραψε έθιμα καί τραγούδια σχετικά μέ
τόν Κλήδονα, μέ τή συνεργασία τής μουσικολόγου συμβασιούχου συνεργάτριας
τοΰ Κέντρου "Αννας Μαρίας Γιαννακοδήμου). Τό ύλικό πού συγκεντρώθηκε πε-
ριέχεται σέ δύο 90άλεπτης διάρκειας κασέτες μαγνητοφώνου, 150 φωτογραφίες
καί μία 90άλεπτης διάρκειας ταινία video.
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3. Κατά τή διάρκεια τής πενθήμερης ερευνητικής άδειας άπο 20/7/98 πραγματο-
ποίησε «έπ' ευκαιρία» άποστολή στό χωριό Φανάρι 'Ανδρίτσαινας τοϋ 'ίδιου νο-
μού, προκειμένου νά παρακολουθήσει και νά καταγράψει τό ήλιολατρικό πανηγύρι
τοΰ Προφήτη 'Ηλία. Τό ύλικό πού συγκέντρωσε κατέγραψε σέ δέκα 90άλεπτες
κασέτες μέ ήχογραφημένες συνεντεύξεις, τή θεία λειτουργία καί τό γλέντι καί
150 περίπου φωτογραφίες. Κατά τή διάρκεια τής τριήμερης άδειας άπό 19/11/
1998 πραγματοποίησε «έπ' εύκαιρία» άποστολή στή νήσο 'Αμοργό τοΰ νομοΰ
Κυκλάδων προκειμένου νά συμμετάσχει καί νά καταγράψει τό πανηγύρι τής «Πα-
ναγίας τής Χοζοβιώτισσας».

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

Παν. Καμηλάκης

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

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

'Αλίκη Παληοδήμου

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

Αιτήσεις έρευνητών γιά χρήση ύλικοΰ τοΰ Κέντρου

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

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

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

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

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

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

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

Χειρόγραφες Συλλογές 1998

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

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

Περιεχόμενα: Περιγραφές, καταγραφές γιά δρώμενα καί φωτογραφικό ύλικό.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιεχόμενα: Φωτοτυπίες 110 τραγουδιών καί βιβλιογραφικό κατάλογο.

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

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

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

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

Περιεχόμενα: Περιγραφές, ονοματολόγια, σχεδιαγράμματα, τραγούδια.

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

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

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

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

Περιεχόμενα: Περιγραφή σύγχρονου άστικοΰ γάμου καί φωτοτυπίες 5 φωτογραφίες.

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

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

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

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

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

Περιεχόμενα: Περιγραφές τοϋ γάμου.

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

Περιεχόμενα: Περιγραφή τοϋ γάμου μέ μορφή έρωτήσεων - απαντήσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. 4626, Μαρία Δημητρίου. Ό γάμος στό χωριό μου Άκάκι Λευκωσίας,
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1993, σχ. 4ο, σελ. 24. (Καταθέτης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δ/ντρια
τοϋ Κέντρου).

Περιεχόμενα: "Εθιμα και περιγραφές.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιεχόμενα: Περιγραφή τοπικού γάμου

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

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

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

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

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

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

Περιεχόμενα: 6 παραμύθια καί 12 παραδόσεις.

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

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

Περιεχόμενα: Κυρίως τοπωνύμια καί τραγούδια.

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

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

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

Περιεχόμενα: 'Αναλυτικές περιγραφές μέ φωτογραφίες καί σχέδια.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιεχόμενα: 364 βιβλιογραφικά λήμματα.

Έπαινοι Συλλογέων Λαογραφικού ύλικοΰ (1998)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Α' "Επαινος μέ χρηματική άμοιβή 300.000 δραχμών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κινηματογραφικό τμήμα

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

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

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

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

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

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

1. Τακτοποίηση τοΰ καταλόγου τής Βιβλιοθήκης.

2. Τοποθέτηση νέων δελτίων στόν κατάλογο τής Βιβλιοθήκης.

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

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

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

Συνεργασία μέ έκπαιδευτικά 'Ιδρύματα

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

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

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

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

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

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



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ TOT ΕΤΟΤΣ 1998

423

Εκδόσεις τοϋ Κέντρου

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

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

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

Προετοιμάζεται γιά έ'κδοση

1. Ό Β' τόμος τών Δημοτικών τραγουδιών.

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

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

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

Εσωτερικός Κανονισμός τοΰ Κέντρου

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

Κτίριο

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

Συμμετοχή τοΰ Κέντρου σέ εκδηλώσεις

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

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

Έξωυπηρεσιακή δραστηριότητα τών έρευνητών
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

'Ανακοινώσεις - ομιλίες

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

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

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

Παλαιά Βουλή, 14 'Ιουνίου.

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

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

6. Στό Α' Διεθνές Σιφναϊκό Συνέδριο» Σίφνος 25-28 'Ιουνίου, έλαβε μέρος στις



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1998

425

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

Δημοσιεύματα:

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

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

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

Διδακτικό έργο

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

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

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

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

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

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

"Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα

'Ανακοινώσεις:

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

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

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

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

Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης

'Ανακοινώσεις - 'Ομιλίες

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

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

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

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

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

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

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

Δημοσιεύματα

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

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

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

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

Λοιπή δραστηριότητα

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

Τιμητικές Διακρίσεις

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

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

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

Ελευθέριος Άλεξάκης

Ανακοινώσεις

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

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

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

Άλλη δραστηριότητα:

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

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

Ελένη Ψυχογιού

Ανακοινώσεις - 'Ομιλίες

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

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

Άλλες δραστηριότητες:

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

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

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

Μιράντα Τερζοπούλου

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

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

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

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

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

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

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

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

9/6/98.

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

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

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

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

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

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

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

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

Παναγιώτης Καμηλάκης

'Ανακοινώσεις σέ συνέδρια:

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

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

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

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

'Ομιλίες:

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

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

Δημοσιεύματα:

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

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

'Αλίκη Παλαιοδήμου

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

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

Λουΐζα Καραπνδάκη

'Ανακοινώσεις:

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

Δημοσιεύματα:

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

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

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

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

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

Διάλεξη :

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

Δημοσιεύματα:

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

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

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

Προγραμματισμός

Με άπόφαση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου:

1. Προκηρύχθηκε άνοιχτός διαγωνισμός γιά:

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

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

2. Προγραμματίζεται ή παραγωγή πολυμεσικών έκδόσεων9.

Ή προπαρασκευή τών πολυμεσικών έκδόσεων (CD ROM) στηρίζεται στις

ακόλουθες δυνατότητες μέ τή βοήθεια τής τεχνολογίας:

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

— Μουσική έπένδυση.

— Προβολή τοΰ περιεχομένου.

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

•— Μεγέθυνση εικόνων, χειρογράφων κλπ.

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

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

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

~ Ειδικότερα θέματα τά όποια έπεξεργάζεται τό ΚΕΕΛ:

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

ΕΙσαγωγικά

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

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

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

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

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

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

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

2. Ή καλή

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

3. Ή έξυπνη καί δραστήρια.

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

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

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

5. Ή γυναίκα ώς μητέρα.

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

6. Ή γυναίκα ώς μητρυιά.

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

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

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

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

Συμπεράσματα.

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

β) Ό Μέγας 'Αλέξανδρος στή λαϊκή παράδοση

Α. Κείμενα

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

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

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

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

5. 'Ιδιαίτερη άναφορά στό Θεόφιλο.

6. Λογοτεχνική δημιουργία έμπνευσμένη άπό τόν Μεγαλέξανδρο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ή Παναγία στά Παραμύθια.

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

4. Ή Παναγία στις παροιμίες.

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

6. Τό Μοιρολόγι τής Παναγίας.

7. 'Επίθετα τής Παναγίας.

'Οπτικοακουστικό ύλικό

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

2. Μοιρολόγι τής Παναγίας (μαγνητοφωνημένες παραλλαγές).

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

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

στ) Παραδοσιακό Παιδικό Παιχνίδι

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

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

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

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

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

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

Επιμέλεια: Παναγιώτης Καμηλάκης, Έρευνητής Β' τοΰ Κέντρου, σέ συνερ-
γασία μέ τήν φιλόλογο βιβλιοθηκονόμο (μέ σύμβαση) 'Αφροδίτη Σαμαρά.
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Τήν πρώτη Μαρτίου τοΰ 1998 απεβίωσε ό ακαδημαϊκός Μανόλης Χατζηδάκης,
Μέλος τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου. Ή Διευθύντρια καί οί 'Ερευνη-
τές τοΰ Κέντρου παρέστησαν στή νεκρώσιμη άκολουθία καί κατέθεσαν στεφάνι. Ώς
έλάχιστο δείγμα τιμής προς τόν έκλιπόντα δημοσιεύεται φωτογραφία του καί σύντο-
μη βιογραφία - έργογραφία του.

Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1998 άπεβίωσε ό Πρωτοψάλτης τής Μητροπόλεως 'Αθηνών
καί συνταξιούχος έρευνητής-μουσικός τού Κέντρου Σπυρίδων Περιστέρης. Στή νε-
κρώσιμη άκολουθία έκ μέρους τοΰ Κέντρου παρέστησαν πολλοί 'Ερευνητές, έκφωνή-
θηκε επικήδειος άπό τή Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη ό όποιος δη-
μοσιεύεται εδώ καί κατατέθηκε στεφάνι.

Μανόλης Χατζηδάκης (1909-1998)1

Ό Μανόλης Χατζηδάκης γεννήθηκε στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1909. Σπού-
δασε στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών καί ειδικεύτηκε στή Βυζαντινή
καί ισλαμική τέχνη στή Δυτική Εύρώπη (φροντιστήρια τοΰ Gabriel Miller καί An-
dré Grabar, τοΰ ίσλαμολόγου Ernst Kühnel, τοΰ άρχαιολόγου Gerhard Roden-
waldt καί τοΰ μεσαιωνολόγου Friedrich Gerke).

Διηύθυνε άπό τό 1941 ώς τό '1973 τό Μουσείο Μπενάκη, στήν άνάδειξη καί τόν
έμπλουτισμό τοΰ όποιου συνέβαλε ποικιλοτρόπως (εκθέσεις, έκδόσεις επιστημονι-
κών καταλόγων, διαλέξεις).

Το 1943 διορίστηκε στήν 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία ώς Προϊστάμενος ττίς 1ης
'Εφορείας Βυζαντινών άρχαιοτήτων πού περιλάμβανε ολόκληρη τή Στερεά 'Ελλάδα.
Τό 1952 άνέλαβε τήν τακτοποίηση τού Μουσείου Ζακύνθου καί καρπός τής ένασχο-

1. Τά στοιχεία έχουν ληφθεί κατά κύριο λόγο άπό άρθρο - ομιλία τοϋ Παναγιώτη Λ. Βο-
κοτόπουλου, Μανόλης Χατζηδάκης, Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα στόν Μανόλη Χατζηδάκη, τ. I,
Δημοσ. 'Αρχαιολογικού Δελτίου, άριθμ. 46, 'Αθήνα 1991.
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λήσεώς του ύπήρξε ή συντήρηση καί έκθε-
ση ένός άπό τά σημαντικότερα σύνολα βυ-
ζαντινών εικόνων στήν Ελλάδα. Τό 1954
καί 1956 μέ τήν άείμνηστο Στυλιανό Πε-
λεκανίδη άνέλαβε τήν καταγραφή τών κει-
μηλίων τοΰ 'Αγίου "Ορους, ή όποία συνε-
χίστηκε πολύ άργότερα άπό τήν 'Εφο-
ρεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Χαλκιδι-
κής καί 'Αγίου "Ορους.

Έν τω μεταξύ ό Μανόλης Χατζηδά-
κης είχε έπιβληθεϊ μέ τά δημοσιεύματα καί
τήν επιστημονική του παρουσία ώς αύθεν-
τία στόν τομέα της μεταβύζαντινής ζωγρα-
φικής.. 'Ανέλαβε τήν καταγραφή καί κα-
τάταξη της Συλλογής Εικόνων τοΰ Έλλη-
νικοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μετα-
βυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας καί τοΰ
έκει ναού τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων. Ό Κατάλογος τής Συλλογής εϊναι
τρανή άπόδειξη τής ποιότητας τής έργασίας αύτής.

Τό 1950 ό Μανόλης Χατζηδάκης διαδέχθηκε τόν Γεώργιο Σωτηρίου στή Διεύ-
θυνση τοΰ Βυζαντινού Μουσείου καί έργάσθηκε γιά τήν άναδιοργάνωσή του. Μέ τήν
ίδρυση Διεθνοΰς Φωτογραφικού 'Αρχείου Βυζαντινής Τέχνης ό Μανόλης Χατζηδά-
κης έπεδίωξε νά καταστήσει τό Βυζαντινό Μουσείο διεθνές Κέντρο έρευνών. "Ομως
μετά τήν άποχώρησή του άπό τό Μουσείο τό 1967 τό πρόγραμμα αύτό άτόνησε. Πρό-
φθασε όμως νά ιδρύσει αρτια εξοπλισμένο «Κεντρικό Εργαστήριο Συντηρήσεως καί
'Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών καί Ψηφιδωτών» μέ δραστηριότητα σέ ολόκληρο τόν
έλληνικό χώρο άλλά καί έκτος αύτοΰ (Σινά, Κύπρο). Ύπήρξε έπίσης εμπειρογνώ-
μων τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων γιά τήν άναστήλωση τού Παναγίου Τάφου.

'Οργάνωσε τή μεγάλη Διεθνή "Εκθεση Βυζαντινής Τέχνης στό Ζάππειο τό
1964 ύπό τήν αιγίδα τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

Τό 1976 έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στήν όργάνο^ση τού ΙΕ' Διεθνοΰς Συνεδρίου
Βυζαντινών Σπουδών στήν Κύπρο.

Τό 1980 ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έξέλεξε τόν Μανόλη Χατζηδάκη τακτικό Μέλος
της. 'Οργάνωσε τήν ευρετηρίαση τών βυζαντινών τοιχογραφιών ττς Ελλάδος στό
πλαίσιο εύρύτερου προγράμματος έκδόσεως συντάγματος τών βυζαντινών τοιχογρα-
φιών ύπό τήν αιγίδα τής Διεθνοΰς Ενώσεως 'Ακαδημιών. Έπίσης ώς Πρόεδρος τής

Ό αείμνηστος Μανόλης Χατζηδάκης
(1909 - 1998)
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'Οργανωτικής 'Επιτροπής τής 'Εκθέσεως Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης
πού έ'γινε στό Παλαιό Πανεπιστήμιο τό 1985 ύπήρξε ή ψυχή τής έκθέσεως.

Ώς Μέλος τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών έπί πολλά έτη παρακολούθησε μέ ένδιαφέρον καί
ενεργό συμμετοχή τίς έξελίξεις στό Κέντρο καί ή βοήθειά του σέ κρίσιμες φάσεις τής
πρόσφατης ιστορίας του, ύπήρξε πολύ σημαντική. Ό θάνατος του δημιούργησε αισθη-
τό κενό ιδιαίτερα σέ μιά περίοδο άναδιοργάνωσης τοΰ Κέντρου μέ τή μεταστέγασή
του, τή συντήρηση καί έκθεση τής Μουσειακής Συλλογής του, τήν άντιγραφή καί
διάσωση τοΰ Μουσικού του 'Αρχείου. Ή σοφή συμβουλή καί ύπόδειξη σέ κρίσιμες
άποφάσεις θά λείψει στό Κέντρο.

Πληθωρικός στήν ύπηρεσιακή του δραστηριότητα καί στή συγγραφική του πα-
ραγωγή, πρόθυμος νά συνεργαστεί καί νά καθοδηγήσει μέ τήν άγάπη δασκάλου πρός
μαθητή τούς νεότερους, ζεστός καί φιλικός άλλά καί ειλικρινής καί θαρραλέος στήν
έκφραση τών άπόψεών του, άφησε άγαθές άναμνήσεις σά πληθώρα έρευνητών.

'Εργογραφία του έχει δημοσιευθεί στόν τόμο «Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα στόν
Μανόλη Χατζηδάκη», τ. 1, 'Αθήνα 1991, σ. 8-23 άπό τήν έρευνήτρια τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ.
'Ιωάννα Μπίθα καί συμπληρωματική βιβλιογραφία (1991-1998) άπό τήν ΐδια στό
Bibliographie de l'Art Byzantine et Postbyzantin. La Contribution Greque,
Athenes 1996, σ. 137-137.

Αιωνία του ή Μνήμη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΤΜΕΡΟΤ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΥΝΤΡΙΑ TOT Κ.Ε.Ε.Λ.



ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

«Άνήρ εύέκτης, θεωρητικής μουσικής παιδείας εύμοιρήσας, φιλόκαλλος ών καί
σεμνός τοις τρόποις, ... πολλά τών τοϋ δήμου ασμάτων έκ πάσης τής 'Ελλάδος έρευ-
νητής γενόμενος έν τή τών 'Αθηναίων 'Ακαδημία συνελέξατο καί μουσικοΐς σημείοις
κατέγραψεν ... καί έκδιδούς έργα εύκαρπα, τής δέ μουσικής άρετής άριστος κάτοχος
έγένετο...».

Είναι λόγια τοΰ ψηφίσματος τοΰ Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών κατά τήν ανα-
γόρευση τοΰ Σπυρίδωνος Περιστέρη ώς ε-
πιτίμου διδάκτορος.

Ό Σπυρίδων Περιστέρης μυημένος έξ
άπαλών ονύχων στή μουσική καί ειδικό-
τερα τήν παραδοσιακή έλληνική μουσική, υ-
πηρέτησε 22 χρόνια στό Κέντρο 'Ερεύνης
τής 'Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών (άπό τό 1951 ως τό 1973),
όπότε συνταξιοδοτήθηκε. 'Αλλά καί μετά
τή συνταξιοδότησή του εξακολούθησε νά
εργάζεται στό Κέντρο γιά τήν έκδοση ένός
νέου τόμου μέ τραγούδια τοϋ νησιωτικού

χώρου. Στό Κέντρο Λαογραφίας έργάστη-

Ό αείμνηστος Σπύρος Περιστέρης , * <>. / ~ λ/γ - » α

' r ' κε για τή οημιουργια του Μουσικου Αρ-

χείου μέ τήν καταγραφή σέ ειδικές έθνομουσικολογικές άποστολές, κάτω άπό ιδιαί-
τερα άντίξοες συνθήκες, τής μουσικής αύθεντικών δημοτικών τραγουδιών άπό πολ-
λές περιοχές τής ήπειρωτικής καί τής νησιωτικής 'Ελλάδος. Τό ύλικό αύτό καθώς
καί άλλο πού συγκεντρώθηκε στό Κέντρο άπό τούς έρευνητές του κατέγραψε καί με-
τέφερε στό πεντάγραμμο (περισσότερες άπό 1500 μελωδίες).

Τίς γνώσεις καί τήν έμπειρία του άπό τίς έπιτόπες έθνομουσικολογικές έρευνές
του άποτύπωσε στις μελέτες του, πού δημοσιεύτηκαν στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου.
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'Αναφέρω τήν άξιόλογη μελέτη του για τον έπτάσημο ρυθμό. 'Επιμελήθηκε τήν έκ-
δοση ένός λευκώματος τριών έπετειακών δίσκων για τά 150 χρόνια άπό τήν έναρξη
τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 καί μαζί μέ τόν άείμνηστο Γεώργιο Σπυριδάκη έξέδω-
σαν έναν ογκώδη τόμο 360 σελίδων μέ δημοτικά τραγούδια καί δίσκους. Ό τόμος
επανεκδίδεται σήμερα άπό τό Κέντρο καθώς καί οί δίσκοι πυκνής έγγραφής (CD)
καθώς άποτελοΰν βιβλίο άναφοράς τών έθνομουσικολόγων όλου τού κόσμου καί βοή-
θημα γιά τούς φοιτητές τών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών.

'Αξιομνημόνευτη εϊναι έπίσης ή συλλογή 66 ελληνικών δημοτικών τραγουδιών
μέ τίτλο «Δημοτικά Τραγούδια 'Ηπείρου καί Μορηα», πού έξέδωσε τό 1949 σέ βυ-
ζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία.

Ό Σπυρίδων Περιστέρης πίστευε καί ύποστήριζε τή συνέχεια τής 'Ελληνικής
Μουσικής άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα. "Ετσι κατά τήν άναγόρευσή του σέ
έπίτιμο διδάκτορα στό Τμήμα Μουσικών Σπουδών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών ιεράρ-
χησε τήν έλληνική μουσική ώς έξής:

«Ή πρώτη εϊναι ή 'Αρχαία 'Ελληνική Μουσική, ή τροφός τής παγκοσμίου μου-
σικής Τέχνης, ή δεύτερη είναι ή Βυζαντινή Μουσική, τής οποίας οί ρίζες άνιχνεύονται
στήν άρχαία έλληνική μουσική (μουσικά γένη, μουσικές κλίμακες, ρυθμοί καί άλλα
μουσικά χαρακτηριστικά καί τρίτη ή Δημοτική μας Μουσική, τά δημοτικά μας τρα-
γούδια».

Ό Παπαδιαμάντης έγραφε: «Ή βυζαντινή μουσική εϊναι τόσον έλληνική, όσον
πρέπει νά εϊναι. Ούτε ήμεΐς τήν θέλομεν ούτε τή φανταζόμεθα, ώς αύτήν τήν μουσι-
κήν τών άρχαίων 'Ελλήνων. 'Αλλ' εϊναι ή μόνη γνησία καί ή μόνη ύπάρχουσα. Καί
δι' ήμάς, έάν δέν εϊναι ή μουσική τών 'Ελλήνων, εϊναι ή μουσική τών 'Αγγέλων».

Οί περισσότεροι άπό τούς σημερινούς έρευνητές τοΰ Κέντρου Λαογραφίας γνώ-
ρισαν τόν Σπύρο Περιστέρη άπό κοντά ώς σεβαστό συνάδελφο, γεμάτο άπό έμφυτη
εύγένεια καί καλοσύνη. Καί όταν πλέον συνταξιούχος περνούσε άπό τό Κέντρο γιά
τήν καθιερωμένη έπίσκεψη τής Πέμπτης εϊχε πάντοτε ένα χαμόγελο κι ένα γλυκό
λόγο γιά ολους.

Σεβαστέ καί άγαπητέ μας συνάδελφε, έγώ ή νεώτερη άπό τούς συναδέλφους
πού γνώρισες, όσο άκόμη ύπηρετοΰσες στό Κέντρο, μέ τήν ίδιότητά μου σήμερα ώς
Διευθύντριας τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, σοΰ μεταφέρω τήν όδύνη τών συναδέλφων
σου - έρευνητών του. Βιάστηκες νά φύγεις τήν ώρα πού σέ περιμέναμε στό Κέντρο νά
παραλάβεις τήν έπανέκδοση τοΰ τόμου τών δημοτικών τραγουδιών καί τοΰ δίσκου
πού είχες εσύ έπιμεληθεϊ καί νά σοΰ δείξουμε τό στούντιο πού δημιουργήσαμε γιά
τήν άντιγραφή σέ ηλεκτρονική μορφή τοΰ ύλικοΰ, πού έσύ μεταξύ τών πρώτων
συγκέντρωσες μέ τόσο κόπο σέ δύσκολους καιρούς. Δέν προφθάσαμε νά σέ καθησυ-
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χάσουμε ότι πιά δέν κινδυνεύει αύτό το πολύτιμο άρχεϊο άπό τή φθορά τοΰ χρόνου.
"Εστω καί τώρα σέ διαβεβαιώνω ότι μπορείς νά κοιμηθείς ήσυχος γιά τήν τύχη τοΰ
μουσικοΰ θησαυροΰ, πού τόσο έσύ όσο καί οί άλλοι συνάδελφοι του συνέλεξαν άπό τό
στόμα τοΰ λαοΰ. Ό τόμος τών νησιώτικων τραγουδιών πού τώρα έπεξεργάζονται
συνεργάτες σου, θά εϊναι άφιερωμένος στή μνήμη σου, πού θά εϊναι αιωνία.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.Λ.
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